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• - па sposob і styl zycia badanych?.

l̂aterial і metoda badan
Badaniami objqto grup$ 14 osob niepelnosprawnych (4 kobiety і 10 mqzczyzn) 

■ г-rrzenruj^cych dwie grupy inwalidzkie: z dysfunkcj^ analizatora wzroku (b^d^c^ w 
*kow ej fazie nauczania jazdy na nartach) oraz z dysfunkcj^wobrqbie konczyn dolnych 

де і niedorozwoje) b^d^c^na wysokim poziomie zawodniczym, - reprezentacja Kadry 
4 _r :: ej Polski. Jako metodQ badawcz^. zastosowano obserwacjQ, wywiad swobodny oraz 

г.* 2 ankietowe. Dokonano tego metod^ indywidualnych przypadkow -  kazuistyczn^., 
r i  222 na szczegolowymbadaniujednej osoby. Kryteriami szczegolnie uwzgl^dnianymi 

r_ : e  bvly: zadowolenie z zycia, potrzeba aktywnego uczestnictwa w zyciu spolecznym 
■ fc---~2Jiym, samopoczucie, komunikatywnosc, funkcjonalnosc w zyciu codziennym, 

- ~ 2sc, zdolnosc rozwi^zywania wlasnych problemow.

 ̂nioski
I Uprawianie narciarstwa przez osoby niepelnosprawne wplywa bardzo pozytywnie na 
■ rpoczucie fizyczne і psychiczne, jednoczesnie pelni funkcje zarowno lecznicze, jak і 
r/czne.

1 V osob niewidomych і niedowidzqeych prowadzi do wzrostu koordynacji і pami^ci 
-- л niepelnosprawni w obrqbie konczyn dolnych wykorzystuj^ elementy narciarstwa 
.go do prawidlowej і ekonomicznej nauki chodu wprotezie.
Vprawianie narciarstwa przez osoby niepelnosprawne pomaga osi^gn^c sukcesy w 

•: dowym, towarzyskim і osobistym, a interakcje ze srodowiskiem wzmacniajq. u 
» : roczucie wlasnej wartosci.

METODA ILIZAROWA -  POWIKLANIA, TRUDNOSCI, 
PROBLEMY /OBSERWACJE WLASNE/

Zdzisuawa W rzosek1, Grzegorz Konieczny2.

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrodawiu 
a Zakiiad Rehabilitacji Akademii Medycznej we WrocHawiu 

'.z.idra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzrdu Ruchu Wydzialu Fizjoterapii

12 Ilizarowa okreslana mianem dystrakcyjnej osteogenezy zostala wprowadzona 
* -:ich szescdziesi^tych przez G.A. Ilizarowa z Kurganu (1,2,3) a nastQpnie pod 

21 emdziesi^tych rozpowszechniona we Wloszech przez Dal Monte, Monticellego 
;: : raz Cataneo, a na pocz^tku lat osiemdziesi^tych przez J. Catona, B. Gloriona i 

i r rancji (za 4).
i  l^rarow oprocz oryginalnej techniki zabiegu opracowal wlasny kolisty stabilizator 
_  22 wieloplaszczyznow^ i wielokierunkow^ korekcjQ osi konczyny poddanej 

:r  -_emu rozci^ganiu lub kompresji. Metoda ta zostala takze zastosowana w 
2 - leczeniu nastqpstw urazow konczyn. Choc zdobyla sobie uznan^ pozycjs 
c  s:osowanych w leczeniu narzrdu ruchu, zwlaszcza nierownosci i zaburzen osi 

l .:; rrzedmiotem wielu kontrowersji. Dla niektorych chorych jest tez mitem -  jest 
i c o  : -uym  narzqdziem do leczenia „wszystkiego u wszystkich” . Zwlaszcza chorzy
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wielokrotnie operowani bez powodzenia lub z niezadowalaj ̂ cym efektem upatruj 3. w metodz: ; 
Ilizarowa mozliwosci ostatecznego wyleczenia, czyli pelnego sukcesu.

Sukces leczniczy latwiej jest osi^gn^c w nastgpstwie zastosowania omawianej metod- 
do egalizacji konczyn w przypadku skrotu o etiologii nabytej np. po przebytym zlamame 
natomiast znacziiie trudniej w leczeniu wad wrodzonych i jest ono z reguly obci^zone znaczru 
ilosci^powiklan.

Rozpoczynaj^c leczenie chorego trzeba zdawac sobie sprawq z faktu, iz rownie wazxr 
jest ortopedyczne rozwazanie wskazan jest analiza psychologiczna emocjonalnej stabilnos: 
pacjenta, ocena jego poziomu intelektualnego oraz akceptacji przez chorego proponowaneg: 
procesu i mozliwosci wspolpracy z jego strony. Wst^pna ocena psychologiczna, a niekied;- 
i pomoc psychiatryczna nie s% bez znaczenia dla koncowego wyniku leczenia. Niekied;. 
ocena ta moze eliminowac pacjenta z zastosowania proponowanej metody, ktora w swe 
realizacji jest rozci^gni^ta w czasie, powoduj^c wyl^czenie leczonego z zycia prywatneg: 
i zawodowe-go.

W  przypadku skrotow czQsciej spotyka siq nierown^ dlugosc konczyn dolnych -  zaburzi 
to estetykq chodu, ktora jest zrodlem stresu dla pacjenta. Pacjent ten to najczqsciej mlod 
czlowiek wchodz^cy w okres dorastania, a tym samym akceptacji wlasnej tozsamosci. Dir_ 
rolq w tym okresie odgrywa wygl^d zewn^trzny, czyli akceptacja siebie. Chociaz pacjenci p: 
okresie mlodzienczym s  ̂ zwykle lepiej umotywowani i lepiej wspolpracuj^ z zespoler 
lecz^cym, to nalezy pamiQtac o tym, ze efekt leczenia w duzym stopniu bgdzie zalezal o: 
rodzajui stopnia dysfunkcji adaptacyjno-kompensacyjnych istniej^cej nierownosci i dlugi okre 
oczekiwania na zabieg moze przekreslic szansQ likwidacji tych dysfunkcjii.

Prawidlowa kwalifikacja pacjenta nie jest jeszcze gwarantem dobrego efektu leczenia.' 
procesie osteogenezy dystrakcyjnej mamy do czynienia z pi^ciokrotnie wi^kszym temper 
wydluzania kosci w ci^gu doby niz przy normalnym, nawet najbardziej intensywnym wzroscie. ’ 
wyniku tego w okresie dystrakcji w tkankach mi^kkich powstaje zwrotne napr^zenie rozci^gar. 
w miejscach przyczepu miqsni, co moze wywolac „zm^czenie” kosci i zmianp jej ksztah- 
Wszystkim zmianom w tkankach mi^kkich towarzyszy bol. Efektem tych zmian jest powstawar_: 
przkurczen i ograniczen ruchomosci, ktore dodatkowo s^pogl^bione konstrukcjq, aparatu.

Powiklania mog^takze wyst^pic po okresie demontazu pierscieni stabilizuj^cych.
W tym okresie przy nieprawidlowym postgpowaniu usprawniaj^cym mog .̂ wystar - 

nastQpuj^ce powiklania:
-  znieksztaicenia osi wydiuianej kocczyny;
-  czKitciowe skrycenie jej diugomci.
Na duze problemy w przebiegu realizacji osteogenezy dystrakcyjnej mozna napotki. 

wowczas, gdy zabieg dotyczy stopy lub rQki. W  przypadku leczenia w obrqbie stopy najwi^ksr 
problem stanowi egzekwowanie propulsji podczas nauki chodu, natomiast w obr$bie re - 
nastQpstwem przebytego leczenia jest czqsto brak mozliwosci odtworzenia prawidloweg 
ksztaltu lukow poprzecznego i podluznego. Dla funkcji r$ki obydwa te luki sq.tak samo wazr.: 
jak dla stopy obydwa jej sklepienia. Roznego typu zaburzenia, ktore sq. podstaw^ kwalifika: 
do leczenia metodq. Ilizarowa wtym odcinku uk}adu ruchn, to zarowno wady Wrodzone )al>: 
nastqpstwa urazow. Zabieg operacyjny poprawia estetyks? rqki, przywraca proport. 
anatomiczne, ale wyniki funkcjonalne nie zawsze ŝ . zadowalaj^ce, na co sklada si? zubozor* 
ilosc chwytow, lub brak mozliwosci poprawnego ich wykonania.

Omawiane leczenie wywiera szczegolny wplyw na psychikQ chorego. Destrukcv: 
wplyw omawianej metody na psychikQ chorego zwi^zany jest z czynnikami zewnqtrznyrr 
wewnQtrznymi.

Czynniki zewn^trzne zwi^zane s^ z konstrukcj^ aparatu, ktory zawsze jst bare:
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i powoduje dyskomfort a niekiedy wstyd oraz z czasem trwania leczenia wynosz^cym 
_ okolo 1 roku.

Izynniki wewnqtrzne zwi^zane s^z faktem, iz leczenie odbywa siq najczqsciej w okresie 
Atnsr-2maprzy nie do koncajeszcze uksztahowanej osobowosci mlodego czlowieka. 

Problemy te znajduj^jeszcze inny wymiar przy leczeniu niedoboru wzrostu.
Pak siq wydaje o wplywie tego sposobu leczenia na psychikq decyduje miqdzy innymi 

fe e . -r/ roznica dlugosci konczyn istniala od urodzenia, czy tez pojawila siQpozniej.
Chorzy z niedoborem wzrostu pochodzenia konstytucjonalnego wymagaj^szczegolnej 

mz~. wskazan. Prawie zawsze motywuj^. oni swq. decyzjq o leczeniu problemami 
: gicznymi, rzadko kiedy trudnosciami w  pokonywaniu trudnosci dnia codziennego 

m  • r'odkach lokomocji.
I a odmiany chorzy u ktorych metodq Ilizarowa stosowano dla leczenia nastqpstw urazow 

Jyr»e wracaj^do zdrowia, niz analogicznie chorzy leczeni metodami altematywnymi. 
Siew^tpliwy wplyw na psychikq chorego ma dlugi czas hospitalizacji, nierzadko 

y  przy leczeniu t^metod^. Najtrudniej ten okres znosza dzieci ktore oprocz lqkow 
y acych zbolu, odczuwaj^. osamotnienie.

Wiznym problemem jest wspolpraca ze strony chorego i stopien jego zaangazowania w
- r :zenia. Podczas okresu dystrakcj i, gdy chory j est zaangazowany w rozkrqcanie aparatu
- - -  etody nie wystqpuje. Odwrotnie jest po okresie demontazu aparatu -  znow wraca lqk 

Swosc odksztalcenia osi konczyny z powodu jeszcze niepelnej przebudowy regeneratu.
. siq wydaje w pewnym stopniu istniej^mozliwosci minimalizowania tych nastqpstw

- rrworzenie mozliwosci kontaktu z osobami leczonymi tq. metody
- rrzekazywanie rzetelnej informacj i na temat metody zainteresowanemu ( w  przypadku 

izieci -  rodzicom);
-  pokazanie choremu aparatu i zaznajomienie go zjego  konstrukcj%
- pomoc w przelamaniu lqku przed uzywaniem leczonej konczyny (obj qtej aparatem);
- - irazanie pacjenta po zabiegu do mycia implantow i samodzielnego wykonywania 

rpatrunkow.
? —  mo prob pokonania omawianych problemow pewna grupa leczoriych czuje siq 

: na metody z powodu:
-  blizn;
- iyszczuplenia konczyny;
- : zraniczenia zakresu ruchu;
- c slabienia sily miqsni;
-  rsekiedykoniecznej reoperacji.

esoetaione marzenia tej grupy leczonych w niczym nie umniejszajq. waitosci i nie ograniczaj .̂
-  stosowania metody Ilizarrowa w ortopedii i traumatologii narzqdu mchu.
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THE ILIZAROW METHOD -  COMPLIKATION, DIFFICULTIES AND
PROBLEMS.

Zdzislawa W RZO SEK, Grzegorz KONIECZNY.

Akademii Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

Limb lengthening is a very attractive procedure in orthopedic surgery, but it is connected 
with a significant number of complications. Among the essential problems entailed in this process 
are spastic contractures, disturbances of the limb axis, limitations in the range of mobility in joints 
adjacent to the lengthened segment.

This article discusses the impact of certain factors on the psychological status of a patient 
treated by Ilizarov method.

COMPARISON BETWEEN SUPERFICIAL SENSIBILITY IN A 
PARETIC UPPER LIMB AND A HEALTHY UPPER LIMB IN PEOPLE

AFTER STROKE

ANDRZEJEW SKI W „ K A S SO L IK  K ., RO ZEK-M R O Z K., P A LA  E.

Department o f  Physiotherapy at the Academy o f  Physical Education in Wroclaw, Poland

Introduction
Symptomatology o f cerebro-vascular diseases was already known in the antiquity 

Nevertheless, their connection with structural changes in tissues and cerebral vessels was 
proved by a Swiss scientist J.J. Waper and Englishman T. Willis [3] in the second half o f the 
17th century.

Focal or global disorder o f the function o f brain that has vascular aetiology, occurs abrupt/- 
and persists for more than 24 hours has been named by the World Health Organisation as a 
stroke. The definition applies to:

1) acute ischeamia,
2) intracerebral haemorrhage,
3) subarachnoid haemorrhage.
Cerebrovascular diseases are one o f the most frequent causes o f death and invalidism 

The death rate is rising in many countries. The factors increasing risk o f occurrence c : 
cerebrovascular diseases are: arterial hypertension, heart disease, diabetes, disorder of fcz 

metabolism, increased haematocrit values, nicotinism, alcoholism [1].
Disorders o f brain function can be divided into focal and global.
To focal'disturbances o f brain function, which involve disconnection o f specific tract 

and brain centres, belong:
• motor-coordination (paresis, dysphagia, paralysis of eyeballs, cereberall symptoms 

chorea, symptoms o f Parkinson disease),
• information-perception (disturbances o f vision, dysacusis, dysaesthesia, aphasm 

agnosia, intellectual, disturbances o f consciousness).


