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Działania zespołu interdyscyplinarnego w terapii 
astmy oskrzelowej i problemów oddechowych 
pochodzenia kardiologicznego wśród 
mieszkańców DPS - doniesienia wstępne

Activities of the interdisciplinary team in the treatment of bronchial 
asthma and respiratory problems of cardiac origin among the 
residents of the Social Welfare Center - preliminary reports

S t r e s z c z e n i e

Astma oskrzelowa i problemy oddechowe pochodzenia kardiologicznego stanowią 
jedną z kilku przyczyn zgłaszania złego samopoczucia przez mieszkańców Domów Po-
mocy Społecznej. Obie dolegliwości powinny być regularnie kontrolowane przez lekarzy 
specjalistów, a pacjenci są zobligowani do przyjmowania środków farmakologicznych. 
Stan chorego może polepszyć się również przez stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń. 
W badaniu zaproponowano trening oddechowy, którego celem było sprawdzenie 
możliwości zwiększenia wydolności fizycznej. Uczestniczki ćwiczyły dwa razy w tygod-
niu. Przed rozpoczęciem treningów i po ich zakończeniu wykonano test 6-minutowe-
go marszu. Określono w ten sposób, jaką odległość są w stanie przejść osoby badane 
w ciągu 6 minut spokojnego chodu. Ocenie podlegało również zmęczenie po wysiłku, 
mierzone w skali Borga. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych ocenić można, 
że większe postępy zrobiły osoby cierpiące na duszność pochodzenia kardiologicznego. 
W przypadku chorych na astmę oskrzelową wyniki były mniej widoczne, zaś u jednej 
osoby nastąpiło skrócenie odległości, którą była zdolna przejść. Mimo to rekomen-
dowane jest dalsze prowadzenie ćwiczeń i cykliczne monitorowanie wartości ciśnienia 
tętniczego, tętna oraz odległości marszu.
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A b s t r a c t

Bronchial asthma and respiratory problems of cardiological origin are one of several 
reasons for reporting ill-effects by residents of Social Welfare Centers. Both ailments should 
be regularly checked by specialist doctors, and patients are obliged to take pharmacological 
agents. Patient’s condition can also be improved by using different types of exercises. The study 
proposed a breathing training, the purpose of which was to test the possibility of increas-
ing physical efficiency. The participants exercised twice a week. Before and after the training, 
a 6-minute walk test was performed. It was determined in this way, what distance the examined 
persons are able to pass within 6 minutes of calm gait. Fatigue after exercise, measured at the 
Borg scale, was also evaluated. As a result of the preliminary studies, it can be assessed that 
more people who suffered from cardiac-related dyspnea made greater progress. In the case of 
patients with bronchial asthma, the results were less visible, while one person shortened the 
distance it was able to pass. Nevertheless, it is recommended to continue exercising and to 
periodically monitor blood pressure, pulse rate and walking distance

Key  words :  bronchial asthma, respiratory failure, breathing exercises

Wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej można wymienić osoby 
z różnorodnymi dysfunkcjami. Często wskazuje się na różnego rodzaju nie-
pełnosprawność, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Zamieszkują tam także 
osoby przewlekle chore somatycznie, najczęściej z racji wieku obserwuje się 
u nich wielochorobowość. Problemy reumatyczne i ortopedyczne wymieniane 
są na pierwszych miejscach, ale ważne jest też zwrócenie uwagi na dysfunkcje 
zdrowotne wynikające z chorób kardiologicznych i pulmonologicznych. Zarów-
no choroby układu krążenia, jak i płuc stanowią podstawę zgłaszania przez 
mieszkańców placówki problemów z oddychaniem. W związku z powyższym za 
cel niniejszej pracy uznano zaproponowanie działań prowadzonych przez zespół pielę-
gniarsko- fizjoterapeutyczny, przy pomocy których udałoby się zmniejszyć dolegliwości 
związane z brakiem dostatecznego zaopatrzenia tkanek w tlen wśród mieszkańców 
z występującymi problemami oddechowymi i/lub rozpoznaną astmą oraz niewydolno-
ścią serca.  W pracy fizjoterapeuty z osobą mającą problemy krążeniowe oraz 
oddechowe istotne jest podjęcie długofalowych działań zmierzających do na-
uczenia pacjenta prawidłowego oddechu, poprawy jego wydolności fizycznej, 
a także zmniejszenie męczliwości wysiłkowej oraz duszności.  

Problem niedotlenienia rozpatrywany jest z dwojakiego punktu widzenia. 
Jeśli chodzi o problemy kardiologiczne, to główną przyczyną jest niewydolność 
krążeniowa, wpływająca na niedostateczne zaopatrzenie wszystkich tkanek 
organizmu w niezbędne składniki odżywcze oraz tlen. Wraz z rozwojem cho-
roby pojawia się narastające osłabienie mięśni, duszności, zawroty głowy oraz 
obrzęki. Rozpatrując problem niedotlenienia z pulmonologicznego punktu wi-
dzenia, trzeba rozróżnić choroby pochodzenia obturacyjnego i restrykcyjnego. 
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Do pierwszego typu zaliczamy m. in. astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli. Ten typ chorób charakteryzu-
je się zmniejszonym przepływem powietrza w drogach oddechowych na skutek 
ich częściowego bądź całkowitego przewężenia na różnych odcinkach. Z kolei 
choroby restrykcyjne, jak pylica, czy sarkoidoza, związane są ze zmniejszeniem 
pojemności czynnościowej płuc na skutek nie tylko choroby samego organu, ale 
również deformacji kręgosłupa, klatki piersiowej.

P a t o f i z j o l o g i a  p r o b l e m ó w  o d d e c h o w y c h 
p o c h o d z e n i a  a s t m a t y c z n e g o

Według danych GINA (Global Initiative for Asthma), organizacji zajmującej 
się problematyką astmy na całym świecie, najnowsza definicja tej choroby to: 
„Astma jest chorobą heterogenną, zwykle charakteryzującą się przewlekłym za-
paleniem dróg oddechowych. Jest określona przez historię objawów oddecho-
wych, takich jak świszczący oddech, duszność, ucisk w klatce piersiowej i kaszel, 
które zmieniają się w czasie i intensywności, wraz ze zmiennym ograniczeniem 
wydechu”[1]. Definicja ta została stworzona na podstawie konsultacji specja-
listów na całym świecie, w oparciu o cechy charakterystyczne dla tej choroby                             
i pozwalające odróżnić ją od innych na etapie diagnostycznym. 

Jest to choroba przewlekła, która dotyczy 1-18% globalnej populacji. Cha-
rakterystyczne są okresy zaostrzenia objawów, najczęściej na skutek kontaktu 
z alergenami, ekspozycją na czynniki drażniące, wykonywaniem nadmiernych 
ćwiczeń fizycznych. Chorzy skarżą się na pogorszenie samopoczucia na skutek 
zmian pogody (silne mrozy mogą wywołać nagły skurcz oskrzeli, upały z kolei 
wpływają na uczucie duszności) oraz chorób infekcyjnych dotyczących dróg 
oddechowych [1]. Zmienność choroby polega na jej zróżnicowanym nasileniu 
oraz różnorodnej odpowiedzi na leczenie. Istotą podawania leków jest usta-
bilizowanie astmy na poziomie nie wpływającym bądź minimalnie modyfikują-
cym codzienną aktywność pacjenta. Dobrze dobrane leki rozszerzające oskrze-
la (bronchodilatory) brane w sposób regularny oraz odpowiednio dostosowana 
gimnastyka są czynnikami wymienianymi przez pulmonologów jako niezbędne 
do kontrolowania tej choroby. Objawy mogą być nieobecne przez kilka tygodni 
lub miesięcy, a następnie powrócić i czasem zagrozić zdrowiu i życiu pacjenta. 
Jako cechy stale występujące u chorych wymienia się nadreaktywność dróg od-
dechowych na różne bodźce (w tym również stres) oraz przewlekłe zapalenie 
dróg oddechowych.

Astma jest chorobą o dużej zmienności fenotypowej. Najczęściej wymienia 
się jej następujące podtypy:
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1. Astma alergiczna - jest to najłatwiej rozpoznany fenotyp astmy, który często 
rozpoczyna się w dzieciństwie i wiąże się z wystąpieniem w przeszłości u sa-
mego pacjenta lub jego najbliższych krewnych chorób alergicznych, takich 
jak wyprysk, alergiczny nieżyt nosa lub alergia pokarmowa, lekowa. Pacjenci 
z tym typem choroby zwykle dobrze reagują na leczenie wziewnymi korty-
kosteroidami (ICS).

2. Niealergiczna astma - występująca u niektórych dorosłych. Nie jest związana 
z alergią. Pacjenci z astmą niealergiczną często mniej odpowiadają na lecze-
nie wziewnymi kortykosteroidami.

3. Astma o późnym początku - występująca wśród osób dorosłych, szczególnie 
u kobiet, jest diagnozowana pierwszorazowo w dorosłym życiu. Ci pacjenci 
sprawiają wrażenie nie chorujących dodatkowo na choroby alergiczne, czę-
sto wymagają wyższych dawek ICS lub są względnie oporni na leczenie kor-
tykosteroidami.

4. Astma ze stałym ograniczeniem przepływu powietrza - u niektórych cho-
rych z długotrwałą astmą rozwijają się ustalone ograniczenia przepływu 
powietrza w drogach oddechowych, które uważa się za spowodowane ich 
przebudową.

5. Astma powiązana z otyłością - niektórzy otyli pacjenci z astmą mają wyraźne 
objawy oddechowe [1].
Pośród czynników zwiększających prawdopodobieństwo chorowania na ast-

mę wyróżnia się m.in.:
– występowanie, szczególnie u dorosłych, więcej niż jednego symptomu spo-
śród świszczącego oddechu, jego skrócenia, kaszlu, wąskiej klatki piersiowej;
– pogorszenie powyższych objawów nocą lub wcześnie rano;
– zróżnicowanie objawów w czasie i intensywności;
– wywołanie zwiększonych objawów w momencie, gdy pacjent choruje na infek-
cje wirusowe, ćwiczy, jest narażony na ekspozycję alergenów, zmienne warunki 
pogody i donośny śmiech; objawy mogą wywołać również spaliny samochodowe, 
dym lub silne zapachy.

W trakcie diagnostyki różnicowej, jako mniejsze prawdopodobieństwo wy-
stąpienia astmy ocenia się moment, gdy chory zgłasza następujące objawy:
– pojedyncze, niezbyt częste wystąpienie kaszlu, nie powiązane z problemami 
oddechowymi;
– stałą produkcję plwociny;
– skrócenie oddechu, które jest powiązane z zawrotami głowy i parastezjami;
– ból w klatce piersiowej;
– duszność wywołana przez ćwiczenia, połączona z głośnym aspirowaniem 
powietrza [1].
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P a t o f i z j o l o g i a  p r o b l e m ó w  o d d e c h o w y c h 
p o c h o d z e n i a  k a r d i o l o g i c z n e g o

Problemy oddechowe występują przede wszystkim w jednostce chorobowej, 
jaką jest choroba niedokrwienna serca. Jak sama nazwa wskazuje, mięsień ten 
jest w sposób czasowy niedotleniony, gdyż na skutek zwężania naczyń wieńco-
wych nie otrzymuje dostatecznej ilości krwi. Tkanka ta niesie ze sobą zarówno 
życiodajny tlen, jak i inne ważne składniki odżywcze. Niedotlenienie serca wystę-
puje również wtedy, gdy serce wymaga do pracy zwiększonej podaży tlenu, a jej 
nie otrzymuje [2]. Choroba niedokrwienna serca prowadzi do wielu powikłań 
następczych, w tym do niewydolności serca.

W niewydolności serca można zaobserwować spadek zdolności wypychania 
krwi do dużego obiegu, który zaopatruje w składniki witalne wszystkie organy 
ciała. Komory serca prawa i lewa nie są w stanie prawidłowo się kurczyć i rozkur-
czać, coraz więcej krwi pozostaje w sercu, zamiast z niego wypływać. Choroba 
wykazuje różne stopnie zaawansowania, od lekkiego, gdzie nasilenie objawów 
nie wpływa istotnie na codzienne funkcjonowanie pacjenta, aż do ciężkiego, mo-
gącego doprowadzić do jego zgonu [3].

Skutkiem niewydolnej pracy serca jest towarzyszące uczucie duszności, ła-
twej męczliwości, mięśnie męczą się dużo szybciej niż normalnie, występują 
również zawroty głowy. Jednym z charakterystycznych objawów jest występowa-
nie obrzęków, szczególnie kończyn dolnych, ale także w jamie brzusznej i jamach 
opłucnowych. Obrzęki są efektem nieodpowiedniego usuwania powstających 
metabolitów i płynów z tkanek. Gdy choroba dopiero się rozpoczyna, duszność 
jest odczuwana przez pacjenta jedynie podczas dużych wysiłków fizycznych. 
Wraz z upływem czasu choroba postępuje, a uczucie braku powietrza pojawia 
się także przy prowadzeniu tzw. normalnej aktywności dnia codziennego - pod-
czas spacerów z psem, zakupów, odkurzania. Zdarza się, że zanim pojawi się 
duszność, chory może odczuwać narastające zmęczenie, osłabienie aktywności, 
spowolnienie ruchowe i przede wszystkim postępujący spadek tolerancji organi-
zmu na wysiłek [4]. 

Objawy niewydolności serca można podzielić na podmiotowe - ich obecność 
w wywiadzie może wskazywać na chorobę i przedmiotowe - diagnozowane pod-
czas szczegółowych badań.

Do objawów podmiotowych zalicza się [4]:
1. Objawy typowe:
– duszność;
– orthopnoe;
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– napadowa duszność nocna;
– zmniejszona tolerancja wysiłku i wydłużony czas odpoczynku po nim;
– obrzęki okołostawowe.
2. Objawy mniej typowe:
– kaszel nocny;
– świszczący oddech;
– uczucie pełności;
– spadek apetytu;
– splątanie;
– obniżenie nastroju, stany depresyjne;
– kołatanie serca;
– zawroty głowy;
– omdlenia;
– bendnopnea - uczucie duszności podczas schylania się.

Objawami przedmiotowymi są m.in.[4]:
1. Bardziej swoiste:
– wzrost ciśnienia w żyłach szyjnych;
– objaw wątrobowo-szyjny;
– trzeci ton serca (ton cwałowy);
– przemieszczenie uderzenia koniuszkowego.
2. Mniej swoiste:
– wzrost masy ciała (powyżej 2 kg na tydzień);
– spadek masy ciała - głównie w zaawansowanej niewydolności serca;
– kacheksja;
– szmer sercowy;
– obrzęki obwodowe;
– trzeszczenie nad płucami;
– tachypnoe (przyspieszone oddychanie);
– tachykardia;
– niemiarowy puls;
– zimne dystalne części kończyn.

Powyższe zestawienie pozwala zauważyć, że część objawów jest wspól-
na zarówno dla astmy, jak i dla niewydolności serca. Z tego powodu chory 
powinien przejść dokładną diagnostykę w celu właściwego określenia cho-
roby i leczenia.

Aby właściwie dopasować leczenie i rehabilitację pacjenta, należy dokonać 
analizy jego stanu na podstawie skali NYHA (New York Health Association). Przed-
stawia ją poniższa tabela.
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Tabela 1. Klasyfikacja niewydolności serca NYHA

Klasyfikacja niewydolności serca NYHA

Klasa Opis

I
Brak ograniczenia aktywności fizycznej. Normalna aktywność fizyczna nie wywołuje 

uczucia duszności, zmęczenia, kołatania serca.

II
Niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej. Uczucie komfortu w spoczynku, nor-

malna aktywność fizyczna powoduje uczucie duszności, zmęczenia lub kołatania serca.

III
Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. Uczucie komfortu w spoczynku nadal 

zachowane, natomiast mniejsza niż przeciętna aktywność fizyczna powoduje uczucie 
duszności, zmęczenia lub kołatania serca.

IV
Niemożność wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej bez wystąpienia dys-

komfortu. Objawy niewydolności serca również występują w spoczynku, po podjęciu 
jakiejkolwiek aktywności fizycznej uczucie dyskomfortu wzrasta.

Źródło: Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw diagno-
styki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca, Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i le-
czenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku, Kardiologia Polska, 2016, 74,10: 1116.

Analizując tabelę zauważa się tendencję do zmniejszenia wydolności na 
wysiłek, zatem im większy stopień w skali NYHA, tym łagodniejsze wysiłki jest 
w stanie znieść chory. Podobnie jak w przypadku chorych na astmę, także i tu 
powinno się wykonywać ćwiczenia aerobowe.

D z i a ł a n i a  p r o f i l a k t y c z n e

Aby dobrze kontrolować problemy oddechowe pochodzenia astmatycznego 
i kardiologicznego, zaleca się wspomaganie pacjenta przez zespół interdyscypli-
narny. Proces leczenia i kontroli choroby można podzielić na dwa aspekty, które 
wzajemnie się zazębiają:
– leczenie farmakologiczne;
– postępowanie niefarmakologiczne.

Przy wdrażaniu leczenia farmakologicznego główną rolę odgrywa lekarz 
prowadzący, który przepisze choremu leki, dzięki którym będzie można złago-
dzić objawy chorobowe i doprowadzić pacjenta do trybu życia zbliżonego do 
normalnego (stan minimalnego lub niewielkiego odczuwania objawów chorobo-
wych). Oczywiście aktualna sytuacja zdrowotna zależy od momentu, w którym 
choroba została zauważona i zostało wdrożone odpowiednie leczenie. Stąd ob-
serwować można chorych w różnych stopniach zaawansowania leczenia. Oprócz 
zaordynowania leków, ważne jest również pouczenie pacjenta o ich regularnym 
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przyjmowaniu. Wiele starszych osób nieświadomych konsekwencji wybiera rzad-
sze stosowanie leków, uzasadniając swój wybór niedostatkiem finansowym. Nie-
stety, z powodu braku regularności następuje pogorszenie objawów choroby, 
tym samym spada komfort życia osoby chorej i wzrasta jej niezadowolenie.

Oprócz pracy lekarza, istotną rolę odgrywa również wykwalifikowana pielęgniar-
ka. Ma ona bliski kontakt z pacjentem, przez co łatwiej zauważa niedomogi, któ-
rych chorzy czasami nie zgłaszają z obawy o posądzenie o hipochondrię. Pielęgniarki 
w przypadku pacjentów z astmą mogą nauczyć i kontrolować umiejętność przyjmo-
wania leków wziewnych, które często są przyjmowane w niewłaściwy sposób, 
co obniża ich skuteczność działania. Przede wszystkim chory musi uwolnić dawkę 
leku z inhalatora. Dalsze postępowanie jest zróżnicowane w zależności od tego, czy 
używana jest dodatkowa nakładka przedłużająca (tuba). W przypadku jej braku, po-
winno się szczelnie objąć ustnik inhalatora ustami i skoordynować uwolnienie dawki 
leku z wdechem. Następnie należy zatrzymać wdech na szczycie na krótką chwilę 
i pozwolić dostać się substancji czynnej do dróg oddechowych. W dalszej kolejno-
ści powinno wykonać się spokojny wydech i przepłukać usta minimum pół szklanki 
wody, aby w jamie ustnej nie doszło do powstania odczynu polekowego.

Pielęgniarka uświadamia także istotę toalety drzewa oddechowego. Zarówno 
w astmie, jak i w problemach oddechowych pochodzenia kardiologicznego chory 
nierzadko ma do czynienia ze śluzem, który zbiera się w oskrzelach, doprowadza-
jąc do ich zmniejszonej wydolności. Ponadto choroby kardiologiczne charaktery-
zuje również obniżona sprawność oddechowa na skutek zmniejszonej zdolności 
serca do wyrzucania natlenowanej krwi na obwód. Zalegający śluz powinien być 
odkrztuszany i usuwany. Pielęgniarka lub fizjoterapeuta powinni zatem poinstru-
ować osoby bliskie choremu, w jaki sposób wykonuje się prawidłową toaletę drze-
wa oskrzelowego. Należy posadzić pacjenta lekko pochylonego do przodu i ude-
rzać dłonią ułożoną w „łyżeczkę” od podstawy płuc w kierunki dogłowowym. Po 
chwili prawidłowej toalety chory powinien zacząć kaszleć i odkrztuszać wydzielinę.

Zarówno pielęgniarka, jak i fizjoterapeuta mogą stać się dla chorych eduka-
torami zdrowego stylu życia. Powinni oni opanować wszystkie zalecenia w postę-
powaniu niefarmakologicznym, aby móc w razie potrzeby rozwiać wątpliwości 
pacjenta. Zalecenia te można przedstawić następująco:
1. Unikanie palenia tytoniu. Ze względu na ograniczony dostęp powietrza do 

dróg oddechowych, a tym samym do całego organizmu, należy zapewnić cho-
remu maksymalny dopływ tlenu. Ponadto dym papierosowy działa w sposób 
drażniący i kancerogenny na ustrój. Stanowczo doradza się zaniechanie pale-
nia zarówno w sposób czynny, jak i bierny.

2. Aktywność fizyczna. Lekarze pulmonolodzy i kardiolodzy, a przede wszystkim 
fizjoterapeuci są zgodni - ważne jest codzienne uprawianie przynajmniej ma-
łej ilości aktywności fizycznej. Poprawia to wydolność zarówno płuc, jak i ser-
ca, co zdecydowanie poprawia komfort życia pacjenta. W trakcie uprawiania 



Katarzyna Wysokińska, Paweł Wysokiński

168
Fizjoterapia – wiedza i doświadczenie

aktywności fizycznej wydzielają się endorfiny, co poprawia nastrój i może za-
pobiegać stanom depresyjnym często towarzyszącym chorobom. Najlepszą 
formą aktywności są wszelkie wysiłki aerobowe, czyli uprawiane w warun-
kach tlenowych. Intensywność należy dopasować do aktualnego stanu chore-
go oraz poprzedzić wysiłek przyjęciem zalecanych leków. Szczególnie poleca-
ne są spacery, Nordic Walking, pływanie, jazda na rowerze, rolkach.

3. Unikanie ekspozycji zawodowej na czynniki szkodliwe. O ile jest to możliwe, 
osoba cierpiąca na zaburzenia oddychania powinna pracować w warunkach 
o odpowiedniej wilgotności, bez narażania na kontakt z pyłami, wirusami 
i bakteriami oraz spalinami. Ułatwi to kontrolę stanu zdrowia i zachowanie 
go na dotychczas osiągniętym poziomie.

4. Unikanie przyjmowania leków, które mogą pogorszyć objawy chorobowe. Jest 
to czynnik osobniczy, pacjenci są uczuleni na różne typy leków. W razie po-
wzięcia informacji o alergii na dany medykament rekomendowane jest szero-
kie informowanie otoczenia o tym, noszenie przy sobie środka odczulającego 
lub przerywającego reakcję anafilaktyczną - ampułkostrzykawki z adrenaliną 
[5]. Zastrzyk wykonuje się w przednio-boczną powierzchnię uda.

5. Zdrowa dieta. W celu zachowania zdrowia i nie narażania się na nadwagę, 
należy zachęcać pacjentów z problemami oddechowymi do spożywania po-
karmów bogatych w witaminy i składniki mineralne. Zaleca się zwiększenie 
ilości warzyw i owoców w codziennym jadłospisie.

6. Redukcja wagi. Zmniejszenie masy ciała w przypadku osób z trudnościami                          
w oddychaniu powinno ułatwić właściwą wentylację, zwłaszcza w pozycji leże-
nia tyłem. Ze względu na mniejszy ciężar tkanki uciskającej płuca, łatwiej wziąć 
wdech. Ponadto nadwaga wpływa na otłuszczenie organów wewnętrznych, co 
generalnie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia organizmu. Osoby o większej 
masie muszą zużywać więcej energii na poruszanie i podstawowe czynności dnia 
codziennego, przez co serce jest zmuszane do zwiększonej pracy. Stawy są silnie 
obciążane, co może prowadzić do ich zwyrodnienia w przyszłości. Spadek wagi 
jest rekomendowany zarówno przy astmie, jak i przy chorobach kardiologicznych.

7. Ćwiczenia oddechowe. Ich regularne wykonywanie ma ogromny wpływ na para-
metry oddechowe chorych. Polegają one na nauce skutecznego kaszlu, poprawie 
umiejętności wykonania pogłębionego wdechu i wydechu. Zaleca się również 
skupienie na rozciąganiu i wzmacnianiu mięśni głównych i wspomagających dla 
poszczególnych faz oddychania. Celem ćwiczeń oddechowych jest także zwięk-
szenie ruchomości klatki piersiowej oraz nauka oddychania różnymi torami: gór-
nożebrowym, dolnożebrowym i przeponowym. Treningi oddechowe powinny być 
prowadzone regularnie, rekomenduje się uczestnictwo 2-3 razy w tygodniu. Po-
nadto pacjenci są zachęcani do ćwiczenia nowo nabytych umiejętności w domu.

8. Szczepienia ochronne. Wśród szczepień zalecanych dla osób cierpiących na proble-
my oddechowe są iniekcje przeciwko pneumokokom oraz coroczne szczepienie 
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przeciwko grypie. W tej grupie pacjentów zauważa się cięższe przechodzenie in-
fekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, dlatego też wdraża się odpowiednia 
profilaktykę. Oprócz szczepień w sezonie jesienno-zimowym, kiedy następuje 
wzrost zachorowań na tego typu infekcje, zaleca się unikanie dużych skupisk ludzi 
(autobusy, tramwaje, centra handlowe), dokładne mycie rąk, przyjmowanie środ-
ków zwiększających odporność organizmu, a także wysypianie się [6].

O c e n a  s t o p n i a  w y d o l n o ś c i  c h o r e g o

W celu oceny wydolności osoby chorej porównuje się kilka aspektów. Przede 
wszystkim należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki organizm reaguje na zwiększony 
wysiłek. Zanim dopuści się pacjenta do ćwiczeń, należy zmierzyć jego ciśnienie krwi 
oraz tętno. Według definicji, ciśnienie krwi, to siła, jaką wywiera krew na naczynia, 
w których płynie. Tętno zaś, to falisty ruch ścian tętnic, który jest wywołany przez wy-
rzucenie krwi z lewej komory serca na duży obieg. Prawidłowa wartość ciśnienia krwi 
u zdrowego człowieka mieści się w przedziale <130/<85 mm Hg, wartość zalecana 
to 120/80 mm Hg, zaś nadciśnienie tętnicze I stopnia rozpoznaje się przy osiągnięciu 
wartości 140-159/90-99 mm Hg.[7] Przy osiągnięciu wartości 180/110 mm Hg należy 
przerwać trening i zaczekać na unormowanie wartości ciśnienia. Wartość progowa 
jest obniżona do 160/100 mm Hg przy planowaniu ćwiczeń oporowych. Maksymalne 
tętno wysiłkowe można zaś obliczyć, stosując wzór dotyczący rezerwy tętna:

HR wysiłkowe - HR spoczynkowe = HRR x % należny dla danego pacjenta
(zazwyczaj jest to 30-80% obliczonego wyniku).

W razie jego osiągnięcia również należy natychmiast przerwać trening. 

Istotny jest także sposób dokonywania pomiaru tych parametrów. Ciśnienie za-
wsze powinno się mierzyć przy pomocy tego samego aparatu, najlepiej standardo-
wego ze stetoskopem. Pomiaru dokonuje się na tętnicy ramiennej, badając najpierw 
ciśnienie na obu kończynach górnych. Do dalszych pomiarów wykorzystuje się kończy-
nę, na której zanotowano wyższe ciśnienie [8]. Pomiaru tętna dokonuje się zazwyczaj 
na tętnicy promieniowej, w dalszej kolejności na łokciowej i ewentualnie na szyjnej.

Tolerancja wysiłku pacjenta, określaną jako maksymalne tolerowane po odby-
ciu wysiłku zmęczenie [9] można zbadać również przy pomocy testu 6-minutowego 
marszu (6MWT). Jest to prosty test, którego zadaniem jest ocena odległości, jaką 
w ciągu 6 minut pokonał pacjent. Badanie jest wykonane na płaskim korytarzu o dłu-
gości około 30 m, poprzedzone jest zbadaniem parametrów - ciśnienia krwi i tętna. 
Osoba nadzorująca musi poinformować chorego o tym, że w ciągu 6 minut powinien 
iść na wyznaczonym odcinku swoim tempem. W razie konieczności, możliwe jest 
zatrzymanie się i odpoczynek, każdy taki postój powinien zostać odnotowany w kar-
cie badania. Istotne jest to, że test powinien się odbyć po lekkim posiłku i przyjęciu 
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codziennych leków, ponadto obuwie powinno być antypoślizgowe, a ubranie niekrę-
pujące ruchów. Nie zaleca się poprzedzania testu rozgrzewką i innego rodzaju wy-
siłkiem fizycznym. W przypadku korzystania na co dzień z pomocy ortopedycznych, 
powinny one być użyte także w badaniu, aby móc odtworzyć najbardziej naturalną 
sytuację dla pacjenta [10]. W trakcie testu powinno się głośno podawać upływający 
i pozostały czas oraz motywować chorego przez stosowanie odpowiednich komuni-
katów. Po zakończeniu próby należy ponownie zbadać ciśnienie krwi i tętno, zmiany 
i ocenę subiektywnego zmęczenia według Borga odnotować w karcie.

Interpretacja testu prezentuje się następująco: dystans poniżej 300m rokuje 
niekorzystnie - roczną śmiertelnością ok. 10% oraz wskaźnikiem hospitalizacji 
rocznej ok. 41%. Jeżeli chory przejdzie powyżej 450m, to wskaźniki spadają od-
powiednio do 3 i 20% [11].

Tolerancja wysiłku przejawia się także w oznaczeniu stopnia zmęczenia po wy-
siłku. W tym celu używa się skali Borga (standardowej i zmodyfikowanej). Polega 
ona na dokonaniu subiektywnej oceny i wskazaniu na skali liczbowej stopnia zmę-
czenia. Skalę standardową przedstawiono w tabeli 2, a zmodyfikowaną w tabeli 3.

Tabela 2. Standardowa skala zmęczenia Borga

Standardowa skala zmęczenia Borga

Stopień zmęczenia Opis

6

7 Prawie nieodczuwalne

8

9 Bardzo lekkie

10

11 Lekkie

12

13 Umiarkowane

14

15 Ciężkie

16

17 Bardzo ciężkie

18

19 Maksymalne

20

Źródło: K. Smarż, Metody diagnostyczne i terapeutyczne w rehabilitacji kardiologicznej. Testy po 
zawale serca i u chorych z niewydolnością serca, Post py Nauk Medycznych, 2008, 10: 669- 676, 
http://www.czytelniamedyczna.pl/3039,metody-diagnostyczne-i-terapeutyczne-w-rehabilitacji-
kardio- logicznej-testy-po-za.html, dostęp: 29.04.2018
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Tabela 3. Zmodyfikowana skala zmęczenia Borga

Zmodyfikowana skala zmęczenia Borga

Stopień zmęczenia Opis

0 Nieodczuwalne

0,5 Prawie nieodczuwalne

1 Bardzo małe

2 Małe

3 Średnie

4 Dość duże

5 Duże

6

7 Bardzo duże

8

9

10 Przewyższające bardzo duże

>10 Maksymalne

Źródło: K. Smarż, Metody diagnostyczne i terapeutyczne w rehabilitacji kardiologicznej. Testy po 
zawale serca i u chorych z niewydolnością serca, Postępy Nauk Medycznych, 2008, 10: 669- 676, 
http://www.czytelniamedyczna.pl/3039,metody-diagnostyczne-i-terapeutyczne-w-rehabilitacji-
kardiologicznej-testy-po-za.html, dostęp: 29.04.2018

G r u p a  b a d a w c z a

W programie pilotażowym wzięło udział 6 osób, 3 cierpiące na astmę i 3 na 
problemy oddechowe pochodzenia kardiologicznego. Wszystkie badane były płci 
żeńskiej, przedział wiekowy 80- 89 lat, średnia wieku 84,5 lat. 

Osoba 1 K, 80- letnia kobieta, od wielu lat choruje na schorzenia kardiolo-
giczne. Zdiagnozowano u niej nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, 
a w ostatnim czasie również hiponatremię. Niewydolność serca oceniono na sto-
pień III w skali NYHA. Postępująca choroba utrudnia prawidłowe oddychanie, jest 
ono również pogorszone na skutek skrzywienia kręgosłupa (hiperkifoza odcinka 
Th). Porusza się przy pomocy chodzika.
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Osoba 2 A, mieszkanka w wieku 86 lat, od wielu lat choruje na astmę oskrzelową, 
która utrudnia jej codzienne funkcjonowanie. W przeszłości wykryto u niej zmiany 
skórne o charakterze onkologicznym. Porusza się samodzielnie przy pomocy kuli 
łokciowej. W 2016 i 2018 roku przeszła zabiegi alloplastyki stawów biodrowych. 

Osoba 3 K, 80- letnia kobieta, cierpi na wielochorobowość. Problem spra-
wia przede wszystkim niewydolność serca, oceniona na stopień II/III w ska-
li NYHA. W 1993 roku przeszła zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego 
(CABG). Choruje również na cukrzycę, a w 2012 roku wykonano u niej zabieg 
alloplastyki stawu kolanowego prawego. Przez zaawansowaną chorobę zwyrod-
nieniową stawów porusza się o chodziku.

Osoba 4 A, mieszkanka w wieku 89 lat, choruje na astmę oskrzelową. Od 
1996 roku przeszła udary niedokrwienne mózgu, ma problemy z mówieniem, 
przełykaniem i mimiką twarzy. Choruje również na nadciśnienie i przewlekłą nie-
wydolność nerek. Porusza się wyłącznie o chodziku, w okresie pogorszenia stanu 
zdrowia również na wózku inwalidzkim.

Osoba 5 A, kobieta w wieku 85 lat również cierpi na astmę oskrzelową. Z jej powo-
du ma duże trudności w wysławianiu się oraz codziennym funkcjonowaniu. Pomimo 
złamania kompresyjnego kręgu Th12 w 2017 roku, porusza się samodzielnie. Korzysta 
również z gimnastyki ogólnousprawniającej. W wywiadzie nie zgłasza innych chorób.

Osoba 6 K, mieszkanka 87- letnia, cierpi na niewydolność serca w stopniu II/
III w skali NYHA. W wywiadzie zgłasza również zatorowość płucną niewysokiego 
ryzyka oraz nadciśnienie. W 2017 roku przeszła zabieg alloplastyki połowiczej 
z powodu złamania szyjki kości udowej. Obecnie porusza się samodzielnie, bez 
udziału pomocy ortopedycznych.

P r o g r a m  p i l o t a ż o w y

W jednym ze szczecińskich Domów Pomocy Społecznej przeprowadzono 
miesięczne badanie, mające na celu sprawdzenie, czy zaprojektowany program 
ćwiczeń oddechowych w sposób zauważalny wpłynie na wartość powysiłkową 
ciśnienia krwi, tętna oraz odległość w teście 6MWT i stopień zmęczenia w skali 
Borga. Przeprowadzono w sumie 4 treningi w czasie 2 tygodni. W pierwszej ko-
lejności przeprowadzono kwestionariusz ankiety, który zamieszczono w tabeli 4.

Tabela 4. Kwestionariusz ankiety dotyczącej jakości oddychania

I. Proszę podać swój wiek:  
|____| lat

II. Płeć
a) mężczyzna  |_|   b) kobieta  |_|  
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Jakość oddechów
Oddech prawidłowy to oddech:
1. regularny,
a)  tak  |_|   b) nie  |_|  

2.  równomiernie głęboki,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

3.  wykonywany bez wysiłku,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

4.  wykonywany przez nos,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

5.  bez szmerów,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

6.  bez zapachu (zapachy po spożyciu pokarmów lub używek),
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

7.  z równomiernym unoszeniem i opadaniem boków klatki piersiowej,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

8.  z unoszeniem klatki piersiowej podczas wdechu.
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

W warunkach patologicznych można obserwować zmiany w oddychaniu, takie jak:
9.  oddech zwolniony,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

10.  nadmierna wentylacja płuc (hiperwentylacja),
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

11.  zmniejszona wentylacja płuc (hipowentylacja),
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

12.  bezdech,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

13.  duszność wydechowa,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

14.  duszność wdechowa,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

15.  oddychanie wysiłkowe, np. oddechy z udziałem dodatkowych mięśni oddechowych.
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

Woń powietrza wydychanego może być:
16.  bez zapachu (oddech prawidłowy),
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

17.  o zapachu acetonu,
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

18.  o zapachu zgnilizny.
a) tak  |_|   b) nie  |_|  

Zaburzenia mowy z powodu problemów oddechowych 
w 0  1 2 3 4 5
|_| |_| |_| |_| |_| |_|
- gdzie 0 oznacza najmniejszą zdolność do mówienia, a 5 mowę płynną 

Źródło: opracowanie własne na potrzeby badania



Katarzyna Wysokińska, Paweł Wysokiński

174
Fizjoterapia – wiedza i doświadczenie

M e t o d y k a  ć w i c z e ń

Uczestniczki badań zostały poproszone o wzięcie udziału w treningach odde-
chowych. Odbywały się one dwa razy w tygodniu, czas trwania jednego to około 
30 minut. Skupiono się przede wszystkim na następujących elementach [13]:
1. Nauka skutecznego kaszlu;
2. Górnożebrowy tor oddychania;
3. Dolnożebrowy tor oddychania;
4. Wzmacnianie i uruchamianie przepony;
5. Wzmacnianie mięśni oddechowych brzucha i grzbietu;
6. Wzmacnianie mięśni piersiowych;
7. Ćwiczenia wdechu;
8. Ćwiczenia wydechu.

Nie pominięto również ćwiczeń wolnych kończyn górnych i dolnych, które 
miały na celu usprawnienie organizmu przy jednoczesnym unormowaniu odde-
chu. Naukę skutecznego kaszlu przeprowadzono następująco:

Ćwiczenie 1

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
Ruch: wykonać wdech nosem, zamknąć usta i powoli wypuszczać powietrze 
przez „zasznurowane usta”.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Ćwiczenie 2

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
Ruch: wykonać wdech nosem, zamknąć usta i powoli wypuszczać powietrze wy-
powiadając jednocześnie sylabę „hy- hy- hy”.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.
Ćwiczenia górnożebrowego toru oddychania polegały na uruchomieniu górnej 
części klatki piersiowej.

Ćwiczenie 3

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
Ruch: wykonać wdech nosem, jednocześnie unosić w górę obręcz barkową, za-
trzymać wdech na szczycie i powoli wypuszczać powietrze ustami.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Ćwiczenie 4

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
Ruch: wykonać wdech nosem, jednocześnie unosić w górę bokiem obie kończyny 
górne oraz obręcz barkową, zatrzymać wdech na szczycie i powoli wypuszczać 
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powietrze ustami oraz opuścić ramiona.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Dolnożebrowy tor oddychania trenowany był przez kolejne ćwiczenie.

Ćwiczenie 5

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty, 
ręce ułożone po bokach żeber.
Ruch: wykonać wdech nosem, kierując je w taki sposób, aby wykonać wdech nosem. 
Podczas tej czynności lekko rozciągnąć klatkę piersiową i wykonać wznos  ramion 
przodem, następnie zatrzymać wdech na szczycie i powoli wykonać wydech ustami.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Wzmocnienie i uruchomienie przepony przejawiło się podczas poniżej opisane-
go ćwiczenia.

Ćwiczenie 6

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty, 
ręce ułożone na wysokości żołądka.
Ruch: wykonać wdech nosem, kierując je w taki sposób, aby wykonać wdech 
nosem i lekko unieść ręce przodem, następnie zatrzymać wdech na szczycie i po-
woli wykonać wydech ustami.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Przy wzmacnianiu mięśni oddechowych największą uwagę zwrócono na pra-
widłową postawę podczas treningów. Dodatkowo wzmacniano mięsień prosty 
brzucha poprzez jego izometryczne napięcie. Wykonywano również ćwiczenia 
ściągania łopatek w kierunku dośrodkowym. Mięśnie piersiowe wzmacniano 
podczas ćwiczeń - „motylków” oraz wznosów ramion do przodu i przyśrodkowo.

Ćwiczenia wdechu odbywały się każdorazowo przy nabraniu powietrza no-
sem, a wypuszczeniu go ustami. Większą uwagę zwrócono na ćwiczenia pogłę-
bionego wydechu.

Ćwiczenie 7

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
Ruch: wykonać wdech nosem, zatrzymać wdech na szczycie, następnie wykonać 
wydech w stronę, gdzie mogłaby/czy znajduje się zapalona świeca na torcie.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Ćwiczenie 8

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
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Ruch: wykonać wdech nosem, zatrzymać wdech na szczycie, następnie skie-
rować wydychane powietrze w stronę trzymanej w ręce chusteczki czy kart-
ki papieru.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Ćwiczenie 9

PW: siedzenie na krześle bez opierania się plecami, plecy proste, brzuch napięty.
Ruch: wykonać wdech nosem, zatrzymać wdech na szczycie, następnie skierować 
wydychane powietrze w stronę położonej na boku gąbki lub pianki.
Liczba powtórzeń: 5 w 1 serii.

Po zakończeniu każdego z treningów oddechowych proszono uczestniczki                                     
o wykonywanie tych samych ćwiczeń w warunkach domowych.

W y n i k i  b a d a ń

Pierwsze pytanie dotyczyło regularności oddychania. U 4 osób oddech oce-
niono jako regularny, u 2 był on nieregularny. Nieregularnie oddychały 2 z 3 osób 
z problemami kardiologicznymi. Wyniki przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Ocena regularności oddychania

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie drugie dotyczyło równomiernej głębokości oddechu. Podobnie, jak                         
w poprzednim pytaniu, 4 osoby odpowiedziały twierdząco, zaś 2 określają swój 
oddech jako nierównomiernie głęboki. Problemy zgłosiła 1 osoba z astmą i 1 z pro-
blemami kardiologicznymi. Wyniki przedstawia wykres 2.
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Wykres 2. Ocena równomiernej głębokości oddychania

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie trzecie oceniało wykonanie oddechu bez wysiłku. 2 osoby oceniły 
brak zmęczenia podczas oddychania, 4 zaznaczyły w ankiecie jego utrudnienie. 
Wszystkie osoby cierpiące na astmę i jedna z niewydolnością serca znalazły się 
w grupie zgłaszającej trudności. Wyniki przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Ocena wykonania oddechu bez wysiłku

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie czwarte sprawdzało umiejętność oddychania przez nos. 4 spośród 
6 badanych osób odpowiedziało, że oddychają przez nos, trudności z tym miało 
po 1 osobie z astmą i niewydolnością serca. Wyniki przedstawia wykres 4.
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Wykres 4. Ocena wykonania oddechu przez nos

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie nr 5 oceniało występowanie szmerów podczas oddychania. U 4 z 6 osób 
taki odgłos wystąpił. Należy zauważyć, że w grupie badanej u 2 z 3 osób chorych 
na astmę takiego objawu nie zanotowano. Może to świadczyć o dobrej kontroli 
lekami. Wyniki przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Ocena występowania szmerów podczas oddychania

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie nr 6 oceniało woń oddechu. Wszystkie osoby wypełniające kwestio-
nariusz ankiety charakteryzował bezwonny oddech. Podobnie w pytaniu nr 7 
u wszystkich ankietowanych zaobserwowano oddech z równomiernym unosze-
niem się i opadaniem boków klatki piersiowej w jej bocznej części. Pytanie to 
oceniało dolnożebrowy tor oddychania.
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Z kolei pytanie nr 8 miało za zadanie ocenić górnożebrowy tor oddychania, 
czyli unoszenie klatki piersiowej w części górnej podczas wdechu. U 5 z 6 osób taki 
objaw dało się zaobserwować. Jedynie 1 osoba cierpiąca na astmę oskrzelową nie 
charakteryzowała się tym typem oddychania. Wyniki przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Unoszenie klatki piersiowej do góry podczas wdechu

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie nr 9 dotyczyło obserwacji zwolnionego oddechu. Zgłosiła to tylko 1 z 6 ba-
danych kobiet - pacjentka z problemem kardiologicznym. Wyniki przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Występowanie zwolnionego oddechu

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

W pytaniu nr 10 ocenie podlegała nadmierna wentylacja płuc. 4 z 6 badanych osób 
oceniły swój oddech jako przyspieszony, z czego zgłosiły to wszystkie osoby chorujące 
na astmę. Pozostałe panie oceniły oddech jako normalny. Wyniki przedstawia wykres 8.
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Wykres 8. Występowanie nadmiernej wentylacji płuc

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie 11 miało ocenić występowanie spowolnienia oddechu. Żadna z an-
kietowanych nie zgłosiła takiego zjawiska. W pytaniu 12 ocenie podlegało wy-
stępowanie bezdechów. Dwoje z sześciu chorych zaobserwowało powyższe zja-
wisko u siebie. Bezdech wystąpił u 1 chorej z astmą i 1 chorej z problemami 
kardiologicznymi. Wyniki przedstawia wykres 9.

Wykres 9. Występowanie bezdechu

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie 13 sprawdzić miało występowanie duszności wydechowej. Zgło-
siły ją 2 z 6 osób biorących udział w badaniu. Obie chorują od wielu lat na astmę 
oskrzelową. Wyniki przedstawia wykres 10.
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Wykres 10. Występowanie duszności wydechowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Z kolei w pytaniu nr 14 zapytano o występowanie duszności wdechowej. Także 
i w tym przypadku zgłosiły ją 2 z 6 kobiet, obie chorujące na astmę oskrze lową. Wy-
niki przedstawia wykres 11. 

Wykres 11. Występowanie oddychania wysiłkowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie nr 15 oceniało występowanie oddychania wysiłkowego, czyli przy współ-
udziale dodatkowych mięśni oddechowych. 3 z 6 badanych potwierdziło to zjawisko. 
Wszystkie cierpią na astmę. Wyniki przedstawia wykres 12.
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Wykres 12. Występowanie duszności wdechowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Pytanie nr 16 oceniało woń powietrza wydychanego. U wszystkich badanych nie wy-
dzielało ono zapachu. Pytanie 17 i 18 precyzowało, czy ewentualna woń ma zapach ace-
tonu oraz zgnilizny. Żadna uczestniczka nie została oceniona pozytywnie na to pytanie.

Oceniono także zaburzenia mowy z powodu występujących problemów oddecho-
wych. Skala numeryczna 0-5 miała za zadanie określić, jak duże problemy zgłaszają pa-
cjentki. U dwóch osób mowę oceniono jako płynną (otrzymały 5 punktów), 2 osoby oce-
niono na 3 punkty (zaburzenia mowy średniego stopnia), 2 osoby otrzymały 2 punkty 
(zaburzenia mowy powyżej średniej). Wyniki przedstawia wykres 13.

Wykres 13. Ocena zaburzeń mowy z powodu problemów oddechowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety

Dokonano również oceny stopnia zmęczenia w skali Borga - skala standardo-
wa. Wyniki przedstawia tabela 5.
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Tabela 5. Ocena stopnia zmęczenia po wysiłku przed podjęciem treningu oddechowego

Przed ćwiczeniami Po ćwiczeniach

Osoba 1 K 13 12

Osoba 2 A 16 16

Osoba 3 K 12 11

Osoba 4 A 12 11

Osoba 5 A 15 15

Osoba 6 K 13 12

Źródło: opracowanie własne 

Przed rozpoczęciem treningów oddechowych wykonany został wstępny test 
6-minutowego marszu. Wyniki ciśnienia, tętna i odległości, którą przeszły osoby 
badane przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Wstępne wyniki 6-minutowego marszu

Przed 
treningiem 
oddecho-

wym

Przed 6MWT Po 6MWT

Ciśnienie 
skurczowe 
w mm Hg

Ciśnienie 
rozkurczowe 

w mm Hg
Tętno

Ciśnienie 
skurczowe   
w mm Hg

Ciśnienie 
rozkurczowe 

w mm Hg
Tętno

Dystans 
w me-
trach

Osoba 1 K 138 80 60 155 90 68 500

Osoba 2 A 130 80 60 150 80 64 500

Osoba 3 K 140 95 52 160 95 66 350

Osoba 4 A 135 70 72 145 65 78 275

Osoba 5 A 135 90 88 175 100 90 250

Osoba 6 K 135 70 75 155 65 84 575

Źródło: opracowanie własne 

Po analizie danych w tabeli uwidacznia się fakt, że wszystkie uczestniczki 
odpowiednio reagują na wysiłek fizyczny. Wzrasta przede wszystkim ciśnienie 
skurczowe i tętno, zaś ciśnienie rozkurczowe w kilku przypadkach pozostało bez 
zmian [12].  W tabeli znajduje się również dystans, który przeszły poszczególne 
uczestniczki podczas testu 6-minutowego marszu. Stanowił on punkt odniesie-
nia do dalszych badań. 

Kończąc serię ćwiczeń, rozpoczęto ponowne sprawdzenie stanu wydolności 
poszczególnych uczestniczek. Jeszcze raz wykonano test 6-minutowego marszu, 
jego wyniki umieszczono w tabeli 7.
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Tabela 7. Końcowe wyniki 6 - minutowego marszu

Po treningu 
oddechowym

Przed 6MWT Po 6MWT

Ciśnienie 
skurczowe

Ciśnienie 
rozkurczowe Tętno

Ciśnienie 
skurczowe

Ciśnienie 
rozkurczowe Tętno

Dystans 
w me-
trach

Osoba 1 K 130 78 52 144 70 60 600

Osoba 2 A 135 78 56 137 78 56 503

Osoba 3 K 130 78 68 152 100 60 375

Osoba 4 A 115 58 76 130 60 76 160

Osoba 5 A 138 70 92 140 100 96 350

Osoba 6 K 115 56 64 120 52 72 625

Źródło: opracowanie własne 

Dokładna analiza porównawcza wskazuje, że u niemal wszystkich 
uczestniczek poprawiły się przed- i powysiłkowe parametry ciśnienia i tęt-
na. Za wyjątkiem jednej, pozostałe badane przebyły dłuższy dystans w trak-
cie testu. Należy zauważyć, że lepsze wyniki uzyskały chore z problemem 
oddechowym pochodzenia kardiologicznego, u osób z astmą wyniki były 
mniej spektakularne. W tabeli 8 przedstawiono również porównanie stop-
nia zmęczenia w skali Borga. 

Tabela 8. Porównanie stopnia zmęczenia wysiłkiem w skali Borga - wyniki przed 
i po treningu oddechowym

Przed ćwiczeniami Po ćwiczeniach

Osoba 1 K 13 12

Osoba 2 A 16 16

Osoba 3 K 12 11

Osoba 4 A 12 11

Osoba 5 A 15 15

Osoba 6 K 13 12

Źródło: opracowanie własne 

Także i tu widać, że chore z dusznością pochodzenia kardiologicznego osią-
gnęły wynik lepszy w porównaniu z astmatyczkami, wskazując na mniejsze zmę-
czenie w porównaniu do testu początkowego.

Dla porównania w formie obrazowej przedstawiono wyniki chorej na nie-
wydolność serca (wykres 14, 15 i 16) oraz pacjentki z astmą oskrzelową (wy-
kres 17, 18 i 19).
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Wykres 14. Osoba 1 K - parametry przed wykonaniem 6 MWT

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu 6 MWT

Wykres 15. Osoba 1 K - parametry po wykonaniu 6 MWT

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu 6 MWT

Wykres 16. Osoba 1 K - dystans pokonany w 6 MWT

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu 6 MWT
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W tym przypadku dystans, który przeszła osoba z niewydolnością serca wzrósł aż 
o 100m, co było jednym z najlepszych wyników wśród wszystkich uczestniczek. Nale-
ży dodać, że oprócz treningu oddechowego osoba ta brała udział w dodatkowych ćwi-
czeniach na sali rehabilitacyjnej. Także samopoczucie zostało określone jako lepsze.

U pacjentki z astmą oskrzelową sprawa przedstawiała się nieco inaczej. Z wy-
wiadu wynikało, że nie ma ona do końca unormowanego ciśnienia tętniczego 
krwi, stąd też dalsza rekomendacja wizyty u hipertensjologa. 

Wykres 17. Osoba 5 A - parametry przed wykonaniem  6 MWT

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu 6 MWT

Wykres 18. Osoba 5 A - parametry po wykonaniu 6  MWT

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu 6 MWT
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Wykres 19. Osoba 5 A - dystans pokonany w 6 MWT

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu 6 MWT

W n i o s k i

Analizując dane uzyskane w badaniach wstępnych można stwierdzić poprawę 
parametrów ciśnienia, tętna oraz długości dystansu przebytego w teście 6-minuto-
wego marszu. Nastąpiła poprawa samopoczucia, jak również zwiększył się komfort 
codziennego funkcjonowania. Z tego powodu rekomenduje się kontynuowanie 
ćwiczeń oddechowych we własnym zakresie lub we współpracy z fizjoterapeutą 
2-3 razy w tygodniu. Ponadto powinno się zachęcać osoby badane do brania udzia-
łu w różnorodnych wysiłkach o charakterze aerobowym, gdyż nie tylko zwiększy to 
wydolność serca, ale również poprawi stopień dotlenienia organizmu. 

Podsumowując część wstępną badań można zauważyć, że lepsze wyniki uzy-
skały osoby cierpiące na problemy oddechowe pochodzenia kardiologicznego, 
nieco mniejsze postępy robiły osoby chore na astmę oskrzelową. W obu jednak 
przypadkach nastąpiła zauważalna różnica w sposobie oddychania. Stosowanie 
ćwiczeń oddechowych wraz z wysiłkiem aerobowym jest również pomocne w re-
gulacji nadciśnienia tętniczego i wraz z odpowiednią dietą i farmakoterapią jest 
zalecane przez wielu lekarzy i fizjoterapeutów [14].

Dobra współpraca między pacjentem a zespołem terapeutycznym oraz stoso-
wanie się do zaleceń ma kluczowe znaczenie dla efektywności podejmowanych 
działań. Osoby starsze oczekują zainteresowania ze strony personelu medyczne-
go, a odpowiednia motywacja sprawia, że często samodzielnie potrafią wykony-
wać podstawowe ćwiczenia. 
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