Rusz się po zdrowie!

„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie
jest w stanie zastąpić ruchu” - Tissott.
elementy
terapii
manualnej,
techniki na tkankach miękkich,
PNF, kinesiotaping, wzmacniające, rozciągające, a także zabiegi
fizykalne.
Rehabilitacja jest prowadzona
u pacjentów z urazami w obrębie:
▪▪ barku (np. uszkodzenia
stożka rotatorów, zwichnięcia, niestabilność)
▪▪ łokcia (np. łokieć golfisty,
tenisisty, złamania)
▪▪ nadgarstka (np. zespół
cieśni nadgarstka, złamania kości śródręcza)
▪▪ biodra (np. zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezy)
▪▪ kolana (np. zerwanie więzadeł, uszkodzenia łąkotek,
zwichnięcia rzepki, rekonstrukcja ACL)
▪▪ stawu skokowego
(np. skręcenie, złamanie)
▪▪ kręgosłupa

Rekomendowane metody
leczenia

Potrafi wiele zdziałać dla
naszego organizmu i przywraca wiarę i chęć do życia.
Rehabilitacja jest również
ważnym etapem w drodze
do całkowitego wyleczenia.
Rehabilitacja w Żagiel Med działa
tak, aby angażować wiele zdrowych partii ciała, wykorzystując
przy tym pozostałe rezerwy, które
znajdują się w organizmie, motywując w ten sposób pacjenta
do dalszej pracy. To ciężka walka
ze swoimi dysfunkcjami, ale i słabościami. Dzięki systematycznej
i umiejętnej pracy pacjenci do-

12

chodzą nawet do pełnej sprawności fizycznej po długim okresie
chorowania i odosobnienia. Rehabilitacja w Żagiel Med to kompleksowe i zespołowe działanie,
mające na celu usprawnienie
pacjenta fizycznie oraz psychicznie. Rehabilitacja jest często tylko
częścią całej terapii. O końcowym efekcie decydują wszystkie
etapy leczenia.
Rehabilitacja w Żagiel Med prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów, zgodnie
z zasadami postępowania w
danej jednostce chorobowej
i obowiązującą wiedzą. Podczas
rehabilitacji wykorzystywane są

Bez względu na stan zdrowia
i przebieg choroby pacjentów,
Centrum
Rehabilitacji
Żagiel
Med działa w przekonaniu, iż aby
usprawnić osoby z wszelkimi dysfunkcjami narządów ruchu, potrzebna jest obustronna i wytrwała praca. Specjalista rehabilitacji
dobiera odpowiednie metody,
ale również wymaga, aby jego
pacjent chciał się leczyć. Oznacza to, że pacjent, który przychodzi na leczenie, nie może być
bierny. Rehabilitacja polega na
działaniu nie tylko ciała, ale również umysłu. Wystarczy dobrać
odpowiednią metodę, np. PNF
– Prorioceptive Neuromuscular
Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) – jest to metoda posiadająca własną filozofię oraz
zasady pracy z pacjentem. Priorytetem terapii jest praca nad przy...więcej o zdrowiu

różne rodzaje technik, które są
wykonywane przez terapeutę w
celu likwidacji w sposób pośredni lub bezpośredni zdiagnozowanego wcześniej zaburzenia funkcjonalnego. Mobilizacja stawów
obwodowych i stawów kręgosłupa polega na przywróceniu prawidłowych wzorców ruchowych
w stawach, dzięki niej pacjent
odczuwa zdecydowaną ulgę i
zwiększenie zakresu ruchu. Mobilizacja tkanek miękkich ma na
celu wykorzystanie technik manualnych w celu usunięcia patologii układu mięśniowo-powięziowego. W łagodny i bezpieczny
dla pacjenta sposób terapeuta
dokonuje funkcjonalnej oceny
układu mięśniowo-powięziowego i decyduje o zastosowaniu
odpowiedniej terapii w różnych
jednostkach chorobowych. Terapia może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie
innych form terapii.
Opracowanie: BP

wróceniem funkcji, której pacjent
akurat potrzebuje. Zakres ruchu
czy siła są tylko środkami, jakimi
się posługujemy w celu poprawienia funkcji pacjenta. Koncepcja PNF „spogląda” na chorego
w sposób całościowy, angażując
do terapii inne, silne, zdrowe partie ciała, dzięki temu pozwala na
wykorzystanie rezerw, które znajdują się w organizmie, motywując
w ten sposób pacjenta do dalszej
pracy. To pacjent ustala cel swo-

jej terapii, natomiast terapeuta
prowadzący pomaga go osiągnąć. Dzięki bezbolesności tej metody pacjent jest zmotywowany
do pracy i ma dobre nastawienie
do współpracy z fizjoterapeutą.

Terapia manualna
Terapia manualna, czyli część
medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem odwracalnych
zaburzeń czynności różnych struktur narządu ruchu, wykorzystuje

Pamiętaj, aby terapia
była skuteczna, musi
zostać wdrożona jak najszybciej. Prawidłowo wykonana
rehabilitacja jest jednym
z najważniejszych etapów
w procesie usprawnienia
pacjenta i jego powrotu do
zdrowia.

Kinesiotaping to metoda terapeutyczna polegająca na
oklejaniu części ciała przy
pomocy elastycznych taśm
o specjalnej strukturze. Plaster ma wpływ na receptory
znajdujące się w skórze, w
zależności od rodzaju aplikacji może mieć zastosowanie:
▪▪ stabilizujące
▪▪ rozluźniające
▪▪ wspomagające pracę
mięśni
▪▪ drenażowe
Dzięki temu pacjent odczuwa redukcję bólu, poprawę
zakresu ruchu, efekt poprawy przepływu krwi i limfy.
■■■■■■■■
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