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Rehabilitation and a nursing role 

 in a traumatic damage of knee joint 

Rehabilitacja i rola pielęgniarki  

w urazowych uszkodzeniach wewnętrznych stawu kolanowego 

Rehabilitacja jest to aktywny, dynamiczny program, który pozwala osiągnąć chorej i niepełno-

sprawnej jednostce możliwie najlepszy poziom funkcjonowania fizycznego, psychologicznego, men-

talnego, socjalnego i ekonomicznego. Jest to proces przywracania samodzielności i sprawności ru-

chowej osobom, które utraciły je z różnych przyczyn. Rehabilitacja obejmuje prawie wszystkie spe-

cjalności medycyny. Jednakże w ortopedii jest najbardziej niezbędna, zwłaszcza w okresie zdrowienia, 

po złamaniach i operacjach. W programach rehabilitacji dużą wagę przywiązuje się do nauki wyko-

nywania codziennych czynności samodzielnie. Usprawnianie osób obłożnie chorych w ortopedii 

rozpoczyna się od pomocy przy pielęgnacji. Pacjent uczy się sposobów zmiany pozycji, ułożenia, 

zapobieganiu przykurczom i odleżynom oraz czynności, które są niezbędne do utrzymania higieny 

osobistej. Wprowadza się ćwiczenia koordynacyjne, prawidłowo wpływające na narząd ruchu i układ 

krążenia(7). 

Rehabilitacja jest procesem kreatywnym. Wymaga ona zespołu ludzi, którzy będą pracować 
wspólnie dla osiągnięcia celu. W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą osoby reprezentujące różne 

dyscypliny: magistrzy rehabilitacji, terapeuci kinezyterapii i fizykoterapii, technicy ortopedyczni, 

pielęgniarki a nawet włączają się psycholodzy (1). 

Istotną rolę w rehabilitacji odgrywa pielęgniarka. Jest ona odpowiedzialna za plan opieki, zapo-

bieganie komplikacjom, odbudowę i utrzymanie optymalnego stanu fizycznego a zarazem psychicz-

nego pacjenta. Ważnym zadaniem jest zapobieganie przykurczom, odleżynom, zakrzepicy kończyn 

dolnych. Powinna stwierdzić jak pacjent odczuwa i reaguje na zmiany, które zaszły w związku z 

chorobą. Bardzo ważnym elementem opieki pielęgniarskiej jest słuchanie pacjenta, oraz obserwacja 

jego zaburzeń ruchowych. Oceny można dokonać obserwując pacjenta podczas mycia, ubierania, 

jedzenia. Pielęgniarka powinna pomóc choremu w odnalezieniu jego mocnych stron. Podtrzymując 

jego niezależność, uczyć i motywować do podejmowania wysiłku oraz dzielić się jego radościami 

podczas odnoszenia sukcesów.  

Cel pracy. Praca ma na celu przedstawienie aktualnych możliwości zastosowania technik rehabili-

tacyjnych i roli jaką pełni pielęgniarka w urazowych uszkodzeniach wewnętrznych stawu kolanowego. 

W pracy zostały opisane zasady udzielenia pierwszej pomocy choremu z uszkodzonym stawem kola-

nowym oraz postępowanie pielęgnacyjne i usprawniające. 
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Postępowanie pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w wewnętrznych uszkodzeniach stawu kolanowego 

obejmuje zapobieganie powstawaniu odleżynom u osób leżących po zabiegach operacyjnych, profilak-

tyki przeciwzakrzepowej oraz rehabilitacji ruchowej i psychoterapii. 

1. PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA  

Odleżyny są powikłaniami bardzo przykrymi i bolesnymi. Wpływają na złe samopoczucie, w roz-

ległej postaci niosą niebezpieczeństwo zakażenia, leczą się długo i trudno, a nie leczone mogą dopro-

wadzić do zgonu. 
Owrzodzenia odleżynowe, potocznie nazywane odleżyną, spowodowane są długotrwałym uci-

skiem, w skutek czego dochodzi do niedokrwienia i niedotlenienia tkanek. Drobne naczynia tętnicze i 

żylne są poddawane uciskowi a w konsekwencji zostaje przerwane mikrokrążenie. Przy niedokrwieniu 

lokalnym, które trwa dłużej niż 2 h dochodzi do martwicy tkanki. Prawidłowy metabolizm komórki 

potrzebuje, by istniało wydolne krążenie dostarczające produkty odżywcze i usuwające metaboliczne 

substancje(3).  

Do wczesnych objawów, które występują przy powstawaniu odleżyn zalicza się: 
− zaczerwienienie skóry, nie znikające po usunięciu ucisku, 

− stwardnienie zagrożonego miejsca,  

− pojawienie się pęcherzy na skórze, 

− otarcie naskórka, 

− zakażenie miejsca otarcia lub mieszka włosowego w okolicy wyniosłości kostnej. 

W tym okresie można doprowadzić do cofnięcia zmian, poprzez usunięcie ucisku na skórę i przy-

wrócenia jej prawidłowego stanu i podjęcie właściwego leczenia.  

Powstającą odleżynę można określić według stopni: 

I. jest to blednące zaczerwienienie (odleżyna ograniczona tylko do naskórka) 

II. jest to nieblednące zaczerwienienie, wskutek czego dochodzi do uszkodzenia naskórka i skóry 

właściwej 

III. uszkodzenie skóry do granicy z tkanką podskórną 
IV. uszkodzenie obejmuje tkankę miękką 
V. zaawansowana martwica (6). 

W profilaktyce przeciwodleżynowej podstawowym celem jest zachowanie skóry w stanie nieusz-

kodzonym, troska o prawidłowy przepływ krwi, rozpoznanie i unikanie istniejących czynników ryzyka 

oraz uchwycenie we właściwym czasie powstania uszkodzenia skóry. W postępowaniu pielęgnacyj-

nym należy zwrócić uwagę na: 

− odciążenie ucisku poprzez ułożenie na miękkiej powierzchni, ułożenie z dostępem powietrza, zmia-

na ułożenia co 2 h, stosowanie udogodnień, 
− ułatwienie przepływu krwi poprzez uruchamianie chorego, nacieranie i masaż skóry,  

− pielęgnację skóry poprzez codzienne mycie chorych, ostrożne wysuszenie skóry, natarcie maściami 

ochronnymi i odżywczymi, 

− odżywianie poprzez włączenie diety bogatobiałkowej z odpowiednią ilością witamin, co prowadzi 

do poprawy stanu skóry (3). 

PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA 

W zakrzepowym zapaleniu żył dochodzi do tworzenia się nacieków zapalnych w ścianie naczyń 

żylnych. Prowadzi to, do powstania zakrzepów poprzez zamknięcie światła żyły i zatrzymania prze-

pływu krwi. Najczęściej proces ten obejmuje żyły kończyn dolnych. Może powstawać w następstwie 

urazów, jak również towarzyszyć innym ciężkim chorobom (5). 

Objawy rozpoczynającej się zakrzepicy można podzielić na: 

a) ogólne, związane z procesem zapalnym takie jak: podwyższona temperatura ciała, przyspieszone 

tętno, wzmożenie leukocytozy, przyspieszenie OB.; 

b) miejscowe: zaczerwienienie, ból, uczucie ciężkości, mrowienie chorej kończyny, jej drętwienie, 

obrzęk (5). 

Zabiegi pielęgnacyjne rozpoczyna się od: 

a) wczesnego uruchamiania, które - w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego i stanu układu 

krążenia, rozpoczyna się już w pierwszej dobie po operacji oraz ćwiczeń oddechowych; 
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b) pobudzania pompy mięśniowej, poprzez ćwiczenia ruchowe kończyn dolnych, takie jak: podno-

szenie i obniżanie stopy, obracanie stopami, skurcz i rozkurcz mięśni łydek, ruchy pedałowania, 

masaże nóg w kierunku serca; 

c) zewnętrznego ucisku żył kończyn dolnych, który powoduje zwiększenie przepływu żylnego; 

d) zawijania nogi opaską elastyczną (3) 

REHABILITACJA RUCHOWA 

Rehabilitacja jest bezpośrednim przedłużeniem leczenia, wypełnia czas między chorobą a zdro-

wiem pacjenta.  

Kinezyterapia ożywia procesy biologiczne i przemianę materii wszystkich układów, w tym rów-

nież nerwowego, który przeciera drogi dla czynności odruchowych. W mięśniach szkieletowych 

zwiększają się zapasy glikogenu i usprawnia przebieg procesów bio – chemicznych, oraz enzymatycz-

nych, a następnie poprawia utlenienie tkankowe oraz resyntezy glikogenu, poprawiają się warunki 

krążenia miejscowego i ogólnego, wzrasta siła mięśni (7).  

Kinezyterapia polega na wykonywaniu ćwiczeń: 
Indywidualnych, których celem jest poprawienie sprawności, zwiększenie zakresu ruchów i siły 

mięśni narządu lub kończyny, którego funkcje zostały zaburzone. Do ćwiczeń indywidualnych można 

zaliczyć: 
− ćwiczenia bierne – wykonuje je terapeuta lub aparat bez udziału chorego. Celem tych ćwiczeń jest 

utrzymanie pełnego zakresu ruchów w stawie, właściwej elastyczności skóry i mięśni, zapobieganie 

przykurczom, poprawa trofiki tkanek, przeciwdziałanie zastojom krążenia, ułatwianie odżywiania 

chrząstki stawowej. 

− Ćwiczenia czynne – wykonywane są przez samego chorego pod kontrolą lub pomocy terapeuty. 

Celem ich jest zwiększenie siły i masy osłabionych mięśni. 

− Ćwiczenia specjalne – zalicza się do nich ćwiczenia synergistyczne, polegające na wykorzystaniu 

fizjologicznego współdziałania odległych terytorialnie grup dynamicznych w celu uaktywnienia 

niedostępnych do bezpośrednich ćwiczeń grup mięśniowych; ćwiczenia oddechowe, które zapew-

niają prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego poprzez poprawę siły mięśni oddechowych, 

przepony, międzyżebrowych i pomocniczych mięśni oddechowych; ćwiczenia w czynnościach sa-

moobsługi, które przygotowują chorego do możliwie pełnej samodzielności w warunkach domo-

wych oraz korzystania z urządzeń wspomagających. 

− Ogólnie usprawniających, które mają na celu zwiększenie wydolności ogólnej i sprawności rucho-

wej. 

Fizykoterapia w usprawnianiu narządu ruchu ma znaczenie wielokierunkowe: łagodzi bolesność 
stawów, zwiększa ukrwienie, zmniejsza obrzęk tkanek i wysięk w stawach, przyspiesza procesy re-

sorpcji, rozpulchnia blizny i w ten sposób ułatwia zwiększanie zakresu i sprawności ruchów. Do me-

tod fizykoterapii zalicza się:  
1. Ciepłolecznictwo – polega ono na wykorzystaniu energii cieplnej doprowadzanej w różnych for-

mach do organizmu. Odczyn miejscowy polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych i limfatycz-

nych oraz zwiększeniu przepływu krwi. To w efekcie prowadzi do zmniejszenia dolegliwości bó-

lowych i lepkości płynu stawowego, rozluźnienia mięśni, a w stanach zapalnych do złagodzenia 

objawów.  

2. Krioterapię – polega na aplikowaniu niskich temperatur w postaci: kąpieli w naczyniach z kostka-

mi lodu, okładów z woreczkami lodu, spryskiwanie środkami zamrażającymi, nadmuchiwaniu 

zimnym powietrzem.  

3. Światłolecznictwo – polega ono na wykorzystaniu promieniowania podczerwonego, widzialnego 

oaz nadfioletowego. Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, 

zmniejsza napięcie mięśni, łagodzi dolegliwości bólowe oraz zwiększa przemianę materii. Nato-

miast promieniowanie nadfioletowe wpływa korzystnie na gojenie się złamań, przemiany choleste-

rolu, puryn i białek, oddziałuje na układ krążenia, krwiotwórczy, oddechowy, wewnątrzwydzielni-

czy i krew.  

4. .Elektrolecznictwo – polega na wykorzystaniu prądu stałego oraz prądów impulsowych o różnej 

częstotliwości. Do tego typu zabiegów można zaliczyć: jonoforezę, kąpiele elektryczno – wodne, 

prądy diadynamiczne, drgania elektromagnetyczne, ultradźwięki, hydroterapia (wodolecznictwo), 

masaże, akupunktura, balneoterapia (2,4,7) 
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PSYCHOTERAPIA 

Następstwem urazów stawu kolanowego jest zmiana sytuacji zdrowotnej i psychospołecznej cho-

rego wskutek doznanej niepełnosprawności, która uniemożliwia jego dotychczasowe funkcjonowanie 

w środowisku. Często u tych chorych pojawia się labilność uczuciowa, dochodzi do podwyższenia lub 

obniżenia krytycyzmu, co może utrudniać współpracę z pielęgniarką.  
Występowanie problemów podczas leczenia chirurgiczno – ortopedycznego stawia przed pielę-

gniarką konkretne zadania. Pielęgniarka powinna umieć nawiązać kontakt z pacjentem, oraz motywo-

wać go do aktywności i pracy nad sobą. Profesjonalnej pomocy udziela psycholog kliniczny, nato-

miast pielęgniarka powinna udzielać wsparcia emocjonalnego, czyli tak zwanej psychoterapii elemen-

tarnej i wspierającej. Psychoterapia elementarna polega na tworzeniu właściwej atmosfery, ochronie 

pacjenta przed urazami jatrogennymi oraz zdolności do empatii. Natomiast psychoterapia wspierająca, 

polega na korekcji nieodpowiednich postaw pacjenta wobec choroby i jej następstw poprzez informa-

cję i wyjaśnienie, perswadowanie, dążenie do zmian poglądów i postaw wobec celów życiowych i 

wartości oraz doradzanie w sprawach związanych ze zdrowiem i pomoc w samoakceptacji. 

Powstająca w wyniku choroby niepełnosprawność narusza równowagę emocjonalną poszkodowa-

nego, osłabia jego poczucie własnej wartości, nierzadko uzależnia go od pomocy innych osób. Pod-

stawowym działaniem pielęgniarki jest dążenie, aby zaakceptował on swoją częściową lub całkowitą 
niepełnosprawność i równocześnie przyjął aktywną postawę w dążeniu do odzyskania optymalnej 

sprawności psychicznej, fizycznej, zawodowej oraz wykorzystanie możliwości kompensacji i indywi-

dualnego wyposażenia w pomoce techniczne. Pacjent nie może przyjąć biernej postawy w chorobie 

czy utracie sprawności, gdyż prowadzi to do degradacji fizycznej i psychicznej. Obiektywnym kryte-

rium skuteczności tego typu działań jest powrót do prowadzenia aktywnego trybu życia. 

PODSUMOWANIE  

1. Praca pielęgniarki wymaga stałego aktualizowania wiadomości z zakresu ortopedii, a szczególnie 

w coraz częściej pojawiających się schorzeniach i uszkodzeniach stawu kolanowego, dostosowa-

nia ich do wymogów praktyki medycznej, zapoznawania się z nowoczesnymi metodami rehabili-

tacji stosowanych w tej dziedzinie. 

2. Szczególne miejsce w leczeniu schorzeń narządów ruchu, w tym stawu kolanowego i jego we-

wnętrznych urazów, zajmuje rehabilitacja. Przyczynia się ona do polepszenia, a nawet - w scho-

rzeniach w których jest to możliwe - do uzyskania pełnej sprawności. Jest ona niezbędnym czyn-

nikiem w leczeniu i usprawnianiu chorych w urazowych uszkodzeniach wewnętrznych stawu ko-

lanowego.  
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STRESZCZENIE 

Rehabilitacja jest to aktywny, dynamiczny program, który pozwala osiągnąć chorej i niepełnosprawnej jedno-

stce możliwie najlepszy poziom funkcjonowania fizycznego, psychologicznego, mentalnego, socjalnego i ekono-

micznego. W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzi również pielęgniarka. 

Praca ma na celu przedstawienie aktualnych możliwości zastosowania technik rehabilitacyjnych i roli jaką peł-

ni pielęgniarka w urazowych uszkodzeniach wewnętrznych stawu kolanowego.  

SUMMARY 

Rehabilitation is a dynamic, active program that enables an ill and disabled person to achieve his greatest pos-

sible level of physical, mental, social, and economic functioning. Rehabilitation is a creative process that requires a 

team of people working together and contributing specialized services for a common goal. A nurse is also a part of 

the rehabilitation team. The aim of this study was to present actual possibilities in rehabilitation technics , and the 

nursing role in the rehabilitation team. 


