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W numerze m.in.:
Perswazyjna komunikacja interpersonalna

Kampania i konkurs „Położna na medal”
Pielęgnacja stóp

Problem ran i odleżyn w fizjoterapii
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Bieżący numer Biuletynu ukazuje się w okresie szczególnego nasilenia urlopów oraz wakacji naszych 
dzieci. Część z nas wyjedzie wraz z rodziną na zasłużony urlop w kraju lub poza granice, a część będzie 
oczekiwać w pracy na swój czas wypoczynku. Bez względu gdzie będziemy warto wykorzystać każdą 
chwilę na to, by po powrocie mieć dużo sił, pozytywnej energii i zapału do dalszej pracy.

W zebranych do Biuletynu materiałach, prezentujemy interesujące i ważne informacje ujęte w artyku-
łach dotyczących perswazyjnej komunikacji interpersonalnej, kampanii i konkursu „Położna na medal”,  
a także ciekawy, bogato ilustrowany zdjęciami tekst dotyczący pielęgnacji stóp. 

W niezwykle interesujący sposób, opracowany został dla pielęgniarek i położnych, artykuł prezentujący 
rolę i zadania fizjoterapeutów w problemie jakim są rany i odleżyny. 

O tym jak szybko przemija czas niech świadczy to, że bieżący numer Biuletynu ma liczbę 50, czyli taka 
mała okazja by świętować. Pierwszy ukazał się w kwietniu 2011 roku, a więc ponad 8 lat temu. Gdyby 
policzyć artykuły które powstawały dzięki pracy bardzo wielu osób, to pewnie byśmy naliczyli ponad 200.

Na początku czerwca niezwykle ważnym wydarzeniem był I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych VII kadencji, który odbył się w Warszawie w dniach 4-5 czerwca 2019 r. Podczas Zjazdu 
delegaci omawiali regulamin wyborów do organów Izb, ramowe regulaminy organów okręgowych Izb, 
regulamin Krajowego Zjazdu, regulaminy organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, zasady go-
spodarki finansowej, wizytacje praktyk zawodowych, licencjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej.

.
Zapraszam do lektury
Henryka Homętowska

Odpowiedzialna za wydanie bieżącego numeru Biuletynu

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem 
Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania mo-
delu bezpiecznej farmakoterapii. Wszyscy doskonale zdajemy so-
bie sprawę, że obecne niezwykle trudne warunki przygotowywania  
i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wie-

lozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zda-
rzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Do poprawy kultury 
bezpieczeństwa w zakresie przygotowywania i podawania leków niezbędnym jest 
poznanie stanu obecnego procesu farmakoterapii realizowanego na każdym pozio-
mie opieki oraz Państwa sugestii w tym zakresie.
Dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej, elektronicznej ankiety, 
której wyniki przyczynią się do opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego, inter-
dyscyplinarnego modelu bezpiecznej farmakoterapii. Ankieta dostępna jest pod lin-
kiem: https://pharma.webankieta.pl/ i będzie aktywna do 30 lipca 2019 r.
Liczymy na Państwa współpracę w tym przedsięwzięciu.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze!
Zbliża się czas upragnionego odpoczynku i urlopów.

Wszystkim życzymy radosnego urlopowania, dużo słońca w sercu i na twarzy, niezapomnianych 
wrażeń, radości i miłych przeżyć.

Niech czas odpoczynku, podróży, spotkań z bliskimi zregeneruje nasze siły na dalsze miesiące pracy.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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Perswazyjna komunikacja interpersonalna
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opo-

lu, zorganizowała w dniu 9 maja, szkolenie z zakresu 
perswazyjnej komunikacji interpersonalnej. Było to 
niezwykłe wydarzenie, ponieważ prowadzący dr hab. 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarzą-
dzaniu – Mariusz Trojanowski, pracownik Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prze-
prowadził je w bardzo dynamiczny i poglądowy dla 
uczestników sposób.

Podczas szkolenia, w którym wzięło udział ponad 
100 pielęgniarek i położnych, prof. Trojanowski omó-
wił oraz przeprowadził praktyczne warsztaty z komu-
nikacji połączone z pokazem zachowań, gestów, słów 
w określonych sytuacjach. 

Duże zainteresowanie uczestnictwem w ćwicze-
niach i reakcje uczestników szkolenia pokazały po-
trzebę kontynuacji tego typu spotkań.

Komunikacja czyli porozumiewanie się jest proce-
sem, w którym nadawca komunikatu sprawia, że jego 
myśli, pragnienia i wiedza stają się znane i zrozumiałe 
dla innej osoby, czyli dla odbiorcy komunikatu. 

Komunikowanie się ludzi może służyć do nawią-
zywania kontaktu, zdobywania informacji, przekazy-
wania informacji, wywierania wpływu, manipulacji, 
osiągania porozumienia, przekonania do swoich racji, 
zaspakajania potrzeb. 

 
Najważniejsze cele komunikacji to nawiązanie 

kontaktu z innymi ludźmi, zaprezentowanie własnej 
osoby i poznanie innych, kształtowanie przekonań  
i postaw innych ludzi, wymiana informacji i doświad-
czeń, porównywanie różnych idei i pomysłów, uzgod-
nienie różnych idei i pomysłów, zapewnienie sobie  
i innym przyjemności i rozrywki.

Istotą komunikacji jest wzajemne zrozumienie 
nadawcy i odbiorcy w zakresie przekazywanych ko-
munikatów. W procesie porozumiewania się, używa-
ne są dwa sposoby przekazywania informacji tj. wer-
balny i niewerbalny.

Werbalny sposób komunikacji obejmuje mówienie, 
słuchanie i pisanie. Podstawowym środkiem komu-
nikowania werbalnego jest język, który umożliwia 
nadawcy wyrażanie swoich idei i uczuć, jednakże wa-
runkiem jest, rozumienie przez odbiorcę dźwięków  
i symboli. 

Komunikacja werbalna może być ustna lub pisem-
na. Obie mają swoje wady i zalety. Komunikacja ust-
na daje znacznie większe możliwości ekspresji uczuć 
i myśli. Może się jednak wiązać z tendencją do wy-
rażania np. skrajnych opinii lub poglądów. Barierą 
komunikacji ustnej może być np. przesadna pewność 
siebie czy brak umiejętności weryfikowania opinii.

Komunikacja pisemna ma bardziej formalny cha-
rakter. Jej zaletą jest trwałość i możliwość starannego 
przygotowania. Jej wadą jest formalizm i zamknię-
ty charakter. Dla efektywności procesu komunikacji 
ważne są również takie czynniki jak kreatywność, 
wiarygodność, nowość oraz doniosłość informacji.

Komunikacja niewerbalna obejmuje takie czynni-
ki jak: intonacja i siła głosu, tempo mowy, wysokość 
głosu oraz artykulacja. 

Centralne znaczenie w procesie komunikacji ma 
mowa ciała tj.: gestykulacja, mimika, postawa, ubiór, 
zapach, wygląd. 

Przekaz informacji w procesie komunikowania od-
bywa się w sferze niewerbalnej do której należą odle-
głość od rozmówcy, gesty, wzdychanie, płacz, sposób 
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w jaki siedzimy, stoimy, wygląd. 
Zachowanie podczas rozmowy wzmacnia i uzu-

pełnia jej treść. Komunikacja niewerbalna jest uzu-
pełnieniem i wzmocnieniem bezpośredniego, ust-
nego komunikatu werbalnego. Poniżej kilka grup  
sygnałów: 
 - mowa ciała (mimika, gesty, ruchy ciała), 
 - cechy wokalne głosu (ton, barwa, wysokość głosu, 

modulacja i tempo mówienia) interferencje wokal-
ne (wzajemne oddziaływanie na siebie cech głosu 
i dźwięki wokalne, jak „uf”, „ach” „…eee” itp.), 

 - samoprezentacja (m.in. wygląd fizyczny, budowa 
ciała, ubranie, fryzura, makijaż), 

 - dotyk - uścisk dłoni, poklepywanie, obejmowanie, 
 - zachowanie dystansu i relacji przestrzennych mię-

dzy komunikującymi się osobami przestrzeni, 
 - wkorzystanie czasu, jako sygnału komunikacyjne-

go, np. oczekiwanie, punktualność, czas trwania 
jakiegoś zdarzenia, 

 - elementy otoczenia takie jak: temperatura, oświe-
tlenie, kolor (mogą wpływać na zachowania ludzi, 
stymulować ich bądź odstraszać).

Kilka wybranych form komunikacji niewerbalnej 
mających szczególne znaczenie w kontakcie z dru-
gą osobą: 
 wyraz twarzy stanowi najbardziej wymowny spo-

sób komunikacji niewerbalnej. Sposób, w jaki mó-
wimy poruszając wargami, układ ust i brwi pod-
czas rozmowy, grymas twarzy, wyraz oczu - to 
wszystko świadczy o naszym stanie emocjonalnym 
oraz najczęściej jest pierwszą reakcją na komuni-
kat nadawany przez drugą osobę. I chociaż czasami 
chcielibyśmy coś ukryć przed naszym rozmówcą, 
to nagła zmiana wyrazu twarzy zdradzi nasze praw-
dziwe odczucia i opinie. Dzieje się to tak szybko, 
że nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Dlate-
go też swoje uzasadnienie znajduje powiedzenie,  
że „twarz powie szybciej, niż pomyśli głowa”,  

 kontakt wzrokowy odkrywa stosunek do rozmów-

cy. Czasami zdarza się, że chcesz ukryć swoje nie-
zadowolenie, rozczarowanie lub żal i wymuszasz 
uśmiech na swojej twarzy. Ktoś obserwując Cię  
z pewnej odległości może nie dostrzec, że to tylko 
gra. Ale spoglądając w Twoje oczy, prawie zawsze 
odkryje prawdę. Dlaczego tak się dzieje? Cały 
sekret polega na tym, że oczy nigdy nie kłamią  
i są „zwierciadłem naszej duszy”. W zależności od 
tego, czy i jak patrzysz na druga osobę oraz jak dłu-
go utrzymujesz kontakt wzrokowy, ludzie są mniej 
lub bardziej zainteresowani Twoim towarzystwem 
i podtrzymywaniem konwersacji. Powinniśmy 
starać się nie unikać kontaktu wzrokowego, gdyż 
może to zostać odebrane, jako objaw znudzenia 
albo braku szczerości lub zdecydowania. Z drugiej 
jednak strony  nie przesadzajmy i nie wpatrujmy się 
w partnera bezustannie, gdyż zostanie postawiony 
w niezręcznej sytuacji i w efekcie może utrudniać 
to wzajemne komunikowanie się, 

 gesty i inne ruchy ciała towarzyszą niemal każdej 
rozmowie. Gdy mówimy, bardzo często pomagamy 
sobie „kreśląc” rękoma w powietrzu różne kształty, 
kiwamy głową, podrapujemy się za uchem, ude-
rzamy się w piersi, zaciskamy pięści, grozimy pal-
cem itp. Każdy z tych gestów ma swoje znaczenie. 
Stanowią one w ten sposób nieodłączny element 
procesu komunikowania się oraz ważne dopełnie-
nie komunikacji werbalnej. Mogą one również sta-
nowić sygnały o naszym samopoczuciu lub stanie 
emocjonalnym. Ziewając – sygnalizujemy zazwy-
czaj zmęczenie, senność lub znudzenie. Wymachu-
jąc rękoma możemy wyrazić swoją złość, ale rów-
nież podkreślić wagę tego, o czym mówimy.

Tylko 8% procesu porozumiewania się przebiega 
za pomocą słów. Dalsze 37% to sposób wyma-

wiania słów – ton, tempo mówienia, siła i barwa 
głosu. Niemal 55% informacji dociera do nas 

przez język ciała.

Opracował Wiesław Duda 

* Prezentacje i wystąpienia w biznesie. Istota, Uwa-
runkowania, Badania – Mariusz Trojanowski, PWN

* W tekście wykorzystano fragmenty z poradnika 
-Materiały szkoleniowe, Szkoła jako organizacja 
ucząca się –  rola zewnętrznego wsparcia Opraco-
wanie: Zofia Domaradzka-Grochowalska Joanna 
Wachowiak
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Startuje 6. edycja kampanii i konkursu „Położna na medal”
Nominuj położną w konkursie „Położna na medal” 

 1 kwietnia 2019 roku 
wystartowała 6 edycja 
kampanii i konkursu „Po-
łożna na medal”, organi-
zowana przez Akademię 

Malucha Alantan. Kampania popularyzuje zawód po-
łożnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej 
w Polsce. W ramach kampanii prowadzony jest kon-
kurs, który od 5 lat wyłania położne, które w sposób 
szczególny wyróżniły się podejściem, zrozumieniem, 
powołaniem. Położne, które podczas swojej pracy 
stały się towarzyszkami kobiety w jej drodze do wiel-
kich zmian, jakie wiążą się z wejściem w nową rodzi-
cielską rolę. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 
na stronie poloznanamedal.info. Mecenasem kampa-
nii została marka Oktaseptal. 

 
 6. edycja konkursu „Położna na medal” 

 Położna to osoba, która zajmuje się edukacją ko-
biety na każdym etapie jej życia. Szczególną rolę 
pełni ona w okresie okołoporodowym, przygotowuje 
ciężarną do porodu i do najważniejszej roli – mamy. 
Dziś położna może prowadzić ciążę kobiety. Jej rola 
podczas porodu i połogu jest dla podopiecznych nie-
zmiernie ważna. Podczas porodu to właśnie położna 
pełni rolę opiekunki, czuwa nad kobietą pomaga jej 
przejść przez ważny etap jakim jest poród. 

Od 1 kwietnia trwa ogólnopolska kampania „Po-
łożna na medal”, której nieodłącznym elementem 
jest konkurs na najlepszą położną. Pacjentki mogą 
nominować i głosować na swoje kandydatki. Trzy 
pierwsze położne z największą liczba głosów otrzy-
mają wartościowe nagrody rzeczowe oraz zasłużone 
medale. 

Od początku trwania konkursu wyłoniono 15 naj-
lepszych położnych w Polsce oraz 144 położne w po-
szczególnych województwach. 

Zasady zgłaszania do konkursu  
Zgłoszenia do 6. edycji konkursu odbywają się od 
1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku. 
www.poloznanamedal.info 

Głosy można oddawać przez cały czas trwania 
kampanii to jest do 31 grudnia 2019 roku. 
Nominacje i głosy przyjmowane są na stronie 
www.poloznanamedal.info 

„Jesteśmy dumni, że od 5 lat Akademia Malucha 
Alantan promuje zawód położnej nie tylko w środo-
wisku medycznym, ale również wśród kobiet. Kon-
kurs Położna na medal jest szansą na docenienie 

pracy i zaangażowania położnych, które, wspierają  
i służą pomocą kobiecie w najważniejszym okresie 
jej życia. Zgłoszenie położnej przez ich podopieczne 
do konkursu jest sposobem podziękowania i docenie-
nia codziennej bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej pra-
cy jaką wykonują położne” - powiedziała Iwona Ba-
rańska z Akademii Malucha Alantan, pomysłodawca 
i organizatora kampanii „Położna na medal”. 

Ambasadorki kampanii 
Podczas trwania 6. edycji kampanii i konkursu 

„Położna na medal”, laureatki 5. jubileuszowej edycji 
kampanii Anna Wojtyla, Alina Jedlińska, Renata Lu-
styk zostaną ambasadorkami i przez cały czas trwania 
kampanii będą dzielić się swoją wiedzą i poradami na 
temat opieki okołoporodowej. 

W ramach 6. edycji na profilu FB kampanii raz  
w miesiącu będzie można zadawać pytania położ-
nym. Odpowiedzi do wybranych pytań pojawią się 
na stronie kampanii. Również na profilu FB kampa-
nii pojawiać się będą ankiety skierowane do kobiet  
w ciąży i mam. 
www.poloznanamedal.info 

Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku 
kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę 
na kwestie związane z koniecznością podnoszenia 
standardów i jakości opieki okołoporodowej w Pol-
sce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. 
Istotną kwestią kampanii jest również podnoszenie 
świadomości społecznej na temat roli położnych  
w opiece okołoporodowej. Jednym z kluczowych ele-
mentów kampanii jest konkurs na najlepszą położną 
w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej, piątej edycji 
konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca 
2019 r. Głosy na nominowane położne można odda-
wać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku. Odda-
wanie głosów odbywa się na stronie www.polozna-
namedal.info 

Patronat honorowy nad kampanią i konkursem 
objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Pa-
tronat merytoryczny sprawują: Polskie Towarzystwo 
Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz Stowa-
rzyszenie Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii 
jest marka Oktaseptal. 

 
Dodatkowe informacje: 
Joanna Stawicka-Zarzecka Heima Public Relations
Email: js@heimapr.pl 
tel: +48 736 238 159 
Monika Majcher Heima Public Relations 
Email: monika.majcher@heimastudio.pl 
tel.: +48 728 120 011 
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Wrastające paznokcie
Tą część artykułu poświęcę tematyce wrastających 

paznokci.  
Jest to dla mnie temat bardzo ciężki, ponieważ do-

tyczy głównie młodych osób, a zwłaszcza nastolat-
ków. A te niestety jak to dzieci muszą często bardzo 
cierpieć z powodu bólu.
Pogrupuję problem na: 
1. Paznokcie młodych osób (w tym małych dzieci  

i nastolatków).
2. Paznokcie rurkowate osób starszych oraz zdefor-

mowane wrastające.
3. Paznokcie „pochirurgiczne” (neologizm - przeze 

mnie wymyślony).
Pomimo już powiedzmy praktyki w zawodzie, pa-

znokcie nadal mnie zaskakują. Opracowałam własną 
procedurę postępowania z wrastającymi paznokcia-
mi, ale nadal jest to „ciężki orzech do zgryzienia”. 

Dlaczego paznokcie wrastają?
Przede wszystkim złe ob-

cinanie. Ale nie teraz. Kiedyś 
od małego i od zawsze źle. 

Już w szkołach rodzenia,  
przyszłym mamom powinno 
się zwracać uwagę jak często 
i w jaki sposób powinny te 

pazurki skracać. 
Następny etap to medycyna szkolna! Sprawdzamy 

wzrost, wagę, wzrok czy kręgosłup jest prosty, czy 
jest płaskostopie, a paznokcie jak są przycięte? – NIE 
SPRAWDZAMY. Więc jeżeli mamy na fotelu nasto-
latka, to jest szansa „sprowadzić” paznokieć na dobre 
tory. U maleńkiego dziecka - nie ma tematu. Wały 
paznokciowe wystarczy systematycznie oliwką po-
masować, porozszerzać i wszystko jest w porządku.  
A u osoby dorosłej, starszej nie jest to takie proste. Na 
zdjęciu przykład mojego kochanego Arusia jednego  
z młodszych pacjentów. Za zgodą mamy publikuję 
zdjęcia przed i po:
To czarne przebarwie-
nie to lapis czyli azotan 
srebra. Można dostać  
w formie „diabelskiego 
kamyka” w aptece. Służy 
do zasuszania ziarniny 
tzw. „dzikiego mięsa”.

Druga rzecz jeżeli chodzi o wrastanie, to wady posta-
wy w tym koślawość kolan, skrzywienia kręgosłupa, 
płaskostopie itd…
Nadpotliwość jako kolejna przyczyna oraz obgryzanie 
paznokci. Tak, tak nie pomyliłam się. Grono dzieci po 
prostu potrafi wziąść paluch do buzi i obgryźć paznok-
cie. Dodatkowo urywają skórki i powstaje zanokcica. 

1. Paznokcie nastolatków
Terapia była bar-
dzo szybka tylko  
i wyłącznie dla-
tego, że pacjent 
był bardzo zdy-
scyplinowany.

Metody leczenia:
 Tamponada paznokcia
 Rurki sulci protektor

 Kostka Arkady, system Unibrace
 Klamry: VHO-Osthold, Frasera, Ortogrip, Gold-

stadtspange, Ora, Podofix, Onyclip, B/S, Combi-
ped, Onyclip

 PODOPHARM - produkt spełnia wymogi prawne  
i epidemiologiczne aplikacji czasowego implantu do 
korekcji wrastających paznokci. Klamra wykonana 
jest ze stali implantologicznej posiadającej certyfi-
kat CE i zarejestrowana jako narzędzie medyczne.

Na rynku jest bardzo dużo 
klamer i aparatów do korekcji 
wrastających paznokci. Wymie-
nione tutaj to i tak nie wszyst-
kie, które są dostępne na rynku. 
Warto zaznajomić się z ofertą 
sklepu podologicznego:
www.sklep.podologiczny.pl oraz  https://kerpro.pl/
Cdn.

2.03.2015                          15.05.2019

Aleksandra Bryś, pielęgniarka koordynująca 
w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp z o.o. 
w dziale diagnostyki obrazowej.   
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Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii 
WSTĘP
Odleżyny, jak i rany przewlekłe są poważną przy-

czyną obniżenia jakości życia chorego, a także utrud-
niającą prowadzenie ukierunkowanej fizjoterapii. 

Termin „odleżyna” pochodzi od łacińskiego słowa 
„decumbre” i oznacza „leżeć płasko”, a sama defi-
nicja odleżyny odnosi się do miejscowej martwicy 
skóry, tkanki podskórnej, nieraz też mięśniowej, pro-
wadząca do rozległego i głębokiego owrzodzenia. 
Powstaje najczęściej w wyniku przewlekłego lub 
powtarzającego się ucisku w obrębie tkanek, mię-
dzy twardymi występami kostnymi a podłożem, np. 
materacem, opatrunkiem gipsowym, w wyniku cze-
go dochodzi do niedokrwienia i niedotlenienia[1]. 
Początkowo objawia się zaczerwienieniem obszaru 
poddanego wzmożonemu naciskowi, zaburzeniem 
ukrwienia tkanek, w efekcie obumarciem. Oddziela-
jące się tkanki martwicze podatne są na zakażenia. 
Najczęściej występują u chorych wyniszczonych, 
o ograniczonej zdolności poruszania się, stąd jako 
główny czynnik etiologiczny uznaje się długotrwały 
ucisk na tkanki powodujący rozwój martwicy[2]. Choć 
w powstawaniu odleżyn duże znaczenie ma ucisk, to 
istotny wpływ na jej powstanie ma także zwiększona 
wilgotność, zaburzenie trofiki skóry wskutek zastoju 
żylnego, problemów metabolicznych, niedotlenie-
nia tkanek czy upośledzenia funkcji naczyniorucho-
wych[3]. Sama odleżyna nie jest chorobą, a skutkiem 
niewystarczającej pielęgnacji chorego[4].

Termin „rana przewlekła” odnosi się do rany, która 
nie wygoiła się przez okres 4–6 tygodni, przy czym 
Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran (EWMA) 
proponuje, by termin „rana przewlekła” został zastą-
piony terminem „rana nie gojąca się”[5,6].

Chorego nieprzytomnego lub unieruchomionego 
cechuje brak możliwości odruchowego odciążenia 
uciśniętych obszarów i poprawy ukrwienia tkanek 
poprzez niezależny transfer, zmianę ułożenia. Uwa-
runkowania indywidualne, takie jak wiek, płeć, bu-
dowa ciała, zaburzenia żywienia i stan skóry chorych 
sprzed incydentu, mają kluczowe znaczenie w prowa-
dzeniu profilaktyki przeciwodleżynowej. 

Chory w opatrunku gipsowym jest szczególnie na-
rażony na powstanie odleżyn i to nie tylko dotyczy 
długotrwałego unieruchomienia (najczęściej w oko-
licy kości krzyżowej, piętowej, krętarzy, łopatek), 

ale także powstania rany pod opatrunkiem. Dlatego 
każda dolegliwość zgłaszana przez chorego leżące-
go w opatrunku gipsowym powinna zwrócić uwagę 
personelu medycznego, by skontrolować dotknięte 
bólem miejsce. Dodatkowo u chorych w opatrunkach 
gipsowych ważna jest obserwacja krążenia obwodo-
wego, by upewnić się, że opatrunek jest prawidłowo 
założony[4].

Szacuje się, że około 10-15% przewlekle chorych 
osób, w wieku podeszłym, niesamodzielnych czy 
poddanych długotrwałemu unieruchomieniu zmaga 
się z problemem odleżyn[3].

ZAŁOŻENIA I CEL PRACY
Celem pracy jest przybliżenie problemu wystę-

powania trudno gojących się ran pooperacyjnych  
i powstawania odleżyn, jako czynniki utrudniające, 
spowalniające czy nawet uniemożliwiające wprowa-
dzenie celowanej fizjoterapii. Protokół postępowania 
terapeutycznego przedstawiono na przykładzie cho-
rego z odleżyną okolicy kości krzyżowej powstałej 
po zabiegu kardiochirurgicznym oraz na przykładzie 
chorej z odleżyną podudzia, która wystąpiła w wyni-
ku rozejścia się szwów po przebytej operacji zespa-
lającej po trójkostkowym złamaniu kończyny dolnej. 
Rana pojawiła się pod opatrunkiem gipsowym po 
około miesiącu od jego założenia.

W pracy przedstawiono efekty prowadzenia terapii 
z wykorzystaniem światła spolaryzowanego i lasero-
terapii w przypadku odleżyny podudzia oraz światła 
spolaryzowanego w leczeniu odleżyny okolicy kości 
krzyżowej. Omówiona została profilaktyka zapobie-
gania ww. zjawisku oraz wpływ laseroterapii i świa-
tłolecznictwa, z wykorzystaniem światła spolaryzo-
wanego, na regenerację tkanek. Podjęto rozważania 
związane z ograniczeniami prowadzenia procesu 
terapeutycznego. Przedstawiono także konsekwen-
cje związane ze spowolnieniem powrotu chorego do 
pełnej sprawności wynikające z powstania ran jako 
problemu terapeutycznego.

PATOGENEZA I PRZYCZYNY POWSTANIA 
ODLEŻYN

Przyczyną powstania odleżyn może być przewle-
kły wpływ niskiego ciśnienia, jak również incydenty 
wzmożonego metabolizmu. Przekroczenie ciśnie-

1 Materiał został przygotowany przez pracowników Katedry Podstaw Fizjoterapii, Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wy-
chowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach 
im. św. Jana Pawła II. W realizacji projektu uczestniczyła również studentka, członkini Studenckiego Koła Naukowego 
„Pogromcy mitów” WWFiF PO. Praca została opublikowana w „Fizjoterapii Polskiej” 2019, R.19, nr 1, s.6-20.
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nia włośniczkowego (2,1-4,4 kPa, 16-33mm Hg), 
działającego na skórę i tkankę podskórną, w prze-
dłużającym się okresie czasu może powodować nie-
dokrwienie tkanek, a tym samym powstanie odleżyn. 
Przekroczenie ciśnienia wynoszącego 5,3 kPa (40mm 
Hg) i utrzymanie go przez dłuższy czas, prawie za-
wsze prowadzi do martwicy, natomiast ciśnienie na 
poziomie 8,0 kPa (60 mm Hg) upośledza pracę ukła-
du limfatycznego poprzez zaburzenia odpływu limfy, 
co również może uszkodzić tkanki[3].

Utrzymanie odpowiedniego poziomu pracy meta-
bolizmu komórkowego może zapobiec śmierci ko-
mórek i tkanek. Równowaga między dostarczaniem 
substancji odżywczych a usuwaniem szkodliwych 
substancji przemiany materii jest niezbędna do pra-
widłowego funkcjonowania całego organizmu. Rów-
nie ważna jest higiena skóry, utrzymywana zarówno 
przez chorego jak i personel medyczny. Warstwa ro-
gowa jest barierą oddzielającą nas od drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Zaburzenia metabolizmu i zwięk-
szenie zasadowości skóry zwiększa ryzyko powsta-
wania odleżyn i zakażeń[3].

Czas powstawania odleżyn jest uwarunkowany 
wieloma czynnikami, zwykle waha się w przedziale 
od 2 do kilkunastu godzin[3].

Przyczyny powstania odleżyn możemy podzielić 
na wewnętrzne i zewnętrzne:
 wewnętrzne:
- zły stan ogólny pacjenta, podeszły wiek,
- zaburzenia układu ruchu (długotrwałe unierucho-

mienie),
- zaburzenia neurologiczne (niedowłady i porażenia, 

zniesienie lub osłabienie czucia bólu),
- zaburzenia żywienia (niedożywienie, nadmierna 

nadwaga, otyłość, odwodnienie, niedobór białka, 
cynku i witaminy C),

- nietrzymanie zwieraczy cewki moczowej i odbytu 
(maceracja skóry, zakażenia)[5].

 zewnętrzne:
- siły tarcia (nieodpowiednia technika zmiany pozycji),
- siły ścinające (chory w pozycji półsiedzącej lub sie-

dzącej na skutek działania sił grawitacji obsuwa się 
po materacu. Skóra zostaje w pierwotnym ułożeniu 
- kontakt z podłożem 

- struktury kostne przemieszczają się, co powodu-
je napięcie, skręcenie, a nawet zgniatanie tkanek; 
uszkodzenie naczyń krwionośnych - niedokrwienie 
tkanek), 

- ucisk,
- urazy,
- sfałdowana bielizna pościelowa, osobista,
- złe warunki otoczenia (wilgoć, zbyt niska i zbyt wy-

soka temperatura),
- zaniedbanie ze strony personelu (braki kadrowe, 

brak sprzętu przeciwodleżynowego)[7].

Wyróżniamy trzy rodzaje ucisku:
s Ciśnienie proste: z jednej strony kościec wywiera 

nacisk na tkanki miękkie, z drugiej natomiast tkan-
ki miękkie uciskane są przez podłoże.

s Tarcie: przesuwanie powierzchnią ciała po podłożu.
s Boczne siły rozciągające i ścinające: zaburzenia 

mikrokrążenia w obrębie śródbłonka[8].
Etapy powstawania odleżyn dzieli na:
1. Przewlekły ucisk na skórę i tkankę podskórną.
2. Spowolnienie metabolizmu, niedokrwienie tkanek.
3. Obumarcie komórek.
4. Odleżyna/rana[3]. 

NAJCZĘSTSZE MIEJSCA POWSTAWANIA
I RODZAJE ODLEŻYN

Najbardziej narażonymi na powstawanie odleżyn 
miejscami są obszary z niewielką ilością tkanki pod-
skórnej. Efektem ucisku nad wyniosłościami kostny-
mi jest powstanie blokady przepływu krwi w naczy-
niach włosowatych i utrudniony odpływ limfy [9].
W leżeniu na wznak szczególnym ryzykiem cechuje się:
s okolica kości potylicznej,
s obszary na małżowinach usznych,
s okolica łopatek,
s okolica wyrostków łokciowych,
s okolica kości krzyżowej i guzicznej[7].

Ryc. 1. Umiejscowienie odleżyn w leżeniu na wznak.
Źródło: J. Rosińczuk- Tonderys, I. Uchmanowicz, 
M. Arendarczyk: Profilaktyka i leczenie odleżyn, 

Wrocław 2005, s.19.

W leżeniu na boku odleżyny mogą pojawić się:
s w okolicy uszu,
s w okolicy stawów biodrowych,
s po przyśrodkowej stronie stawów kolanowych 

(miejsce styku obu kolan)[7].

Ryc. 2. Umiejscowienie odleżyn w leżeniu na boku.
Źródło: Tamże, s.19.

Podział odleżyn 
Proces tworzenia odleżyn może przebiegać dwojako:
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- od zewnątrz: powierzchowne „dobrotliwe” ok. 80%;
- w głębi tkanek: głębokie „złośliwe”[9].
Rodzaje odleżyn 
s Odleżyny w stadium powstania (zaczerwienienie 

lub zblednięcie z lekkim obrzękiem).
s Odleżyny naskórkowe, powierzchniowe (zrogowa-

ciała warstwa naskórka z obnażoną częścią żywą 
oraz towarzyszącym płynem wysiękowym). 

Ryc. 3. Odleżyna naskórkowa.
Źródło: Tamże, s.21.

1. Odleżyny skórne (martwica całej skóry właściwej, 
aż do tkanki podskórnej, tłuszczowej) od bladobru-
natnego do czarnego ogniska martwiczego, w tkan-
ce podskórnej wysiękowy odczyn zapalny.

Ryc. 4. Odleżyna skórna.
Źródło: Tamże, s.21.

2. Odleżyny skórno-podskórne (martwica aż do tkan-
ki podskórnej, obejmuje również powięź, odczyn 
wysiękowy przechodzi w wysięk ropny).

Ryc. 5. Odleżyna skórno-podskórna.
Źródło: Tamże, s.22.

3. Odleżyny podskórne (lekki obrzęk, nieznaczny ob-
jaw zapalny, charakterystyczne podniesienie tem-
peratury ciała nawet do 40oC, pierwotnie jałowa 
może wtórnie ulec zakażeniu).

Ryc. 6. Odleżyna podskórna. 
Źródło: Tamże, s.22.

4. Odleżyny totalne (martwica całej skóry właściwej, 
tkanki podskórnej, powięzi, mięśni oraz tkanki kost-
nej, występuje penetracja ropy w głąb tkanki kostnej).

Ryc. 7. Odleżyna totalna.
Źródło: Tamże, s.23.

1. Odleżyny stare (istnieją kilka lat, leczone spora-
dycznie lub nie leczone wcale, mogą przyjmować 
postać cysty).

2. Przetoki (zamknięte lub otwarte, mogą wydzielać 
ropę)[3].

Stopnie odleżyn 
Wyróżniamy następujące stopnie odleżyn:
 Czarne: pokryte suchą martwicą, obecność wysię-

ku oraz skolonizowanych bakterii (najskuteczniej-
szą metodą usuwania odleżyn „czarnych” jest usu-
nięcie poprzez wycięcie chirurgiczne). 

 Żółte: pokryte martwicą rozpływną, nagromadze-
nie sporej ilości wysięku (usuwanie poprzez utrzy-
mywanie wilgotnego środowiska, rozmoknięcie  
i usunięcie oddzielonych tkanek martwiczych).

 Czerwone: ziarninujące, procesy naprawcze, roz-
rastanie się naczyń włosowatych (wspomaganie 
ziarninowania poprzez utrzymywanie wilgotnego 
środowiska, ochrona przed urazami). 

 Różowe: naskórkujące, migracja komórek naskór-
ka z brzegów rany do jej środka[3].

Ryc. 8. Obrazowa metoda oceny rany

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU LECZENIA 
ODLEŻYN

W przypadku odleżyn gojenie się ran zachodzi 
przez ziarninowanie. Wynika to ze znacznego ubyt-
ku tkanek martwiczych. Ubytek od dna wypełniony 
zostaje ziarniną, na którą od brzegów zaczyna nacho-
dzić naskórek tworząc bliznę. Często leczenie wy-
maga tzw. pierwotnego chirurgicznego opracowania, 
polegającego na wycięciu tkanek martwych i odświe-
żeniu brzegów rany[1,9].
Stymulacja gojenia się ran:
- utrzymanie wilgotnego środowiska leczenia rany,
- obniżenie pH środowiska rany, co hamuje namnaża-

nie bakterii,
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- okluzja, czyli szczelne zamknięcie rany,
- utrzymanie temperatury na poziomie 37oC, co przy-

śpiesza podziały komórkowe i regenerację uszko-
dzonych tkanek [7].

Przykłady zaopatrzenia i opatrunków stosowanych 
przy ranach głębokich z dużym wysiękiem:

Ryc.9. Hydrożel umożliwia-
jący bezbolesne usuwanie 
tkanek martwiczych. Pozwa-
la na pozostawienie zdro-
wych tkanek i skóry wokół 
rany w nienaruszonym sta-
nie. Stwarza wilgotne środo-
wisko leczenia ran, co przy-
śpiesza proces gojenia.

 Ryc.10. Opa-
trunek z pianki 
poliuretanowej. 
Stosowany przy 
leczeniu ran z 
dużym i umiar-
kowanym wy-

siękiem. Dzięki przepuszczalnej powłoce umożliwia od-
parowanie nadmiaru wysięku zachowujący tym samym 
odpowiednio wilgotne środowisko rany.

Ryc.11. Chłonny 
opatrunek żelo-
wy, idealny przy 
ziarninujących 
ranach z wysię-
kiem, takich jak 
odleżyny.

Fazy gojenia się ran 
1. Faza oczyszczania (zapalna)
- występują rany czarne i żółte,
- występuje reakcja zapalna i ból (próba 
niszczenia bakterii przez organizm 
i wyizolowania martwych tkanek).

2. Faza wzrostu (odbudowy 
tkanek)
Ziarninowanie - uzupeł-
nienie ubytku tkanek,
Naskórkowanie - pokrycie nowym naskórkiem. 

3. Faza dojrzewania 
- powstaje blizna,
- przeprowadzany 

jest proces naby-
wania wytrzyma-
łości[7].

PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA
Zapobieganie jest najdoskonalszym sposobem po-

stępowania w odleżynach. Rzetelne wypełnianie obo-
wiązków całego personelu medycznego oraz wsparcie 
ze strony rodziny pozwana uniknąć, bądź zniwelować 
problem odleżyn. Dzięki stosowaniu metod zapobie-
gawczych możemy w znacznym stopniu przyśpieszyć 
proces leczenia oraz obniżyć jego koszty[10].

Istotne jest określenie ryzyka rozwoju odleżyn  
u nowo przyjętych chorych (skala Norton) oraz kon-
trola ogólnego stanu chorego. Ważna jest również: 
profilaktyka przeciwodleżynowa, stosowanie sprzętu 
przeciwodleżynowego (niwelowanie działania sił tar-
cia, ścinających i ucisku), korzystanie z łatwoślizgów 
lub podkładów (zapobieganie tarciom), stosowanie 
materacy przeciwodleżynowych, systematyka zmian 
pozycji chorego przy całkowitym unieruchomieniu, 
utrzymanie możliwie najwyższej kondycji psychofi-
zycznej pacjenta, motywacja do samodzielnej aktyw-
ności ruchowej lub zmiany pozycji chorego, obserwa-
cja i higiena skóry, stosowanie odpowiedniej bielizny 
pościelowej i osobistej oraz wyrobów chłonnych[7,9]. 
Tab. 1. Skala Norton, Źródło: https://www.opiekunowie.

eu/2017/07/poznajemy-skale-oceny-ryzyka-rozwoju.
html (na dzień: 15.08.2018)
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FIZJOTERAPIA W PRZYPADKU ODLEŻYN

Praca fizjoterapeuty polega przede wszystkim na 
profilaktyce oddechowej i krążeniowej, biernej fizjo-
terapii „przyłóżkowej”, drenażu limfatycznym. 

Celem postępowania powinno być zmniejszenie 
lub, jeśli to możliwe, zniwelowanie ucisku na obszar 
występowania odleżyn, utrzymanie prawidłowej tro-
fiki skóry otaczającej zmianę, prowadzenie terapii 
tak, aby unikać uszkodzeń ziarniny, zwiększenie ak-
tywności ruchowej w ciągu dnia, co przyśpieszy pro-
ces leczenia[3].

Do zadań fizjoterapeuty należy edukacja chorego  
i jego rodziny w zakresie terapii ułożeniowej, zmian 
pozycji, stosowania odciążających ułożeń ciała i higie-
ny prowadzonych działań profilaktycznych. Zwróce-
nie uwagi na prawidłowe odżywianie i suplementację 
witaminy C, dzięki czemu możliwe będzie zapobiega-
nie nawrotom i powstaniu nowym odleżynom. Waż-
nym elementem leczenia jest stosowanie zaopatrzenia 
ortopedycznego w postaci klinów, wałków, podpórek 
czy poduszek przeciwodleżynowych oraz materaców. 
Należy pamiętać, że przede wszystkim powinniśmy 
działać pod kątem polepszenia jakości życia chorego, 
podniesienia komfortu i w żadnym przypadku nie do-
prowadzać do sytuacji krępujących[11]. 

W profilaktyce i terapii odleżyn ważną rolę odgry-
wają zabiegi fizykoterapeutyczne, przede wszystkim 
z zakresu światłolecznictwa i laseroterapii.

CHARAKTERYSTYKA ŚWIATŁA SPOLARY-
ZOWANEGO

Światło spolaryzowane jest to niekoherentne, po-
lichromatyczne (szerokie widmo barw) promienio-
wanie o długości fali 480-3400 nm (światło widoczne 
480-700 nm, światło podczerwone 700-3400 nm). 
Wydaje się, że to, co wiele lat temu było tylko zało-
żeniem, aktualnie stało się faktem opartym na bada-
niach. Wiadomo, że światło spolaryzowane nie tylko 
uśmierza ból, ale również wpływa na gojenie się ran. 
Znacząco przyśpiesza proces leczenia oraz stymulu-
je do regeneracji oporne, trudno gojące się zranie-
nia[12,13].

Polaryzator biostymulacyjny działa na zasadzie po-
budzania receptorów poprawiając tym samym ukrwie-
nie skóry i podwyższenie aktywności energetycznych 
błon komórkowych[14,15]. Dokładne, rzeczywiste me-
chanizmy oddziaływania światła spolaryzowanego na 
poziomie molekularnym nie są ostatecznie poznane. 
Zakłada się, iż efekty biologiczne są następstwem 
zmian zachodzących pod wpływem spolaryzowa-
nego światła w dwuwarstwowej warstwie lipidowej 
błony komórkowej - światło spolaryzowane porząd-
kuje metastabilny stan błony lipidowej, a to wpływa 
na procesy wewnątrzkomórkowe tzn. porządkowane 
jest ułożenie polarnych główek fosfolipidów błono-

wych, a ponieważ białka i lipidy pozostają w ścisłym 
kontakcie, przekazywana jest między nimi energia, 
która nasila procesy zachodzące w komórce. Zosta-
je wyzwolona kaskada odpowiedzi immunologicznej 
powodując transport komórek odpornościowych (ko-
mórki pożerające, limfocyty) do miejsca urazu[16,17]. 

Poprzez fotostymulację dochodzi do absorpcji 
energii światła widzialnego przez mitochondria. Po-
budza to proces odnowy tkanek poprzez uruchamia-
nie łańcucha zmian molekularnych (wzrost energii  
w komórce) oraz pobudzenie syntezy kwasów nu-
kleinowych. Światło spolaryzowane pozwala od-
działywać na poziomie błony komórkowej poprzez 
fotofizyczne stymulowanie kanałów wapniowych. 
Zyskujemy sprawniejszy przepływ krwi poprzez roz-
szerzenie naczyń obwodowych w miejscu poddanemu 
światłolecznictwu, dzięki czemu zostaje usprawniony 
dowóz tlenu i transport składników odżywczych do 
miejsca owrzodzenia - niezbędne w gojeniu ran[3,18]. 

Działanie biologiczne światła spolaryzowane-
go: podwyższa ładunek ujemny pola elektrycznego 
komórki, zwiększa aktywność błony komórkowej, 
pobudza przemianę materii, przyśpiesza procesy 
regeneracyjne, poprawia samopoczucie, ogólnie 
wzmacnia organizm. Wskazania dotyczące leczenia 
ran i zmian skórnych: uszkodzenia skóry, skalecze-
nia, rany pooperacyjne, rany cukrzycowe, owrzodze-
nia podudzi, odleżyny, trudno gojące się rany, cho-
roby skóry: opryszczka, półpasiec, trądzik, łysienie 
plackowate[19]. Przeciwwskazania: nowotwory złośli-
we udokumentowane histologicznie, odcinek szyjny 
w nadczynności tarczycy, padaczka, bezpośrednie na-
świetlanie siatkówki oka, tzn. naświetlanie oczu przy 
otwartych powiekach, naświetlanie regionu brzucha 
u kobiet w ciąży. Ponadto nie zaleca się naświetlania 
w związku z chorobą lub zażywaniem leków powo-
dujących nadwrażliwość na światło oraz stosowania 
zasilacza zbyt blisko osób z rozrusznikiem serca[20].

CHARAKTERYSTYKA BIOSTYMULACJI 
LASEROWEJ

Zmiany w funkcjonowaniu organizmu w wyni-
ku zastosowania biostymulacji laserowej pojawiają 
się na wielu poziomach: subkomórkowym – wzrost 
szybkości syntezy białek, DNA, RNA, kolagenu, na-
silenie procesów utleniająco-redukcyjnym powodują-
ce zmianę bilansu tlenowego; komórkowym – zmiana 
potencjału elektrycznego komórki, wzrost aktywno-
ści rozrodczej; tkankowym – rozwój mikrokrążenia, 
zmiana pH płynu międzykomórkowego; narządo-
wym – powrót normalnej funkcji narządu; systemo-
wym – wzrost odporności i zdolności adaptacyjnych 
organizmu, czego wyrazem jest obniżenie skłonności 
do zachorowań.

Działanie biostymulacyjne lasera poprawia ukrwie-
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nie i odżywienie tkanek, rozszerza naczynia krwiono-
śne, zwiększa krążenie oboczne i mikrokrążenie, po-
budza regenerację komórek, naczyń krwionośnych, 
reguluje ciśnienie tętnicze, pobudza syntezę białek, 
kolagenu, formowanie kostniny, działa przeciwbó-
lowo i przeciwzapalnie, przyspiesza naskórkowanie  
i tworzenie ziarniny, wzmaga wydzielanie endomor-
fin, syntezę ATP, wzmacnia system immunologiczny, 
nie podwyższa temp. tkanek[19,21]. 

Wskazania dotyczące leczenia ran i zmian skór-
nych: trudno gojące się rany, trądzik, rany pooperacyj-
ne, przeszczepy skóry, odleżyny. Przeciwwskazania: 
ciąża, miesiączka, rozrusznik serca, choroby bakte-
ryjne, gorączkowe, nadczynność gruczołów dokrew-
nych, padaczka, nowotwory, niewyrównana cukrzy-
ca, mastopatia włóknista sutka, uczulenie na światło, 
na oczodół i gałkę oczną (następuje uszkodzenie ro-
gówki i siatkówki), przeciwwskazania do promienio-
wania IR i UV tkanek[19,21].

OPIS PRZYPADKÓW
Przypadek 1: mężczyzna, lat 76, zam. wojewódz-

two śląskie. W dniu 15.06.2015 r. przeprowadzono  
u chorego zabieg resekcji tętniaka ze wstępną implan-
tacją zastawki mitralnej CABG-FAC. Przez 1,5 mie-
siąca chory przebywał w stanie śpiączki farmakolo-
gicznej. Stwierdzono powstanie odleżyny w okolicy 
kości krzyżowej. W dniu 20.07.2015 r. wybudzono 
chorego ze śpiączki oraz stwierdzono infekcję bak-
teryjną w obrębie powstałej odleżyny. Na przełomie 
sierpnia i września 2015 r. chory hospitalizowany 
przez okres czterech tygodni w Szpitalu Specjalistycz-
nym MSWiA w Głuchołazach, w oddziale rehabili-
tacji kardiologicznej, w celu zniwelowania skutków 
długiego unieruchomienia oraz poprawy wydolności 
i sprawności organizmu, prowadzono rehabilitację 
indywidualną przy łóżku chorego. W trakcie pobytu 
wykonano zabieg chirurgicznego oczyszczenia rany 
z tkanki martwiczej. Następnie u chorego zastoso-
wano zabieg z zastosowaniem światła spolaryzo-
wanego, wykorzystując lampę statywową BIO-V2. 
Przez okres niespełna czterech tygodni wykonywano  
u chorego dwa razy dziennie (7 dni w tygodniu) 8-mi-
nutową sesję naświetlania okolicy i wnętrza rany. Po 
tygodniu stosowania lampy zwalczono infekcję bak-
teryjną, co zostało potwierdzone wynikiem badania 
wymazu z rany. 

W dniu rozpoczęcia terapii światłem spolaryzo-
wanym, tj. 26.08.2015 r. rana posiadała wymiary 5,5 
cm/6,5 cm i głębokość około 3,5cm. Po pierwszym 
tygodniu terapii, tj. w dniu 03.09.2015 r. rana zmniej-
szyła się do rozmiaru 4 cm/5,5 oraz spłyciła do około 
2 cm. Natomiast po 26 dniach rozmiar zmniejszył się 
do 2 cm/3 cm oraz głębokości 1,5 cm. Dzięki zgro-
madzonej dokumentacji fotograficznej (ryc.13) można 

zaobserwować znaczące zmiany w obrębie zabarwie-
nia okolicy rany, jej wnętrza oraz stopniowe zmniej-
szanie się rozmiarów odleżyny. Niestety terapia u cho-
rego nie została doprowadzona do końca, ponieważ 
zakończył się proces rehabilitacji szpitalnej pacjenta, 
co uniemożliwiło jej kontynuację. Pomimo tego, po 
26 dniach zaobserwowano osiągnięcie zadowalają-
cych efektów terapii tj. zmniejszenie rozmiarów odle-
żyny, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę 
stanu ogólnego pacjenta oraz jego jakości życia. 

Zadowalający wynik leczenia odleżyny z zastoso-
waniem światła spolaryzowanego u opisanego pa-
cjenta potwierdza znane dotychczas efekty, opisane  
w piśmiennictwie. Dowodzą one, że światło spola-
ryzowane zdecydowanie usprawnia proces leczenia 
oraz poprawia jakość życia chorego z odleżyną I, II 
oraz III stopnia, a nawet IV stopnia. W innych ba-
daniach naukowych wykazano, że światło spolary-
zowane ma także - obok podczerwieni i nadfioletu 
- wysoką aktywność biologiczną, co wynika najpraw-
dopodobniej z interakcji elektromagnetycznych wy-
stępujących pod wpływem światła spolaryzowanego 
w komórkach organizmów żywych[12,16].

Ryc. 13. Wygląd i rozmiar odleżyny w opisanym przy-
padku po zastosowaniu terapii światłem spolaryzowa-
nym: a) w pierwszym dniu, b) po 6 dniach, c) po 21 

dniach, d) po 26 dniach

Przypadek 2: kobieta, lat 48, zam. województwo 
opolskie. Chora po wieloodłamowym złamaniu dwu-
kostkowym podudzia prawego z rozerwaniem wię-
zozrostu piszczelowo-strzałkowego dolnego i pod-
wichnięciu stopy. W dniu 04.12.2017 r. wykonano 
nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - ze-
spolenie śrubami i drutami Kirschnera, szycie więza-
deł i torebki stawowej. Założono but gipsowy na 6 
tygodni. Po dwóch dniach od operacji wycięto okien-
ko na zmianę opatrunku, który wykonywano co 3 dni. 
Chora była usprawniana przez fizjoterapeutę i chodzi-
ła z pomocą 2 kul łokciowych bez obciążania kończy-
ny. Po 4 dniach wypisana została do domu. W dniu 
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18.12.1017 r. usunięto szwy. 10 dni przed zdjęciem 
gipsu, tj. po miesiącu od operacji (ok. 04.01.2018 r.) 
zauważono martwicę. W dniu 26.02.2018 r. wysłano 
materiał do badania z rany ropnej (ryc.14). Po 24-go-
dzinnej inkubacji nie stwierdzono wzrostu bakterii  
w warunkach tlenowych. W dniu 19.03.2018 r. chora 
zgłosiła się na zabiegi fizjoterapeutyczne w warun-
kach ambulatoryjnych Działu Usprawniania Leczni-
czego Szpitala Specjalistycznym MSWiA w Głucho-
łazach w celu uruchomienia stawu skokowego.

Ryc.14 Rana po 2,5 miesiącach od zabiegu operacyjnego

W I etapie terapii tj. od 19.03.2018 do 16.04.2018r. 
wykonywano wyłącznie zabiegi z wykorzystaniem 
światła spolaryzowanego lampą Bioptron, jeden 
raz dziennie oraz biostymulację laserową, jeden raz 
dziennie. Obustronna rana zmniejszyła się odpowied-
nio: długość z 4 cm do 2,5 cm; szerokość z 1,5 cm 
do około 0,6 cm. Nastąpiło także znaczące spłycenie 
rany oraz przyśpieszenie gojenia. II etap terapii, tj. 
ćwiczenia indywidualne wprowadzono po „wylecze-
niu” rany od 16.04.2018 r., które wykonywano do 
sierpnia 2018 r. (ryc.15).

Ryc. 15. Wygląd i rozmiar trudno gojącej się rany poope-
racyjnej w opisanym przypadku po zastosowaniu terapii 

światłem spolaryzowanym i biostymulacji laserowej: 
a) w pierwszym dniu, b) po 15 dniach, c) w pierwszym 

dniu, d) po 15 dniach, e) po 1,5 miesiąca

Zarówno w opisanym przypadku chorego z odle-
żyną (przypadek 1) oraz chorej z odleżyną poopera-
cyjną (przypadek 2), prowadzenie fizjoterapii było 
znacznie utrudnione. W przypadku chorego z odle-
żyną kości krzyżowej były trudności z wdrożeniem 
rehabilitacji kardiologicznej, gdyż problemem była 
już sama zmiana ułożenia w łóżku, czy skorzystania 
z toalety. Dlatego w pierwszych 2 tygodniach prowa-
dzenie ćwiczeń usprawniających było ograniczone do 
minimum. W przypadku chorej z raną pooperacyjną, 
ćwiczenia indywidualne zwiększające zakres rucho-
mości stawu skokowego wprowadzono dopiero po  
4 tygodniach od zgłoszenia się na fizjoterapię. Nieste-
ty nie gojące się rany bardzo często ograniczają pro-
wadzenie procesu terapeutycznego i stanowią istotny 
problem terapeutyczny. W konsekwencji spowalniają 
znacznie powrót do pełnej sprawności i obniżają ja-
kość życia chorego.

Wydaje się zatem, że w takich sytuacjach niezmier-
nie istotna jest w pierwszej kolejności profilaktyka 
oraz zapobieganie powstawaniu odleżyn. Chodzi 
przede wszystkim o troskliwe pielęgnowanie chorego 
przez nacieranie miejsc narażonych na odleżynę, tal-
kowanie, masaż, częste zmiany pozycji, czy stosowa-
nie specjalnych podkładek odciążających. A jeśli już 
odleżyna powstanie, przed rozpoczęciem planowanej 
fizjoterapii czy turnusu rehabilitacji w warunkach sta-
cjonarnych, w pierwszej kolejności powinno się zająć 
całkowitym wyleczeniem odleżyny, a dopiero potem 
myśleć o planowaniu fizjoterapii dotyczącej konkret-
nej dysfunkcji lub schorzenia. Taka kolejność postę-
powania będzie zarówno bardziej ekonomiczna, jak  
i bardziej efektywna.

WNIOSKI
1. Odleżyny są istotnym problemem utrudniającym  

a często uniemożliwiającym rozpoczęcie fizjoterapii.
2. Światło spolaryzowane oraz biostymulacja lase-

rowa są zabiegami, które dobrze sprawdzają się  
w leczeniu odleżyn i trudno gojących się ran. 

3. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz łatwości obsłu-
gi nadają się zarówno do leczenia klinicznego, sa-
natoryjnego, jak i w domu chorego. 

4. W celu uniknięcia problemów wywołanym odleży-
ną lub raną, związanych z opóźnieniem wprowa-
dzenia podstawowej fizjoterapii, istotna jest profi-
laktyka oraz zapobieganie ich powstawaniu.
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Liliana Maciak – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział PWZ, Biuro Rzecznika
Dominika Rygiel – dział ewidencji składek


