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Definicja: 
Różnego typu ćwiczenia fizyczne stosowane dla usprawnienia narządu ruchu 

jako całości. W warunkach szpitalnych wykonywane raz dziennie rano pod kie
runkiem pielęgniarki lub rehabilitanta. 

Cele: 
• pobudzenie funkcji ustroju po śnie; 
• mobilizacja chorego do rozpoczęcia zajęć w ciągu dnia; 
• poprawa ogólnej sprawności fizycznej; 
• poprawa samopoczucia chorego; 
• zwiększenie wydolności układu krążenia, oddechowego, trawiennego, ner

wowego i układu ruchu. 
Wskazania do wykonania: 
• usprawnianie chorych na oddziałach urazowo-ortopedycznych, geriatrycz

nych, neurologicznych, internistycznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanato
riach, uzdrowiskach. 

Przygotowanie pacjenta: 
• poinformowanie o celu i przebiegu ćwiczeń; 
• uzyskanie zgody na wykonanie ćwiczeń; 
• zachęcenie do ubrania się w dresy; 
• kontrolowanie częstości tętna, oddechu w czasie ćwiczeń; 
• zwiększanie stopniowe liczby ćwiczeń, przy dobrym stanie ogólnym, nieza- 

awansowanym wieku, po wytrenowaniu; 
• pokazanie ćwiczeń, które powinien wykonać;
• pouczenie, aby chory z miażdżycą wykonywał ćwiczenia głowy powoli, bez 

gwałtownych ruchów;
• uprzedzenie o możliwości przytrzymania się krzesła podczas przysiadów;
• polecenie wykonywania ćwiczeń 3-5-krotnie w poszczególnych stawach;
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• zaproponowanie umycia się po ćwiczeniach;
• poinformowanie, że:
a) czas trwania ćwiczeń wynosi ok. 10-30 min;
b) istnieje konieczność zgłaszania wszelkich dolegliwości, występujących 

w czasie i po ćwiczeniach (bladość, pocenie się, zawroty głowy, nudności, ból, 
bicie serca, duszność, zaczerwienienie);

c) ćwiczenia mogą być w pozycji leżącej lub siedzącej w łóżku, na materacu, 
siedzącej w łóżku ze spuszczonymi nogami lub stojącej;

d) w przypadku bólu i zawrotów głowy przy ćwiczeniach szyi powinien je 
wykonywać po konsultacji z lekarzem i w pozycji siedzącej;

e) w przypadku zawrotów głowy przy ćwiczeniach tułowia powinien je wyko
nywać w pozycji siedzącej, pomijając krążenie tułowiem;

f) możliwe jest odczuwanie lekkiego, przyjemnego zmęczenia po ćwicze
niach.

Przygotowanie sprzętu:
• płyny orzeźwiające, letnie po ćwiczeniach;
• materac na sali gimnastycznej;
• krzesło, gdy ćwiczenia odbywać się będą w pozycji siedzącej lub służyć ono 

będzie do podtrzymania w pozycji stojącej;
• zaścielone łóżka, gdy ćwiczenia odbywać się będą w łóżku;
• muzyka.
Przebieg wykonania:
• ocena stanu chorego, jego samopoczucia;
• uzyskanie zgody na wykonanie ćwiczeń;
• wybranie miejsca i pozycji do ćwiczeń najwygodniejszej i najbardziej ko

rzystnej dla chorego;
• przewietrzenie sali chorych lub sali gimnastycznej, a w porze letniej pozo

stawienie otwartych okien;
• dobranie rodzaju ćwiczeń do stanu chorego i rodzaju schorzenia;
• dobranie tempa ćwiczeń do sprawności i wydolności chorego, aby nie po

wodować bólu i przemęczenia.
A. Ćwiczenia mięśni szyi:
• przywodzenie głowy do klatki piersiowej;
• odchylanie głowy do tyłu;
• zwroty głowy na boki;
• krążenie głowy w stronę prawą i lewą.
B. Ćwiczenia kończyn górnych:
• unoszenie i opuszczanie wyprostowanych ramion w płaszczyźnie przedniej 

z jednoczesnym głębokim wdechem powietrza nosem i wypuszczeniu przez 
otwarte usta;

• unoszenie i opuszczenie wyprostowanych ramion w płaszczyźnie bocznej 
z jednoczesnym głębokim wdechem powietrza nosem i wypuszczeniem przez 
otwarte usta;

• zginanie i prostowanie kończyn w stawach łokciowych;
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• naprzemienne wymachy ramion przodem do góry i w dół z zamachem do 
tyłu;

• krążenie ramion w obie strony z wyprostowanymi przedramionami;
• krążenie ramion w obie strony ze zgiętymi przedramionami;
• zginanie i prostowanie palców dłoni.
C. Ćwiczenia mięśni tułowia i brzucha:
• skłony w rozkroku i z nogami wyprostowanymi w kolanach;
• skłony tułowia do przodu z odchyleniem do tyłu;
• skłony boczne i skośne;
• skręty i ruchy okrężne tułowia w obie strony;
• siadanie z pozycji leżącej na plecach bez pomocy rąk przy unieruchomieniu 

stóp;
• wykonywanie nogami ruchów pedałowania, nożycowych w powietrzu.
D. Ćwiczenia kończyn dolnych:
• unoszenie naprzemienne wyprostowanej kończyny dolnej w kierunku wy

ciągniętej ręki (prawej do lewej i odwrotnie);
• krążenie w obie strony kończyną wyprostowaną w stawie biodrowym;
• prostowanie i zginanie kończyn w stawach kolanowych;
• zginanie i krążenie stopami;
• wykonanie przysiadów.
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