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KINEZYTERAPIA cz. 3 

Wybrane metody terapeutyczne. 

1. Metoda Kabat-Kaiser 

Metodę tę określa się często jako metodę P.N.F. (od słów angielskich: Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation). 

Zasadniczym celem wykorzystania metody jest reedukcja struktur układu nerwowo-

mięśniowego w niedowładach i porażeniach. Ćwiczenia prowadzi terapeuta, przestrzegając 

określonych zasad, do których zaliczamy: 

- wykonanie ruchu w stawie według ściśle określonego schematu i wzorca tego ruchu, 

- czynny udział pacjenta w ćwiczeniu i jego wielokrotne powtarzanie. 

Wyróżnia się po dwa schematy dla ćwiczeń kończyny górnej i dolnej; jeden dla głowy i szyi, 

jeden dla górnej części tułowia wspólnie z kończynami górnymi i jeden dla dolnej części 

tułowia z kończynami dolnymi. 

Ruch kończyną górną może być wykonywany z wyprostem lub zgiętym stawem łokciowym. 

Najczęściej sześć wzorców ruchowych tworzy całość – trzy wzorce początkowe i trzy wzorce 

powrotne. 

Wzorcem początkowym nazywamy taki wzorzec, w którym w trakcie ruchu dochodzi do 

zgięcia w głównym stawie (staw barkowy i staw biodrowy), natomiast wzorzec powrotny to 

taki wzorzec, w którym następuje wyprost w stawie głównym. 

Znając pozycję wyjściową wzorca początkowego, możemy łatwo określić poszczególne 

elementy ruchu pamiętając o zasadzie, że wykonywany ruch jest zawsze przeciwstawny 

pozycji wyjściowej. Jeżeli kończyna górna była w odwiedzeniu, to nastąpi ruch przywodzenia, 

jeśli była w wyproście, to nastąpi zgięcie itd. 

To co wyróżnia tę metodę terapeutyczną spośród innych, to wykonywanie ruchów biernych, 

czynno-biernych i czynnych (w zależności od stanu mięśni) według takich osi i w takich 

płaszczyznach, jakie spotykamy w czynnościach życia codziennego, a więc w naturalnych, a 

nie wyizolowanych jak w ćwiczeniach biernych w kinezyterapii.  

Pobudzenie elementów składowych analizatora kinestetycznego dokonuje się dodatkowo 

poprzez: trakcję, nacisk na powierzchnie stawowe, opór itp. 

2. Metoda Vojty 

Metoda znajduje zastosowanie w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 

(m.p.dz.). Właściwie jest to metoda diagnostyczno-terapeutyczna. 



Część diagnostyczna metody obejmuje ocenę rozwoju psychoruchowego na podstawie 

siedmiu reakcji ułożeniowych. 

Głównym założeniem teoretycznym części terapeutycznej metody jest pogląd, że bierne 

ruchy, wykonane przez terapeutę (lub rodziców) poszczególnymi kończynami czy innymi 

częściami ciała, powodują czynną reakcję układu nerwowo-mięśniowego. Powstające w ten 

sposób bodźce, pochodzące ze stymulacji stref wyzwolenia ruchu oraz pozycji wyjściowych 

do ćwiczeń, mają wywołać ściśle określony kompleks ruchu. Postępowanie to ma na celu 

zróżnicowanie pracy mięśni (praca przyczepów dalszego i bliższego), zmianę napięcia 

mięśniowego, wytworzenie prawidłowego współdziałania między mięśniami i grupami 

mięśni w tzw. łańcuchu brzusznym i grzbietowym. Dobór terapii ułatwia znajomość 

analizy mięśniowej poszczególnych ruchów oraz sekwencji ruchowych odcinków ciała, 

którymi w reakcji obrotu jest zmiana pozycji z ułożenia na plecach do leżenia na brzuchu, a w 

reakcji pełzania - ruch do przodu przy podparciu się łokciem i piętą. W czasie terapii, która 

jest formą aktywacji całego organizmu, oprócz reakcji ruchowych może dochodzić również 

do poprawy m.in. funkcji narządów wewnętrznych, mowy oraz kontaktów z otoczeniem. 

Należy nadmienić, że metoda Vojty nie przez wszystkich jest oceniana pozytywnie. Wynika to 

z faktu, że rzeczywiste uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego jest nieuleczalne. 

Przyjmijmy zatem, że jest to metoda pomagająca w rozpoznaniu m.p.dz. oraz ułatwiająca 

stymulację rozwoju neuroruchowego i psychicznego dziecka w okresie niemowlęcym. 

3. Metoda Bobathów 

Metoda Bobathów przeznaczona jest do reedukacji nerwowo-mięśniowej i to zarówno dla 

dzieci, jak i dla dorosłych. Znajdujemy tu zarówno elementy programowe opisane w 

metodzie P.N.F., jak i w metodzie Vojty. Autorzy metody przykładają większą wagę do 

programu usprawniania niż diagnostyki. Powinien on być dostosowany do stanu 

neurofizjologicznego pacjenta na określonym etapie rehabilitacji, a w miarę postępów się 

zmieniać. Dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym program ten zawiera takie 

elementy jak: 

- hamowanie, obniżające napięcie poprzez przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała - ułożenie i 

rozluźnienie, 

- ułatwienie, polegające na poruszaniu częściami ciała określonymi jako tzw. „punkty 

kluczowe", co ułatwia ruchy (torowanie). 

Dużo miejsca w programie usprawniania poświęca się wyzwoleniu reakcji błędnikowych 

(równoważnych) i innych postawnych. 

W zaleceniach terapeutycznych Bobathów znajdujemy wszystkie elementy składowe 

fizjoterapii, tj. kinezyterapię, ćwiczenia w wodzie, fizykoterapię, terapię zajęciową i inne. 

4. Metoda McKenziego 



W latach sześćdziesiątych terapeuta nowozelandzki opracował metodę leczenia dolegliwości 

w obrębie kręgosłupa. Metoda zawiera trzy elementy składowe: 

- pierwszy, będący opisem etiologii i zmian patomechanicznych związanych z bólami 

kręgosłupa, 

- drugi, poświęcony badaniu i diagnostyce, 

- trzeci, to program postępowania terapeutycznego. 

McKenzie uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa 

i głównych stawów, usytuowanych w osi długiej ciała, wyodrębnił trzy zespoły zaburzeń 

(określane także jako syndromy). Są to: 

- zespół (syndrom) zaburzeń postawy, 

- zespół (syndrom) zaburzeń funkcjonalnych, 

- zespół (syndrom) zaburzeń strukturalnych. 

W zespole zaburzeń strukturalnych twórca metody wyszczególnił siedem postaci zmian w 

zależności od rozległości i nasilenia bólu oraz innych oznak patologii. Spośród tych siedmiu 

chorób sześć ma związek z przemieszczeniem jądra miażdżystego ku tyłowi, a tylko jedna z 

przesunięciem ku przodowi. 

W zależności od rodzaju zmian autor opracował program postępowania leczniczego, którego 

głównymi wyznacznikami są: manipulacje, mobilizacje oraz trakcje i to zarówno z udziałem 

pacjenta, jak i bez jego czynnego udziału. W ćwiczeniach dominują pozycje niskie, głównie 

leżenie przodem i tyłem. Ruchy czynne powtarzane są wielokrotnie w różnych płaszczyznach, 

ale zawsze w kierunku nie powodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceń, które 

chronią stawy kręgosłupa przed urazami i przeciążeniem. Diagnostyka w metodzie 

McKenziego, obok szczegółowego wywiadu, zawiera testy ruchomości oraz ocenę bólu. 

5. Metoda Yumeiho 

Yumeiho jest japońską metodą leczenia, która bazuje na technikach terapii manualnej, 

głównie na manipulacjach, mobilizacjach i masażu (shiatsu). Yumeiho dosłownie oznacza 

„równowagę miednicy". 

Autor metody - Masayuki Saionji zakłada, że przyczyną większości dysfunkcji i chorób, 

zarówno w narządzie ruchu, jak i w narządach wewnętrznych, jest asymetryczne ułożenie 

kości obręczy miednicznej. Kręgosłup, który spiera się na kości krzyżowej, wskutek 

mechanizmu kompensacji dostosowuje swój kształt do tych zmienionych warunków statyki, 

co pociąga za sobą zmiany stawowe i może dawać objawy neurologiczne. 

Na część terapeutyczną metody składa się 100 technik. Są to techniki: manipulacji, 

mobilizacji, masażu i trakcji. Każda z nich posiada swoją numerację, nawet jeśli ta sama 

technika wykonywana jest po drugiej stronie ciała. Wykonanie wszystkich 100 technik, 

zgodnie z kolejnością, trwa około 1 godziny. Zabieg wykonuje terapeuta na materacu 

rozłożonym na podłodze. Dopuszcza się także zastosowanie metody z uwzględnieniem tylko 



wybranych technik dla określonych schorzeń, np. dla zespołu bólowego górnego odcinka 

kręgosłupa i barków wydzielono 20 technik, podobnie dla innych dysfunkcji. 

Metoda Yumeiho zawiera także część diagnostyczną, która obejmuje ocenę wyglądu twarzy, 

ocenę długości kończyn dolnych, zakresy ruchów w stawach oraz inne elementy. 

6. Metoda Hoppe 

Metoda Urszuli Hoppe przeznaczona jest głównie do korekcji wad postawy ciała, ale 

spotykamy także próby jej wykorzystania w rehabilitacji innych schorzeń narządu ruchu, a 

nawet mózgowych porażeń dziecięcych. 

Teoretyczną podstawę metody stanowi założenie, że wady postawy ciała najczęściej są 

wywołane wielopłaszczyznowymi zmianami w narządzie ruchu. Stąd w każdej publikacji 

poświęconej metodzie Hoppe przedstawiany jest prostopadłościan, w który wrysowano 

sylwetkę człowieka i ukazano 3 główne płaszczyzny ciała. Chcąc skutecznie korygować 

odchylenia od normy w postawie ciała należy oddziaływać jednocześnie na wszystkie 3 

płaszczyzny ciała, tj. strzałkową, czołową i poprzeczną. Metoda wymaga oprzyrządowania w 

postaci prostych urządzeń wykonanych z drewna; są to: mała i duża „L-ka", mała i duża „Z-

tka", bramki, listwy itp. 

Ćwiczenia rozpoczynamy od układów najłatwiejszych z wykorzystaniem pojedynczych 

przyrządów i w pozycjach niskich w miarę postępów w ćwiczeniach przechodzimy do 

układów trudniejszych. 

Wymienione wyżej przyrządy pozwalają ćwiczącemu na przyjęcie symetrycznego układu ciała 

oraz właściwej osi. Stąd pochodzą inne określenia tej metody, tj. „ćwiczenia osiowo-

symetryczne" lub „ćwiczenia symetrycznego równoważenia układu ruchu". 

Najistotniejszą cechą ćwiczeń według metody Hoppe jest spełnienie założeń feedbacku 

(sprzężenia zwrotnego), dominacja napięć izometrycznych mięśni, a w odniesieniu do 

stawów - ich mobilizacja. 

7. Metoda Lehnert-Schroth 

Nazywana jest również ortopedyczno-oddechowym systemem Schroth z trójpłaszczyznową 

korektą skolioz. Na program metody składają się: 

1. ćwiczenia oddechowe (wentylacyjne). Są to ćwiczenia dowolnego oddechu. Fazie wdechu 

towarzyszą ruchy tułowia i kończyn w różnych kierunkach, połączone ze skierowaniem 

wdychanego powietrza w ściśle określone miejsce klatki piersiowej. Wydech połączony jest z 

napięciem mięśni i ruchami obrotowymi w odwrotnym kierunku niż w fazie wdechu, 

2. ćwiczenia mobilizacyjne. Ćwiczenia te mają na celu oddziaływanie na ruchomość stawów 

oraz rozwój siły mięśni, głównie poprzez napięcie izometryczne mięśni posturalnych, 



3. zwisy. Mają one za zadanie wpływać na bierne elementy narządu ruchu (więzadła, ścięgna, 

torebki stawowe). 

Ćwiczenia powyższe (pomijając zwisy), odbywają się w specjalnie dobranych pozycjach 

wyjściowych, a korekcja poszczególnych części ciała przebiega według schematu: 

- prostowanie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (obręcz miednicza, kręgosłup, głowa), 

- korekcja w płaszczyźnie czołowej, 

- derotacja tułowia z zachowaniem efektów korekcji uzyskanej dotychczas, 

- ponowna kontrola ustawienia miednicy (przed lustrem), 

- ćwiczenia oddechowe z oporem, 

- kontrola poprawności ustawienia głowy, 

- utrzymanie całej postawy w pozycji skorygowanej przez dłuższy czas napięciem 

izometrycznym. 

8. Metoda Zaleszczuka i Łęczyńskiego 

Cechą wyróżniającą metodę Zaleszczuka i Łęczyńskiego spośród innych programów i metod 

korekcji skolioz jest zastosowanie urządzenia tzw. autokorektora, który pozwala na 

oddziaływanie na wszystkie trzy płaszczyzny ciała w sposób czynny, jak również na oba łuki 

— pierwotny i wtórny — równocześnie. Zasadnicze ćwiczenia w autokorektorze odbywają 

się w płaszczyźnie strzałkowej i przypominają popularny „koci grzbiet". Jednakże dzięki 

odpowiedniemu rozstawowi pelot i taśm działają siły powodujące derotację - korekcję i 

redresję. 

Mamy więc do czynienia z równoczesnym działaniem na płaszczyzny poprzeczną, strzałkową 

i czołową. Niekiedy metodę tę określa się metodą „presio". Dodajmy uwagę, że autokorektor 

łatwo można dostosować do indywidualnych cech skrzywienia i zalecany jest do stosowania 

w domu pacjenta. 

9. Metoda Majocha 

Stanisław Majoch specjalizuje się w leczeniu skolioz o różnym stopniu ciężkości. W leczeniu 

zachowawczym postępowanie kinezyterapeutyczne jest najważniejsze. Zasadniczym 

elementem omawianej metody są ćwiczenia stosowane w pozycjach ułatwiających korekcję 

(leżenie, klęk podparty, zwisy odwrotne). Maksymalna korekcja czynna lub bierna stanowi 

bowiem stały element metody, dopiero bowiem po skorygowaniu ustawienia kręgosłupa 

obciąża się mięśnie posturalne wysiłkiem. Wysiłek ten ma charakter pracy statycznej  - 

ćwiczenia izometryczne zdecydowanie przeważają nad ćwiczeniami dynamicznymi. 

Oprócz krótkich ćwiczeń izometrycznych stosowane są ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe, 

których celem jest wytworzenie „gorsetu mięśniowego". Te ostatnie oparte są na 

ćwiczeniach będących zarazem testem siłowo-wytrzymałościowym, pozwalającym na 

kontrolę stopnia wytrenowania mięśni posturalnych. 

Wyróżnia się 3 stopnie wytrenowania, określone w 4 pozycjach wyjściowych: w leżeniu 

przodem, w klęku podpartym, zwisie odwrotnym i w pozycji stojącej. 



10. Metoda Klappa 

Metoda ta powstała u progu naszego wieku. Twórcą tej metody był Rudolf Klapp. Jej 

udoskonalenie zawdzięczamy jego synowi Bernardowi Klappowi. 

Metodę tę szczegółowo opisał on w książce pt. „Das Klappsche Kriecłwerfahren". 

Inspiracją do opracowania metody było stwierdzenie przez Klappa, który był anatomem i 

chirurgiem, że zwierzęta - rzadko posiadają boczne skrzywienie kręgosłupa w 

przeciwieństwie do ludzi czy nawet ptaków. Dostrzeżona znaczna ruchomość na boki 

kręgosłupa u czworonożnych oraz typ ruchów kręgosłupa jakie zachodząca u psa w czasie 

chodzenia - nasunęły myśl opracowania ćwiczeń o podobnych założeniach kinetycznych, 

celem leczenia skolioz u dzieci. 

Podstawowymi cechami ćwiczeń Klappa są: 

- wykonanie ćwiczeń w pozycji ręczno-kolanowej (najczęściej w klęku podpartym, ale także 

na czworakach i pozycjach podobnych z poziomym ułożeniem kręgosłupa), 

- asymetryczne ułożenie kończyn górnych i dolnych tak, aby w trakcie ćwiczenia uzyskać 

odwrotny układ kręgosłupa niż w skoliozie; stąd chodzenie po kole w skoliozach 

jednołukowych i różne kombinacje ruchów przy skoliozach dwu- lub wielołukowych. 

Współcześnie metodę Klappa stosuje się jako jedną z wielu form wszechstronnego programu 

zachowawczego leczenia skolioz. 

 


