
 

 

NDT-Bobath  

 

Metoda ta zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją noworodków, niemowląt i 

dzieci starszych, w zakresie: 

- asymetrii ułożeniowej, 

- asymetrii czaszki, 

- problemów rozwojowych wcześniaków, 

- zaburzeń napięcia mięśniowego (wiotkość, sztywność, spastyka), 

- zaburzeń rozwoju ruchowego, 

- diagnostyki i terapii problemów neurologicznych, 

- problemów związanych ze splotem barkowym, 



- wad rozwojowych, 

- przepuklin oponowo rdzeniowych, 

- zaburzeń karmienia (ssanie, żucie, połykanie), 

- nauki karmienia, 

- nauki zabaw z niemowlętami z uwzględnieniem etapów prawidłowego rozwoju, 

- poprawy koordynacji ruchowej i wzrokowo - ruchowej, 

- rozwijania umiejętności manualnych i grafomotorycznych, 

- nadpobudliwości psychoruchowej i trudności w koncentracji. 

Metoda stosowana jest z powodzeniem u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego 

układu nerwowego jak również u dzieci zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami. 

Przyjęte w niej założenia i techniki usprawniania są przyjazne dzieciom. Usprawnianie 

według tej metody ma na celu pomóc dziecku z uszkodzeniem mózgu stać się 

samodzielnym, funkcjonować i wykorzystywać swoje możliwości. Dzieciom z 

niewielkimi deficytami ruchowymi pomaga w harmonijnym rozwoju 

psychomotorycznym, skierowana jest na poprawę jakości ruchu i profilaktykę wad 

postawy. 



Usprawnianie według koncepcji NDT Bobath jest szczególnie przydatne w terapii 

niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich rozkład dnia. Nie 

zaburza interakcji matka−dziecko. Prawidłowo wykonywana pielęgnacja, noszenie 

dziecka czy zabawa z nim są naturalnym sposobem wspomagania rehabilitacji. 

Rodzice biorą udział w planowaniu i przebiegu terapii. 

W terapii tej wykorzystuje się różnorodny sprzęt zapewniający dziecku ruch poprzez 

zabawę. 

 

Metoda Vojty 

 



Jest to metoda opracowana przez Vaclava Vojtę, i dotyczy diagnostyki i terapii 

skutecznie wspierającej lekarza, terapeutę i rodziców w walce o zdrowie dziecka. 

Część diagnostyczna opiera się na znajomości prawidłowych i nieprawidłowych 

wzorców ruchu należnych kolejnym etapom rozwoju w pierwszym roku życia. Wiedza 

ta nosi nazwę kinezjologii. Terapeutyczna część metody polega na wywołaniu u 

stymulowanego dziecka globalnych kompleksów ruchowych w postaci odruchowego 

obrotu lub odruchowego pełzania.  

Wskazania 

 zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.) 

 asymetria ułożenia ciała 

 mózgowe porażenie dziecięce 

 kręcz szyi 

 okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego 

 przepuklina oponowo-rdzeniowa 



 wodogłowie 

 wrodzone miopatie 

 artrogrypoza 

 zespół Down`a i inne zespoły wiotkie 

 opóźnienie rozwoju psychoruchowego 

 nieprawidłowości w obrębie stawów: dysplazja stawu biodrowego, ograniczone 

odwodzenie w stawie biodrowym, stopa końsko-szpotawa 

 skolioza oraz inne nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn 

kręgosłupa 

 nabyte uszkodzenia mózgu 

 zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia 

 nabyte niedowłady obwodowe 

 miopatie 



 czynnościowe przykurcze w stawach 

 stwardnienie rozsiane 

 zespoły bólowe kręgosłupa (narządu ruchu) 

 inne czynnościowe zaburzenia lokomocji 

 

 

Metoda SI 

 



Metoda ta, zajmuje się zaburzeniami przetwarzania informacji w układzie nerwowym. 

Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego nieprawidłowo interpretują 

odbierane codziennie bodźce (informacje sensoryczne), takie jak dotyk, dźwięk czy 

ruch. Jedni mogą czuć się nadmiernie bombardowani ilością bodźców, a inni 

poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych. 

"Przetwarzanie sensoryczne" (integracja sensoryczna), to skomplikowany proces, w 

którym układ nerwowy odbiera informacje ze wszystkich zmysłów (dotyk, układ 

przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i 

słuch) następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w 

celowym i efektywnym działaniu. 

 

 

Oto niektóre przykłady zachowań osób z zaburzeniami SI: 

- reagowanie na dotyk agresją lub wycofaniem się, 

- lęk przed wysokością i ruchem, odczuwanie mdłości, 



- niechęć do próbowania nowych rzeczy, 

- uczucie dyskomfortu w zatłoczonych miejscach, 

- duża wrażliwość na zapachy, 

- nadmierne pobudzenie i aktywność, 

- brak reakcji na ból, 

- preferowanie zabaw typu huśtanie, kręcenie bez objawów dyskomfortu, 

- trudności w kopaniu, rzucaniu, łapaniu piłki, 

- trudności w naśladowaniu ruchów, 

- trudności z aktywnościami manualnymi, (pisaniem, zapinaniem guzików), 

- trudności z utrzymaniem równowagi lub obustronną koordynacją, 

- trudności z koncentracją uwagi, 

- trudności z nauką czytania, 

- opóźniony rozwój mowy, 

- różnorodne problemy emocjonalne. 

 

 

 



 

 

                                  

 

 

 

 

Metoda PNF 

 

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie 

nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory 

potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu 



terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja 

ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i 

zdrowe regiony ciała. 

Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania 

aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF 

jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer 

kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. 

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy 

ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy 

maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może 

spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo 

nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta 

całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i skuteczna. 

WSKAZANIA: 

Neurologiczne: 

 wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi 



 wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu 

 stwardnienie rozsiane (SM) 

 choroba Parkinsona. 

Ortopedyczne: 

 pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci 

deficytu masy oraz siły mięśniowej 

 choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie,zaburzenia metaboliczne, zmiany 

zapalne) 

 złamania tkanki kostnej 

 uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek 

stawowych 

 zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich 

 zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna 



 zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja) 

 leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn 

 inne 

Korzyści z pracy z metodą PNF to: 

 pozytywne rozpoczęcie terapii (z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji) buduje 

w chorym, pomimo świadomości uszkodzenia, wiarę we własne siły i powodzenie 

ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w jego organizmie bez 

obawy o wystąpienie bólu 

 jasno określone, osiągalne cele, wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas 

zabiegu 

 PNF znajduje funkcjonalne rozwiązania dla problemów ruchowych dnia 

codziennego pacjenta 

 wyjaśniając zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chroni pacjenta 

przed samoistną, patologiczną kompensacją 



 uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np. poruszania się w obrębie łóżka, 

przesiadania się z wóżka na toaletę), jakie wszyscy wykonujemy w życiu 

codziennym 

 ze względu na sumowanie się podczas terapii wielu bodźców odbieranych przez 

pacjenta, stanowi silną stymulację polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany 

jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych) 

 metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej 

silne odcinki ciała i umiejętości chorego do ułatwiania reedukacji utraconych 

funkcji 

 wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z 

diagnostyką 

 możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie 

terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych 

 wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu 

terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego 



 niewielkie wymagania sprzętowe 

 duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i 

ukierunkowanych działań. 

 

Metoda czaszkowo – krzyżowa 

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w 

obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu 

rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele 

kłopotów zdrowotnych. Jest terapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest 



z tkanki łącznej, terapia czaszkowo - krzyżowa mobilizuje do lepszej pracy wszystkie 

organy w których ta tkanka się znajduje. Terapia poprawia krążenie w naczyniach, 

ukrwienie narządów i pracę układu nerwowego. Podstawy tej terapii oparte są na 

anatomii i fizjologii. W tej terapii wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego 

organizmu: rytm bicia serca(puls), rytm oddechowy i rytm kranialny (tętnienia płynu 

mózgowo-rdzeniowego). Jej holistyczne działanie na organizm wykorzystuje zdolności 

samoregulacji. 

 

Terapia czaszkowo - krzyżowa może pomóc w przypadku następujących 

problemów zdrowotnych: 

 

1. Psychozy, autyzmu, kłopotów z koncentracją, zaburzeń osobowości, 

nadpobudliwości u dzieci i dorosłych, stresu, dysleksji, kłopotów w szkole. 

 

2. Bólów i zawrotów głowy, migren, kłopotów ze wzrokiem i słuchem, nawracających 

zapaleń uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napieć i bólów w stawie skroniowo 



- żuchwowym, wybicia żuchwy, wady wymowy, zgrzytania zebami oraz wady zgryzu. 

 

3. Bólów kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwy kulszowej, skoliozy, 

bolesnego napięcia barków, wszystkich urazów powypadkowych, w tym 

powypadkowego urazu odgięciowego kręgosłupa i wielu innych . 

 

 

 





 

    

 

 

 

 

 

Fizykoterapia to jedna z metod fizjoterapii wykorzystującą do leczenia bodźce 

fizykalne, takie jak: prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki, pola 

magnetyczne oraz wodę w postaci natrysków i kąpieli. Fizykoterapię można stosować 

jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia. Można ją stosować, 



kiedy zawiodły inne formy leczenia, a istnieją wskazania do leczenia fizykoterapią. 

Metoda ta może być także łączona z terapią lekami. 

W naszej placówce stosowane są następujące zabiegi fizykoterapeutyczne :                       

1. Inhalacje ultradźwiękowe.  

2. Naświetlania lampą Sollux (filtr czerwony lub niebieski), Q-Light 

3. Viofor- stymulacja polem magnetycznym niskiej częstotliwości.  

4.Magnoter - magnoterapia polem magnetycznym.  

5. Elektroterapia:  

      - galwanizacja 

   - jontoforeza 

- elektrostymulacja (tonoliza, stymulacja rosyjska) 

- terapia prądem stałym 

- terapia prądem o zmiennych parametrach  

6. Laseroterapia  



7. Hydroterapia:  

      - masaż wirowy kończyn górnych 

- masaż wirowy kończyn dolnych 

- masaż wirowy całego ciała 

- masaż podwodny  

8. Termoterapia - okłady z żelków zimnych lub gorących  

To specyficzny sposób oddziaływania na organizm poprzez skórę i mięśnie przy 

pomocy specjalnie klejonej taśmy.  

 

Dzięki temu uzyskujemy:  
 wpływ na funkcję mięśni,  

 poprawę mikrokrążenia,  

 aktywację systemu limfatycznego,  



 aktywację endogennego systemu znieczulenia,  

 wspieranie funkcji stawu. 

 Technika plastrowania jest stosowana dla utrzymania efektu terapii manualnej. 

 

 Za pomocą plastra można 

 - skorygować ustawienie kości względem siebie,  

 - wpłynąć na pracę mięśni i ścięgien, 

 - plaster powoduje stymulację receptorów i relaksuje tkanki 



         

 



     Terapia z zastosowaniem dynamicznej ortezy (kombinezowanie) wspomaga rozwój 

psychoruchowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz wszelkiego 

rodzaju zaburzeniami ruchowymi. 

    Ten rodzaj terapii ruchowej stosowany jest w naszej placówce od X 2008 r. 

    Orteza skonstruowana przez Pana mgr Roberta Kwiatkowskiego jest 

wykorzystywana z powodzeniem w wielu placówkach rehabilitacyjnych w całej 

Polsce.  Jest to dwuczęściowe ubranie (kamizelka i spodenki z rozmieszczonymi 

zaczepami do naciągów gumowych, w które ubierane jest dziecko w trakcie terapii 

ruchowej. 

 



Kombinezon i umocowane naciągi  poprzez zwiększony docisk na powierzchnie 

stawowe zapewniają : 

  stymulacje proprioceptywną w prawidłowych wzorcach posturalnych i 

motorycznych,  

 wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, 

 wzmacnia układ kostny i stawowy.  

 

    Dzieci z zaburzeniami ruchowymi dzięki stymulacji w ortezie dynamicznej 

doświadczają własnego ciała w przestrzeni, mają możliwość przyjąć wyższe 

pozycje i poprawić wzorce ruchowe.  

 

Terapeuci pracujący z podopiecznymi za pomocą ortezy dynamicznej posiadają 

specjalne kwalifikacje z zakresu posługiwania się ortezą oraz wiedzę ogólną z 

zakresu fizjoterapii pozwalającą na określenie zapotrzebowania pacjenta, jego 

możliwości oraz deficytów celem dobrania pod tym kątem odpowiedniego upięcia. 

 

 



 

 

                                               

 



 



 

W zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dzieci mają specyficzne potrzeby. Są ciągle 

w fazie wzrostu i mają naturalne pragnienie ruchu. 

Szczególnie w fazie wzrostu dziecka niezwykle ważne jest to, aby medyczny produkt 

ortopedyczny i jego komponenty były regularnie przystosowywane do zmieniającego 

się ciała, dzięki temu jego oddziaływanie będzie przynosiło pożądane efekty. 

 

- ortezy z funkcją stabilizacyjną, zabezpieczającą przed przyszłymi deformacjami 

oraz  poprawiające funkcję kończyny, 

- chodziki, laski łokciowe, czworonogi –stosowane u dzieci z zaburzonym balansem 

mięśniowym  



- pionizatory oraz specjalne wózki inwalidzkie, dzięki którym mogą się 

przemieszczać i pokonywać wiele barier architektonicznych oraz brać aktywny 

udział w życiu społecznym 

                        


