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roces terapii strukturalnej podzielono na:
a) część wstępną, której celem było:
 zmniejszenie odruchowego napięcia
mięśniowego i sztywności mięśniowej,
 utrzymanie normomobilności/zwiększenie zmniejszonej mobilności w stawach na poziomie artrokinetycznym
i osteokinetycznym,
 utrzymanie/zwiększenie przesuwalności
struktur nerwowych względem otaczających je tkanek,
 utrzymanie/zwiększenie lepkosprężystości tkanek miękkich,
 poprawienie krążenia,
 przeciwdziałanie odwapnieniu kości itd.

b) część właściwą, którą ukierunkowano na:
 zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej dolnego i górnego tułowia
oraz kończyny górnej,
 poprawienie koordynacji nerwowo-mięśniowej w zakresie dolnego i górnego tułowia oraz kończyn górnych.

MGR JAKUB KRASZEWSKI

REHABILITACJA FUNKCJONALNA
PACJENTA PO URAZIE RDZENIA
KRĘGOWEGO Z WTÓRNĄ
TETRAPLEGIĄ. CZĘŚĆ 2
Pierwsza część artykułu poświęconego rehabilitacji
funkcjonalnej pacjenta po urazie rdzenia kręgowego
z wtórną tetraplegią obejmowała zagadnienia
związane z rehabilitacją strukturalną, której celem
było przygotowanie pacjenta do przeprowadzenia
terapii, związanej z (re)edukacją do czynności dnia

Terapię przeprowadzono w pozycjach:
 niskich (w warunkach z wyłączeniem
zjawiska grawitacji),
 pośrednich (poprzez częściowe oddziaływanie grawitacji),
 wysokich (przyjęcie przez pacjenta
możliwie skorygowanej, antygrawitacyjnej pozycji w kolumnie do pionizacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego).
Powyższe pozycje wyjściowe oraz praca
w zamkniętym i otwartym łańcuchu kinematycznym warunkowały odmienną pracę
dla mięśni antygrawitacyjnych (mięśnie lokalne, jednostawowe) oraz mięśni, których
główną funkcją nie jest przenoszenie obciążeń grawitacyjnych (mięśnie wielostawowe).
Dotyczy to zarówno mięśni w obrębie tułowia, jak i kończyn górnych.
Druga część artykułu obejmować będzie
zagadnienia związane z rehabilitacją funkcjonalną dla:
 Edukacji obrotu z pozycji leżenia tyłem
do pozycji leżenia bokiem.
 Edukacji przejścia z pozycji leżącej
do pozycji siedzącej.

codziennego (activities of daily living – ADL).

 Edukacji transferu wózek – łóżko.
 Edukacji transferu łóżko – wózek.
 Edukacji transferu wózek – samochód.
Cele terapeutyczne dotyczące powyższych zagadnień określone zostały w części I artykułu.
PRZEBIEG PROCESU REHABILITACJI
FUNKCJONALNEJ
W procesie rehabilitacji funkcjonalnej
w pierwszym etapie wykorzystano techniki i metody ułatwiające pacjentowi wykonanie danej czynności ruchowej. W drugim etapie, poprzez zastosowanie oporu
manualnego terapeuty, wpływano na intensyfikację zaangażowania pacjenta
do wykonania danego zadania ruchowego. Następnie w trzecim etapie, poprzez
asystę/asekurację terapeuty, pacjent wykonywał daną czynność samodzielnie (dotyczy transferów).
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Na zdjęciach prezentujących techniki terapeutyczne naniesiono:
 zielone strzałki (kierunek ruchu wykonywanego przez pacjenta),
 czerwone strzałki (kierunek oporu, wspomagania ruchu przez terapeutę),
 krzyżyk w kółku (miejsce podporu pacjenta),
 numerację (kolejność wykonywanego
ruchu).
Terapię rozpoczęto od treningu przejścia
z pozycji leżącej do pozycji siedzącej, której osiągnięcie jest niezbędne do późniejszych czynności związanych z transferami,
np. łóżko – wózek. W pierwszej kolejności
trening obejmował naukę obrotów, następnie przejście z pozycji leżącej tyłem do pozycji siedzącej.
Ze względu na poziom i patomechanizm
uszkodzenia rdzenia kręgowego pacjenta
rehabilitacja funkcjonalna w znacznej mie-
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rze powinna dotyczyć i wykorzystywać te
regiony ciała, które poprzez swoje unerwienie nie zostały powikłane neurologicznie (powyżej poziomu C6; unerwienie
z plexus cervicalis; nn. craniales, tj. n. accessorius) bądź powikłania charakteryzują
się głębokim niedowładem (poziom C6),
ale nie porażeniem. W powyższym podejściu wykorzystującym „silne ogniwa”
pacjent do edukacji czynności dnia codziennego angażuje głowę, górny tułów
wraz z kończynami górnymi do poziomu
stawów promieniowo-nadgarstkowych.
Zastosowanie odpowiedniej strategii
terapeutycznej umożliwia pacjentowi
przeniesienie napięcia mięśniowego (irradiację) z silniejszych grup mięśniowych
na słabsze, dotknięte zaburzeniami neurologicznymi. I to stanowi fundament rehabilitacji funkcjonalnej.
Istotnym elementem przeciwdziałającym przeciążeniom w obrębię narządu
ruchu jest egzekwowanie podczas terapii
prawidłowych wzorców ruchowych. Determinowane jest to piętrem i zespołem
uszkodzenia rdzenia kręgowego.
W przedstawionej poniżej przykładowej terapii zaburzenia mogą manifestować się:

 protrakcyjnym ustawieniem głowy,
 brakiem stabilizacji łopatki (scaption).
Powyższe zaburzenia funkcjonalne mogą wpływać na pojawienie się dodatkowych dysfunkcji w rejonie głowy, kręgosłupa szyjnego, obręczy barkowej, a także
kończyny górnej.
EDUKACJA OBROTU Z POZYCJI
LEŻENIA TYŁEM DO POZYCJI
LEŻENIA BOKIEM
W inicjacji obrotu do leżenia na lewym
boku pacjent wykonał wzorce:
1) Wyprostu – przywiedzenia – rotacji wewnętrznej dla stawu ramiennego z wyprostem stawu łokciowego i depresji
przedniej dla prawej łopatki.
2) Zgięcia – zgięcia bocznego w lewo – rotacji lewostronnej dla głowy i kręgosłupa szyjnego (kontakt wzrokowy z ręką).
3) Rotację w lewo dla górnego tułowia.
Wzorzec dla kończyny górnej nie uwzględnia aktywności na poziomie ręki (zgięcie
w stawach palców, zgięcie w stawie promieniowo-nadgarstkowym) ze względu
na występujące powikłania neurologiczne.
W pierwszym etapie terapeuta ułatwia
pacjentowi wykonie zadania ruchowego

Zdj. 1. Edukacja obrotu ze wspomaganiem terapeuty poprzez zgięcie stawu

Zdj. 2. Edukacja obrotu ze wspomaganiem terapeuty poprzez zgięcie stawu

biodrowego prawego i rotację miednicy w lewo

biodrowego i depresję przednią prawego talerza biodrowego poprzez kończynę dolną
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poprzez wspomaganie ruchu z poziomu
obręczy biodrowej i kończyny dolnej prawej. Dla pacjenta znajdującego się w pozycji leżenia tyłem rotacja lewostronna
miednicy wprowadza m.in. m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis
po stronie prawej i m. obliquus internus abdominis po stronie lewej we wstępne rozciągnięcie, powodując reakcję odruchową ułatwiającą zaangażowanie jednostki
motorycznej do wykonania lewostronnej
rotacji górnego tułowia. W powyższym
treningu wykorzystano technikę powtarzanego rozciągnięcia na początku wzorca i w trakcie wzorca, z poziomu dolnego tułowia i kończyny dolnej prawej dla
mięśni rotujących tułów w stronę lewą.
Następnie w celu wprowadzenia mięśni we wstępne rozciągnięcie (mm. rotujących górny tułów w stronę lewą) terapeuta podłożył klin pod prawy talerz
biodrowy i z poziomu obręczy barkowej prawej wykonał stretch na początku i w trakcie trwania ruchu w kierunku
elewacji tylnej łopatki. Pacjent znajdował
się w pozycji wyjściowej z rotacją miednicy w stronę lewą, co stanowiło ułatwienie w wykonaniu zadania ruchowego
(zdj. 1–6).
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Drugi etap polegał na zastosowaniu
oporu manualnego przez terapeutę dla
depresji przedniej łopatki prawej i elewacji przedniej prawego talerza biodrowego.
Do techniki torowania posłużono się rozciągnięciem na początku ruchu i w trakcie jego trwania dla wzorca łopatki i talerza biodrowego. Pacjent znajdował się w pozycji
wyjściowej leżenia tyłem.
Wykorzystanie w terapii „silnego ogniwa” znajdującego się w obrębie górnego
kwadrantu ciała pacjenta umożliwiło rotację lewostronną dla kompleksu lędźwiowo-miednicznego i osiągnięcie przez pacjenta pozycji leżenia bokiem.

EDUKACJA PRZEJŚCIA Z POZYCJI
LEŻĄCEJ DO POZYCJI SIEDZĄCEJ
W treningu przejścia z pozycji leżącej
do pozycji siedzącej za wzorzec inicjujący
powyższą czynność wybrano radial thrust
(pchnięcie dopromieniowe).
W treningu pacjent wykonał:
1) Wyprost i odchylenie dopromieniowe w stawie promieniowo-nadgarstkowym, następnie wyprost stawu łokciowego z jednoczesną supinacją
przedramienia. Ramię wykonuje ruch
wyprostu – przywiedzenia – rotacji wewnętrznej z depresją przednią łopatki.
Ze względu na niedowład w obrę-

Zdj. 3. Edukacja obrotu ze wspomaganiem terapeuty poprzez zgięcie i przy-

bie ręki wzorzec dla kończyny górnej
uwzględnił aktywność na poziomie
stawu promieniowo-nadgarstkowego
(sprzężony ruch wyprostu i odwiedzenia dopromieniowego). Zastosowano
opór manualny terapeuty. Powikłania
neurologiczne uniemożliwiły pacjentowi wykonanie wyprostu w stawach
palców.
2) Zgięcie – zgięcie boczne w lewo – rotację lewostronną dla głowy i kręgosłupa szyjnego (kontakt wzrokowy z ręką).
3) Rotację w lewo dla górnego tułowia.
4) W przejściu do pozycji siedzącej terapeuta wspomaga zgięcie i rotację le-

Zdj. 4. Edukacja obrotu z zastosowaniem klina pod prawy talerz biodrowy

wiedzenie stawu biodrowego prawego i rotację miednicy w lewo

Zdj. 5. Edukacja obrotu z zastosowaniem oporu terapeuty dla depresji przed-

Zdj. 6. Osiągnięcie pozycji leżenia bokiem

niej łopatki i elewacji przedniej talerza biodrowego
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wostronną tułowia. Wykonując powtarzane rozciągnięcia w trakcie wzorca
na mięśnie zginające i rotujące tułów
w lewą stronę, pacjent osiąga pozycję
siedzącą w podporze na lewym przedramieniu.

5) Podczas asekuracji terapeuty pacjent samodzielnie opuszcza lewą, a następnie
prawą stopę poza stół terapeutyczny.
6) Następnie poprzez energiczny ruch
kończyny górnej prawej do odwiedzenia i wyprost stawu łokciowego lewego,

ze wspomaganiem terapeuty pacjent
osiąga pozycję siedzącą.
7) Powrót do pozycji leżącej na boku lewym odbywa się poprzez zgięcie stawu
łokciowego lewego z pomocą terapeuty. W następnej kolejności pacjent pod-

Zdj. 7. Pozycja wyjściowa dla techniki radial thrust do edukacji obrotów

Zdj. 8. Oporowanie przez terapeutę depresji przedniej łopatki, zgięcia

i osiągnięcia pozycji siedzącej

i rotacji lewostronnej tułowia

Zdj. 10. Opuszczanie kończyny dolnej lewej poza stół terapeutyczny
Zdj. 9. Osiągnięcie przez pacjenta podprożu na przedramieniu lewym

Zdj. 11A–D. Zsunięcie przez pacjenta kończyn dolnych poza stół tera-

Zdj. 11B

peutyczny

56

PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA

&

REHABILITACJA

Z PRAKTYKI GABINETU

Zdj. 11C

Zdj. 11D

Zdj. 12. Osiągnięcie pozycji siedzącej przez pacjenta ze wspomaganiem

Zdj. 13. Powrót do pozycji leżenie bokiem ze wspomaganiem

terapeuty dla wyprostu w stawie łokciowym lewym

terapeuty

nosi stopy na stół terapeutyczny, wspomagając się kończyną górną prawą
(zdj. 7–13).
EDUKACJA TRANSFERU
ŁÓŻKO – WÓZEK
Po przeprowadzeniu terapii funkcjonalnej związanej z przejściem przez pacjenta do pozycji siedzącej rozpoczęto trening
transferu z łóżka na wózek aktywny.

W celu zachowania bezpieczeństwa
poniższych ćwiczeń należy zwrócić szczególną uwagę na:
1) Odpowiednią wysokość stołu terapeutycznego, który w poniższej prezentacji jest na równi z wysokością siedziska
wózka. W sytuacji gdy terapeuta chce
ułatwić pacjentowi wykonanie transferu łóżko – wózek, stół terapeutyczny
może znajdować się powyżej pozio-
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mu wózka. Natomiast w celu utrudnienia, stół terapeutyczny należy obniżyć poniżej poziomu wózka.
2) Podczas transferu wózek – łóżko stół
terapeutyczny opuszczony poniżej
wózka stanowić będzie ułatwienie,
powyżej utrudnienie.
3) Pełny kontakt stóp z podłożem (najlepiej na boso lub w obuwiu sportowym).
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4) Rotację podudzi w stawach kolanowych
w stronę przeciwną do kierunku ruchu
miednicy. Na poniższej prezentacji pacjent wykonuje transfer w stronę prawą,
więc stopy zwrócone są w stronę lewą
(lewostronna rotacja w stawach kolanowych lewym i prawym).
5) Wózek powinien mieć zablokowane koła.
6) Wózek znajduje się pod pewnym kątem
do stołu terapeutycznego (nie równolegle).
7) Jedną ręką pacjent opiera się o stół terapeutyczny, drugą o ramę wózka.
8) Terapeuta asekuruje/asystuje, będąc
z przodu pacjenta. Głowy znajdują się
na wysokości przeciwległych barków.
Pozycja terapeuty niska i stabilna.
Po zapewnieniu bezwzględnego bezpieczeństwa przystąpiono do treningu, w którym pacjent wykonał:
1) Naprzemienną elewację przednią talerza biodrowego w celu stopniowego wysunięcia się na krawędź stołu terapeutycznego. Terapeuta zastosował
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opór manualny w kierunku depresji tylnej talerza biodrowego, wykorzystując
stretch na początku i w trakcie trwania
ruchu.
2) Po osiągnięciu pozycji wyjściowej do
edukacji transferu pacjent poprzez wykorzystanie przeprostu w stawach łokciowych przeniósł ruch depresji przedniej łopatki na miednicę, powodując jej
elewację przednią. Terapeuta przed wykonaniem powyższego ruchu, wprowadził stretch w kierunku depresji tylnej
miednicy w celu wykorzystania odruchowego napięcia mięśni na poziomie
dolnego tułowia wpływających na tyłopochylenie miednicy (nachylenie tylne).
Bardzo ważną składową prawidłowego
transferu jest przemieszczenie górnego
tułowia do przodu i wykorzystanie mechanizmu dźwigniowego dla miednicy, by odpowiednio ją unieść. Powoduje
to odciążenie kończyn górnych i obręczy barkowej, co ma istotne znaczenie
w pracy z pacjentem z porażeniem czterokończynowym. Podczas trwania tego

etapu transferu stopy pacjenta powinny być zwrócone w stronę lewą (lewostronna rotacja w stawach kolanowych).
3) Po odciążeniu miednicy z powierzchni stołu pacjent wykonał ruch dobocznego przemieszenia miednicy w stronę
prawą. Terapeuta zastosował opór manualny. Pacjent osiągnął pozycję siedzącą na skraju wózka.
4) Następnie wykorzystując wzorzec elewacji tylnej talerza biodrowego, pacjent
osiągnął prawidłową pozycję siedzącą. Terapeuta zastosował opór manualny w kierunku elewacji przedniej talerza
biodrowego (zdj. 14–19).
EDUKACJA TRANSFERU
WÓZEK – ŁÓŻKO
Po zapewnieniu wytycznych dla bezpieczeństwa podczas transferu z wózka na łóżko, przystąpiono do terapii, podczas której pacjent:
1) Poprzez wyprost w stawie promieniowo-nadgarstkowym ręki i zgięcie w stawie
łokciowym z poziomu dołu podkolano-

Zdj. 14. Edukacja transferu na wózek. Opór terapeuty do elewacji

Zdj. 15. Edukacja transferu na wózek. Opór terapeuty dla elewacji

przedniej talerza biodrowego lewego w celu wysunięcia się pacjenta

przedniej talerza biodrowego prawego w celu wysunięcia się

bliżej krawędzi stołu terapeutycznego

pacjenta bliżej krawędzi stołu terapeutycznego
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Zdj. 16. Edukacja transferu na wózek. Opór terapeuty dla elewacji

Zdj. 17. Edukacja transferu na wózek. Opór terapeuty dla ruchu

przedniej miednicy i ruchu dobocznego miednicy w stronę prawą

dobocznego miednicy w stronę prawą

Zdj. 18. Edukacja transferu na wózek. Opór terapeuty dla depresji tylnej

Zdj. 19. Edukacja transferu na wózek. Opór terapeuty dla depresji

prawego talerza biodrowego w celu pełnego wsunięcia się na wózek

tylnej lewego talerza biodrowego w celu pełnego wsunięcia się
na wózek i przyjęcia prawidłowej pozycji siedzącej
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wego opuścił stopy na podłoże. Terapeuta zastosował opór manualny w kierunku wyprostu stawu biodrowego
i zgięcia stawu kolanowego.
2) Po osiągnięciu pełnego kontaktu stóp
z podłożem pacjent wykonał naprzemienną elewację przednią talerza biodrowego w celu wysunięcia się na krawędź wózka. Terapeuta zastosował opór
manualny w kierunku depresji tylnej dla
prawego i lewego talerza biodrowego.
3) Po osiągnięciu poz ycji w yjściowej
do edukacji transferu pacjent poprzez
wykorzystanie przeprostu w stawach
łokciowych przeniósł ruch depresji
przedniej łopatki na miednicę, powodując jej elewację przednią. Terapeuta

przed wykonaniem powyższego ruchu
wprowadził stretch w kierunku depresji tylnej miednicy w celu wykorzystania
odruchowego napięcia mięśni na poziomie dolnego tułowia, wpływających
na tyłopochylenie miednicy. W celu skutecznego uniesienia miednicy, tak jak
poprzednio, wykorzystano efekt dźwigniowy przez pochylenie górnego tułowia do przodu. Na tym etapie transferu
stopy pacjenta powinny być zwrócone
w stronę prawą (prawostronna rotacja
w stawach kolanowych).
4) Po odciążeniu miednicy z powierzchni
wózka pacjent wykonał ruch dobocznego przemieszenia miednicy w stronę
lewą. Terapeuta zastosował opór manu-

alny. Pacjent osiągnął pozycję siedzącą
na skraju stołu terapeutycznego.
5) Następnie wykorzystując wzorzec elewacji tylnej talerza biodrowego, pacjent
osiągnął bezpieczną pozycję siedzącą. Terapeuta zastosował opór manualny w kierunku elewacji przedniej talerza
biodrowego (zdj. 20–24).
SAMODZIELNY TRANSFER
WÓZEK – ŁÓŻKO Z ASYSTĄ/
/ASEKURACJĄ TERAPEUTY
Po uzyskania efektów terapeutycznych
podczas rehabilitacji funkcjonalnej kolejnym etapem są próby samodzielnych transferów pacjenta, poparte asekuracją/asystą
ﬁzjoterapeuty. Bardzo ważnym elementem

Zdj. 21. Edukacja transferu na stół terapeutyczny. Opór terapeuty
dla elewacji przedniej prawego talerza biodrowego w celu
wysunięcia się pacjenta bliżej krawędzi wózka

Zdj. 20. Edukacja transferu na stół terapeutyczny. Opuszczenie stóp

Zdj. 22. Edukacja transferu na stół terapeutyczny. Opór terapeuty

przez pacjenta z oporem terapeuty

dla elewacji przedniej lewego talerza biodrowego w celu wysunięcia się pacjenta bliżej krawędzi wózka
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Zdj. 23. Edukacja transferu na stół terapeutyczny. Opór terapeu-

Zdj. 24. Edukacja transferu na stół terapeutyczny. Osiągnięcie

ty dla elewacji przedniej miednicy i ruchu dobocznego miednicy

przez pacjenta pozycji siedzącej na stole terapeutycznym

w stronę lewą

Zdj. 25A–C. Samodzielne przesiadanie się

Zdj. 25B

Zdj. 25C

pacjenta ze stołu terapeutycznego na wózek
z asekuracją terapeuty

podczas pierwszych samodzielnych prób
przesiadania się jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, które gwarantować powinien terapeuta. Pacjenci neurologiczni,
po urazie rdzenia kręgowego wykazują dużą lękliwość i obawy związane z przemieszczeniem górnego tułowia do przodu i uniesieniem miednicy. W związku z powyższym

ﬁzjoterapeuta powinien znajdować się tuż
przed pacjentem, by w razie nieudanej próby transferu nie dopuścić do upadku. Taki
incydent mógłby odłożyć w czasie lub zniwelować wykorzystanie możliwości funkcjonalnych, jakie do tej pory wypracował
pacjent do samodzielności w czynnościach
dnia codziennego (zdj. 25)
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EDUKACJA TRANSFERU
WÓZEK – SAMOCHÓD
Umiejętność samodzielnego przesiadania się
z wózka do auta stanowi o wysokim poziomie
funkcjonalnym pacjenta, który cierpi na porażenie czterokończynowe z cechami kompletnego uszkodzenia rdzenia kręgowego (A wg
skali American Spinal Injury Association – ASIA)
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Po zrealizowaniu i opanowaniu strategii
terapeutycznej, podczas której pacjent jest
w stanie samodzielnie wykonywać powyższe czynności na sali treningowej, przystąpiono do treningu z wykorzystaniem samochodu.
Składowe dla powyższych transferów
(wózek – łóżko, łóżko – wózek, wózek – samochód) wykazują silną korelację, więc kluczowym elementem w osiągnięciu sprawnego przesiadania się pacjenta do auta jest
konwergencja metodyki transferów z efektami terapeutycznymi rehabilitacji strukturalnej i funkcjonalnej.

Podczas samodzielnego przesiadania się
do auta pacjent:
1) Podjechał wózkiem do auta pod niewielkim kątem w stosunku do progu samochodu (drzwi powinny być maksymalnie
otwarte).
2) Następnie samodzielnie opuścił stopy
z podnóżka wózka na podłoże (prawą ręką chwytem kompensacyjnym ustabilizował pośrednio tułów, czynność wykonał lewą kończyną górną).
3) Po uzyskaniu stabilnego podparcia dla lewej ręki na siedzeniu samochodu, dla prawej na ramie wózka, a stóp na podłożu

Zdj. 26B

Zdj. 26A–H. Samodzielne przesiadanie się pacjenta z wózka do auta z asekuracją terapeuty

Zdj. 26C
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(prawostronna rotacja w stawach kolanowych) pacjent przyjął prawidłową pozycję wyjściową do przesiadania.
4) Po osiągnięciu prawidłowej pozycji wyjściowej do treningu transferu pacjent
poprzez wykorzystanie przeprostu
w stawach łokciowych przeniósł ruch
depresji przedniej łopatki na miednicę,
powodując jej elewację przednią. Terapeuta poprzez chwyt na poziomie krętarzy większych i guzów kulszowych
asekurował kierunek ruchu wykonanego przez pacjenta. Tak jak poprzednio
bardzo ważną składową prawidłowego

Z PRAKTYKI GABINETU

Zdj. 26E

Zdj. 26F

Zdj. 26G

Zdj. 26H

transferu do auta jest przemieszczenie
górnego tułowia do przodu i wykorzystanie mechanizmu dźwigniowego dla
miednicy w celu odpowiedniego jej
uniesienia. Natomiast równie ważnym
elementem podczas wykorzystania powyższego mechanizmu jest umiejętność
wyhamowania tego ruchu tak, by nie dopuścić do uderzenia głową o nadwozie.
Głowa pacjenta powinna znajdować się
pomiędzy drzwiami a przednim słupkiem samochodu.
5) Po odciążeniu miednicy z powierzchni
wózka pacjent wykonał ruch dobocznego przemieszenia miednicy w stronę lewą. Terapeuta asekurował powyższe zadanie ruchowe. Pacjent osiągnął pozycję
siedzącą na skraju siedzenia auta.
6) Następnie przeniósł lewą rękę z siedzenia samochodu na deskę rozdzielczą,
prawą na element ramy wózka znajdujący się bliżej pacjenta.
7) Po zapewnieniu stabilnej pozycji siedzącej pacjent podniósł i przemieścił
najpierw lewą, następnie prawą stopę
do samochodu (do ustabilizowania tułowia wykorzystuje się lewą kończynę
górną, której ręka oparta jest na desce
rozdzielczej samochodu). Terapeuta zabezpiecza głowę pacjenta przed kontaktem ze słupkiem środkowym auta.
8) Po zapięciu pasów bezpieczeństwa
pacjent jest gotow y do transpor tu
(zdj. 26A–H).

Zdj. 26I
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Aktualnie pacjent uczestniczy w programie rehabilitacji funkcjonalnej, podejmując kolejne cele terapeutyczne. Poddawany
jest również neurorehabilitacji stymulującej miejsce uszkodzonego rdzenia kręgowego na zasadzie plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.
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