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Zabieg chirurgiczny, który narusza ciągłość skóry, leżących pod nią tkanek, a czasami
również narządów, może wywołać u pacjentki duży stres. Warto więc wiedzieć, jak
pomóc sobie, ale też lekarzom w jego ograniczeniu. W tym wypadku niezbędna jest
praca nie tylko nad ciałem, ale i psychiką, gdyż ta druga często nas „blokuje”. Jest ona
zalecana zarówno przed, jak i po zabiegu.

Nieodzowną pomocą w tym zakresie jest dobry fizjoterapeuta, który pokaże, jak
pracować m.in. z raną i blizną oraz pomoże zaplanować i zadbać o odpowiednią
rekonwalescencję. To się odnosi zarówno do czasu przed, jak i po zabiegu.
Przywracanie zdolności ruchowych jest bardzo ważnym elementem powrotu do
zdrowia. Wczesna fizjoterapia pożądana jest nie tylko ze względu na wiek, ale również
stan zdrowia pacjenta i rodzaj wykonanego u niego zabiegu chirurgicznego.

Proponowany informator o ćwiczeniach został opracowany przez zespół
profesjonalnych fizjoterapeutów, współpracujących z chirurgami zajmującymi się
wszelkiego rodzaju operacjami w obrębie piersi. Krok po kroku pokazuje, jakie
ćwiczenia należy wykonywać, aby nie doprowadzić do unieruchomienia – nie tylko
miejsc operowanych, ale również samego pacjenta. Ćwiczenia rozluźniające
naprężonych mięśni poprawiają ich ruchomość w połączeniu ze wszystkimi
strukturami, które są zespolone powięziami.

W informatorze można znaleźć informacje na temat tego, jak ćwiczyć, aby uwolnić
przykurcze, „zmiękczać” blizny i zapobiegać obrzękom, również limfatycznym. Należy
pamiętać jednak, że w fizjoterapii dostępne są także inne metody i pomoce, jak np.
działanie pola magnetycznego, wykorzystanie lasera lub ultradźwięków, które
wspomagają i przyspieszają proces gojenia tkanek. Te kwestie należy jednak
skonsultować z fizjoterapeutą.

Każdy z nas ma własną historię, podobnie jest też z naszym ciałem. Jego historia
wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną, ale również w dużej mierze na szybkość
naszego powrotu do zdrowia. Usprawnienie ciała powinno być zatem dla pacjenta
ważnym elementem codziennej rutyny. Dlatego m.in. powstał ten przewodnik. Jest
on pierwszym krokiem do zdrowszego i bardziej komfortowego życia. Pamiętajmy, że
nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć naprawę lub poprawę blizn, czy
spowodowanych nimi przykurczów.

Mamy nadzieję, że zawartość tego przewodnika pozwoli Państwu zapobiegać lub
walczyć z bólem, funkcjonować bez ograniczeń ruchowych i szybciej wracać do pełni
zdrowia.

/ DR HAB. N. MED. JERZY JANKAU /
ORDYNATOR KLINIKI CHIRURGII PLASTYCZNEJ UCK
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I  Metoda z zastosowaniem implantu

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE 
PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM 
REKONSTRUKCJI PIERSI

1

UWAGA!

„ORZEŁEK”

Usiądź na taborecie tak, aby Twoje plecy przylegały do ściany. Unieś ręce na wysokość 
barków, łokcie zegnij do 90 stopni wykonaj ruch odwiedzenia w stawach barkowych 
tak, aby kończyny wraz ze stawami nadgarstkowymi przylegały do ściany. Postaraj 
się tak napiąć mięśnie brzucha, aby dokleić odcinek lędźwiowy do powierzchni ściany.

Jeśli nie jesteś w stanie wykonać ruchu do końca, aby dotknąć dłonią dłoń, 
zatrzymaj się w momencie, kiedy ręce zaczynają odrywać się od ściany. 
Nie zniechęcaj się, z każdym powtórzeniem ćwiczenie będzie łatwiejsze.

Przesuwaj doklejone ręce tak, by dłonie spotkały się nad głową.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

1
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2

3

„OTWIERANIE KSIĄŻKI”

ROZCIĄGANIE TAŚMY

Usiądź na taborecie tak, aby Twoje plecy przylegały do ściany.
Ręce zgięte w stawach łokciowych pod kątem 90 stopni, przyklejone do tułowia, 
część dłoniowa  patrzy na sufit.

Usiądź na taborecie tak, aby Twoje plecy przylegały 
do ściany.
Ręce zgięte w stawach łokciowych pod kątem 90 stopni, 
przyklejone do tułowia, część dłoniowa  patrzy na sufit.

Wykonaj ruch rotacji zewnętrznej w stawie barkowym, nie zaostrzając kąta w zgięciu 
łokciowym i nie odrywając go od tułowia.

Rozciągnij taśmę i utrzymaj przez 3 sekundy.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA 

POZYCJA KOŃCOWA 

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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4

5

UWAGA!

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE OBRĘCZY
Z TAŚMĄ

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE OBRĘCZY
Z TAŚMĄ

Stań w rozkroku, chwyć taśmę z tyłu pleców 
na wysokości barków.

Stań w rozkroku, chwyć taśmę lewą ręką z tyłu 
pleców, prawa ręka uniesiona do góry, zgięta 
w łokciu, trzyma drugi koniec taśmy.

Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą ręką.

Przenieś taśmę w przód przez wznos nad głową. 

Wyprost łokcia nad głową w ręce prawej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
8

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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Stań bokiem do ściany, nogę przy ścianie postaw z przodu, rękę zegnij w łokciu 
i oprzyj. Ustaw rękę po kolei na trzech wysokościach. 

Wykonaj skręt tułowia na zewnątrz, a ręką naciśnij ścianę, przytrzymaj przez 
5 sekund.

Stań przed krzesłem, złap za jago oparcie. 

Nogi rozstawione na szerokość bioder. 

Pochyl tułów w przód do momentu uczucia 
rozciągnięcia okolicy górnej klatki piersiowej. 

Przytrzymaj 10 sekund. 

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

SERIE ĆWICZEŃ 
3

6

7

ĆWICZENIE ROZCIĄGAJĄCE KLATKĘ PIERSIOWĄ

POCHYLENIE TUŁOWIA W PRZÓD
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8

9

ĆWICZENIE ODDECHOWE

ĆWICZENIE ODDECHOWE

Połóż się wygodnie na plecach, ręce ułóż na 
wysokości obojczyków.

Weź spokojny oddech i postaraj się, aby całe 
powietrze wpłynęło w Twoje ręce.

Połóż się wygodnie na plecach, ręce ułóż na 
wysokości piersi.

Weź spokojny oddech i postaraj się, aby całe 
powietrze wpłynęło w Twoje ręce.

Połóż się wygodnie na plecach, ręce ułóż na 
wysokości dolnych żeber.

Weź spokojny oddech i postaraj się, aby całe 
powietrze wpłynęło w Twoje ręce.

Usiądź wygodnie na krześle, wykonaj głęboki wdech nosem, jednocześnie 
wznosząc obie ręce nad głowę, wykonaj długi wydech przez przymknięte usta, 
opuszczając powoli ręce do pozycji wyjściowej.

TOR GÓRNOŻEBROWY

TOR ŚRODKOWOŻEBROWY

TOR BRZUSZNY
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10

11

ĆWICZENIE ODDECHOWE

ĆWICZENIE ODDECHOWE

Usiądź wygodnie na krześle, spleć palce na wysokości kolan, wykonując wdech. 
Unieś splecione ręce nad głowę i wykonaj długi wydech, opuść ręce bokiem.

Usiądź wygodnie na krześle, chwyć piłkę o średni-
cy 20 cm nad klatka piersiową. Weź głęboki wdech 
nosem, tak by Twoja klatka uniosła się wysoko, 
następnie wykonaj 2 razy dłuższy wydech ustami. 

Wykonaj kolejny wdech nosem, ale  tym razem 
spróbuj, aby większość powietrza dotarła w dolne 
partie żeber oraz brzucha. Wykonaj 2 razy dłuższy 
wydech ustami.
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II  Metoda LD

Postępowanie w tym przypadku będzie 
rozpoczęte odpowiednim przygotowaniem 
miejsca dawczego i biorczego. Stosuje-
my w tym czasie usprawnianie ruchowe 
mające na celu wzmocnienie mięśni  słu-

żących do przeszczepu (LD, tkanki wła-
sne pacjentki) oraz poprawę zakresu 
ruchomości w stawach barkowych. Za-
lecane jest również wykonanie zabiegów 
dających największą mobilność blizny. 

1

2

„SUPERMAN”

„ROCKETMAN”

Połóż się na brzuchu. Nogi trzymaj proste, a ręce 
wyciągnij maksymalnie przed siebie.

Połóż się przodem na macie, ręce wzdłuż tułowia.

Unieś maksymalnie odcinek piersiowy kręgosłupa 
wraz z nogami do góry. Przytrzymaj w punkcie naj-
większego napięcia mięśni przez około 1-3 sekundy 
i opuść ciało w dół. 

Jak najwyżej oderwij górę ciała i nogi od podłoża. 
Zatrzymaj na sekundę ruch. 

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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3

4

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE PRACĘ MIĘŚNIA NAJSZERSZEGO 
GRZBIETU

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE PRACĘ MIĘŚNIA NAJSZERSZEGO 
GRZBIETU CD.

Połóż się na boku, ręka leży na ciele wzdłuż tułowia, w dłoni trzymasz butelkę z wodą.

Stań w rozkroku, w dłoniach trzymasz 
butelki z wodą. 

Szybkim ruchem unieś rękę za głowę, następnie powoli opuszczaj ją za plecy, starając 
się dotknąć podłoża.

Dynamiczny wznos rąk ku górze do boku, 
powolny powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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5

6

7

ROZCIĄGANIE GUMY

ĆWICZENIE ROZCIĄGAJĄCE

ĆWICZENIE ODDECHOWE

Stoisz w rozkroku, za plecami trzymasz 
taśmę.

Stań prosto w lekkim rozkroku. Zrób koci 
grzbiet i jedną dłonią złap drugą – ręce 
wyciągnięte przed siebie. Rozciągnij mocno  
plecy. Zatrzymaj ruch nawet na 30 sekund. 
Powtórz 3 razy.

Rozciągnij taśmę do wyraźnego napięcia 
pleców. Utrzymaj pozycję przez 3 sekundy, 
powoli wróć do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

Połóż się wygodnie na plecach, ręce ułóż na 
wysokości obojczyków.

Weź spokojny oddech i postaraj się, aby całe 
powietrze wpłynęło w Twoje ręce.

Połóż się wygodnie na plecach, ręce ułóż na 
wysokości dolnych żeber.

Weź spokojny oddech i postaraj się, aby całe 
powietrze wpłynęło w Twoje ręce.

TOR GÓRNOŻEBROWY

TOR BRZUSZNY
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8 ĆWICZENIE ODDECHOWE

Usiądź wygodnie na krześle, wykonaj głęboki wdech nosem, jednocześnie  
wznosząc obie ręce nad głowę. Następnie wykonaj długi wydech przez 
przymknięte usta, opuszczając powoli ręce do pozycji wyjściowej.

10 ĆWICZENIE ODDECHOWE

Usiądź wygodnie na krześle, spleć palce na wysokości kolan. Wykonując wdech,  
unieś splecione ręce nad głowę i wykonaj długi wydech. Opuść ręce bokiem.

11 ĆWICZENIE ODDECHOWE

Usiądź wygodnie na krześle. Chwyć piłkę o średni-
cy 20 cm nad klatką piersiową, weź głęboki wdech 
nosem, tak by Twoja klatka uniosła się wysoko, 
następnie wykonaj 2 razy dłuższy wydech ustami. 

Wykonaj kolejny wdech nosem, ale  tym razem 
spróbuj, aby większość powietrza dotarła w dolne 
partie żeber oraz brzuch. Wykonaj 2 razy dłuższy 
wydech ustami.
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III  Metoda rekonstrukcji tkankami własnymi pacjentki

1

2

„DESKA”

NAPRZEMIENNE PRZYCIĄGANIE KOLAN DO KLATKI PIERSIOWEJ

Przyjmij pozycję podporu przodem, nogi wypro-
stowane, łokcie znajdują się pod linią barków, 
a wzrok skierowany jest w dół. Ciało znajduje się 
w linii prostej.

Przyjmij pozycję jak do pompki z brzuchem napiętym i plecami wyprostowanymi.

Utrzymaj pozycję przez 30 sekund.

Przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Obie stopy powinny dotykać podłoża.  
Wróć do pozycji wyjściowej, równolegle przyciągając do klatki piersiowej lewe kolano. 
Kontynuuj naprzemienne ruchy, pamiętając, by podczas wykonywania ruchu, biodra 
i tułów pozostały nieruchome.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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3

4

NAPIĘCIE MIĘŚNI BRZUCHA PRZY UŻYCIU TAŚMY

WZMOCNIENIE DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW

Połóż się na plecach i przyciągnij jedną z nóg do tułowia tak, by była ona w pozycji 
prostopadłej do podłoża. O stopę zaczep gumę, jeden jej koniec złap obiema rękami. 
Weź głęboki wdech.

Połóż się na plecach, umieść obie ręce pod dolnym 
odcinkiem pleców, lekko unosząc oba łokcie od podłogi.

Wydychając powietrze, powoli opuszczaj nogę do momentu, w którym pięta znajdzie 
się kilka centymetrów od podłogi. Z kolejnym wdechem podnieś drugą nogę do góry 
tak, by znalazła się na wysokości nogi ćwiczącej.

Zegnij jedną nogę w kolanie tak, by stopa nogi zgiętej 
znalazła się obok kolana nogi wyprostowanej. Trzy-
mając wyprostowaną szyję, napnij brzuch i delikatnie 
unieś głowę i barki od podłoża. Przytrzymaj ruch przez 
10 sekund.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

Wykonaj ćwiczenie 12 
razy na jedną nogę.

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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5

6

„SUPERMAN” KLĘK PODPARTY

KOCI GRZBIET

Trzymając plecy proste, uklęknij na podłodze tak, 
by kolana znalazły się pod linią bioder, a ręce pod linią  
barków. Trzymaj napięty brzuch.

Uklęknij, podpierając się na wyprostowanych rękach. 
Nogi zgięte w kącie 90 stopni. Plecy proste.

Równolegle unieś przeciwległą rękę i nogę do mo-
mentu, w którym znajdą się one w jednej linii. Wróć do 
pozycji wyjściowej i zmień stronę.

Opuść głowę, wypchnij środkową część kręgosłupa i 
napnij mięśnie brzucha. 

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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7 PRZENOSZENIE NÓG

Połóż się na plecach, unieś zgięte nogi. Między kolana 
włóż książkę albo klapek i zaciśnij je. Ręce ułóż wzdłuż 
linii barków. „Wciśnij” odcinek lędźwiowy kręgosłupa 
w podłogę, ściągnij łopatki.

Nie odrywając barków od podłogi, przenoś nogi z jednej 
strony na drugą (cały czas zaciskając kolana na klapku 
lub książce). Wykonaj 5 takich powtórzeń w 3 seriach.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

8 ĆWICZENIE ODDECHOWE

Usiądź wygodnie na krześle. Wykonaj 
głęboki wdech nosem, jednocześnie 
wznosząc obie ręce nad głowę. Wykonaj 
długi wydech przez przymknięte usta,  
opuszczając powoli ręce do pozycji 
wyjściowej.

9 ĆWICZENIE ODDECHOWE

Usiądź wygodnie na krześle, spleć palce na wysokości kolan. Wykonując wdech,  
unieś splecione ręce nad głowę i wykonaj długi wydech, opuść ręce bokiem.



19

10

11

ĆWICZENIE ODDECHOWE

 ROZCIĄGANIE MIĘŚNI BRZUCHA

Usiądź wygodnie na krześle. Chwyć piłkę o średni-
cy 20 cm nad klatką piersiową. Weź głęboki wdech 
nosem, tak by Twoja klatka uniosła się wysoko, 
następnie wykonaj 2 razy dłuższy wydech ustami. 

Wykonaj kolejny wdech nosem, ale  tym razem 
postaraj się, aby większość powietrza dotarła 
w dolne partie żeber oraz brzuch. Wykonaj 2 razy 
dłuższy wydech ustami.

Połóż się na brzuchu, nogi wyprostowane. Oprzyj dłonie na podłodze pod 
barkami. Powoli prostuj łokcie, unosząc tułów do granicy wyraźnego od-
czucia ciągnięcia  wzdłuż mięśni brzucha.

Wytrzymaj w tej pozycji 20-40 sekund.

Oddychaj.

Wykonaj 5 powtórzeń. Za każdym razem staraj się unieść wyżej.
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pozycja ułożeniowa na klinie,

automasaż,

ochrona kończyny przed urazami mechanicznymi i przeciążeniami,

ćwiczenia czynne wolne z dynamiczną pracą dystalnych części kończyny górnej 
po stronie operowanej.

Po wykonanym zabiegu pacjentka przez okres do 8 tygodni powinna używać specjalnego  
biustonosza z pasami obejmującymi odtworzoną pierś, o czym decyduje lekarz 
prowadzący. Zadaniem tego typu  bielizny jest zapobieganie przemieszczenia się 
implantu w dół lub do góry poza wytworzoną podczas operacji  kieszeń.

Najważniejszym zadaniem rehabilitacji jest niedopuszczenie do obkurczenia się 
torebki łącznotkankowej wokół zaimplantowanej protezy. Dlatego już w drugiej 
dobie po zabiegu zaleca się masaż odtworzonej piersi.

REHABILITACJA PO ZABIEGU
REKONSTRUKCJI PIERSI  Z UŻYCIEM 
EKSPANDERA LUB PROTEZY

2

POSTĘPOWANIE USPRAWNIAJĄCE  PO OPERACJI 
W PROFILAKTYCE PRZECIWOBRZĘKOWEJ:

1-3 DOBA PO OPERACJI
(MUSI W NIEJ DOJŚĆ DO PIONIZACJI, CHOCIAŻ Z NOGAMI SPUSZCZONYMI Z ŁÓŻKA)

1 Dynamiczne zaciskanie ręki w pięść 
i jej rozluźnianie
(z użyciem miękkiej piłeczki na klinie 
przeciwobrzękowym).

LICZBA POWTÓRZEŃ
15
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2

3

4

5

Ruch palców przypominający grę na pianinie.

Wyprost nadgarstka.

Naprzemienne rozstawianie 
i łączenie palców ręki.

Ruchy okrężne w nadgarstku.

15 sekund

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
15
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6

7

 Zginanie i wyprost stawu łokciowego.

Zgięcie w stawie ramiennym wspomagane 
siłą drugiej kończyny.

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

3-6 DÓB PO OPERACJI

1

2

Unoszenie barków do góry – wdech, 
rozluźnienie – wydech.

Ręce na kolanach trzymają kijek, wznos  
kończyn na wysokość wzroku.

LICZBA POWTÓRZEŃ
6 - 8

LICZBA POWTÓRZEŃ
10
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3

3

4

5

Dłonie obejmują końce kijka, ruch 
kończyn do boku.

Dłonie na karku. Nabierając powietrze, 
ściągnąć łokcie do tyłu. 
Wydłużony wydech – łokcie przenieść 
do przodu.

Kijek w dłoniach za tułowiem. Przesu-
wamy go po plecach w kierunku łopatek. 
„Ściągnąć” łopatki i wytrzymać 3 sek., 
powrót do pozycji wyjściowej.

Krążenia barkami w przód (6 powtórzeń) i w tył (6 powtórzeń).

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

LICZBA POWTÓRZEŃ
8 - 10

LICZBA POWTÓRZEŃ
8 - 10
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7-10 DOBA PO ZABIEGU

1

3

4

2

Stojąc w lekkim rozkroku, przenieść 
ramiona w bok. Skrzyżowanie kończyn  
na plecach na wysokości łopatek 
(„zapinanie stanika”).

W pozycji siedzącej lub stojącej kończynę 
strony operowanej przenosimy w bok, 
druga ręka – na biodrze. Wdech nosem 
z jednoczesnym wznosem bokiem kończyny 
usprawnianej i skłonem tułowia w bok, 
wydech –powrót do pozycji wyjściowej.

W pozycji siedzącej lub stojącej, kończy-
na usprawniana w górze nad głową trzyma 
gąbkę lub piłeczkę. Po 20-30 ruchach ści-
skania przełożyć ją do drugiej ręki. Wyko-
nać ruch wstrząsania i powtórzyć to samo.

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

LICZBA POWTÓRZEŃ
6 - 8

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

Leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, w jednej dłoni gąbka.

Przeniesienie (jak najbliżej podłogi) bokiem w górę obu kończyn górnych. 
Przełożenie nad głową gąbki do drugiej ręki, - powrót tą samą drogą do pozycji 
wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH
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4

5

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

LICZBA SERII
3

Leżenie na plecach, zrolowany ręcznik pod odcinkiem piersiowym. Kończyny gór-
ne odwiedzione w bok, łokcie zgięte pod kątem 90 stopni. Kolana ugięte, stopy 
płasko oparte. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund, oddychaj miarowo i rozluźnij 
mięśnie klatki piersiowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

Ćwiczenie bierne rozciąganie mięśni piersiowych. 
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PO 10. DOBIE OD ZABIEGU SKONTAKTUJ SIĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ, 

ABY DOBRAĆ INDYWIDUALNE ĆWICZENIA, MIĘDZY INNYMI W CELU 

MOBILIZACJI BLIZNY I POPRAWY ZAKRESU RUCHOMOŚCI OBRĘCZY BARKOWEJ 

ORAZ STABILIZACJI CENTRALNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA.

W OKOLICACH DRUGIEGO TYGODNIA OD ZABIEGU ZACHĘCAMY 
DO SKORZYSTANIA Z NIŻEJ PRZEDSTAWIONYCH ĆWICZEŃ.

1 ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

Połóż się na plecach, ugnij lekko kolana, chwyć w dłonie piłkę i wyciągnij je wyprosto-
wane do góry.

Przenoś piłkę z  boku na bok, nie zginając łokci, utrzymuj napięcie mięśni brzucha, nie 
odrywaj łopatek od podłogi.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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2

3

ĆWICZENIE  ROZCIĄGAJĄCE MIĘŚNIE PIERSIOWE WIĘKSZE

ĆWICZENIE POPRAWIAJĄCE RUCHOMOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ, 
URUCHOMIENIE KLATKI PIERSIOWEJ I WZMOCNIENIE MIĘŚNI 
MIĘDZYŁOPATKOWYCH

Leżenie na plecach na wałku ułożonym wzdłuż kręgo-
słupa. Wyprostowane ręce wyciągnij do góry.

Usiądź na krześle, stopy rozstaw szeroko, ręce leżą na stole, 
ręka po stronie operowanej leży na grzbiecie drugiej ręki.

Na wdechu rozłóż ręce na boki, na wydechu wróć do 
pozycji wyjściowej.

Wysuwanie i ściąganie łopatek na przemian z rozluźnieniem.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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4

5

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

ĆWICZENIE ODDECHOWE

W pozycji siedzącej, laska gimnastyczna ustawiona pionowo – chwyt z góry za koniec 
laski kończyną po stronie operowanej.

W staniu lub siadzie, ręce opuszczone wzdłuż tułowia.

Unoszenie laski wysoko ponad głowę. Ćwiczenia można wykonać ze wspomaganiem, 
wówczas druga kończyna chwyta laskę niżej i wspomaga ruch.

Unoś na wdechu i opuszczaj na wydechu barki.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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6

7

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

W staniu lub siadzie chwyć przed sobą w dłonie kijek, dłonie roz-
stawione na szerokość barków.

W staniu lub siadzie chwyć za sobą w dłonie kijek, dłonie rozsta-
wione na szerokość barków.

Wznieś wyprostowane ręce do góry w możliwym dla Ciebie 
zakresie.

Przesuwaj kijek po ciele w kierunku łopatek, ściągnij łopatki 
i wytrzymaj w tej pozycji 3 sekundy, następnie wróć do pozycji 
wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

SERIE ĆWICZEŃ 
2

SERIE ĆWICZEŃ 
2
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8

9

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWIE 
BARKOWYM

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES
RUCHU W STAWIE BARKOWYM

W staniu lub siadzie, w wyprostowanych przed sobą rękach trzymaj kijek. Dłonie 
rozstaw na szerokość barków.

W staniu lub siadzie, w wyprostowanych przed 
sobą rękach trzymaj kijek. Dłonie rozstaw szerzej 
niż szerokość barków.

Nie puszczając kijka skręć go zgodnie ze wskazówkami zegara krzyżując łokcie, wróć 
do pozycji wyjściowej, a następnie skręć kijek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Wykonuj ruch imitujący wiosłowanie w kajaku.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
20

SERIE ĆWICZEŃ 
4

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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11

ĆWICZENIE NA MIĘŚNIE SZYI I OBRĘCZY BARKOWEJ

ĆWICZENIE NIWELUJĄCE PRZYKURCZE W MIĘŚNIU PIERSIOWYM

W staniu lub siadzie, w wyprostowanych przed 
sobą rękach trzymaj kijek. Dłonie rozstaw na 
szerokość barków.

W staniu lub siadzie ręce są wyprostowane i splecione 
za plecami, głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed 
siebie.

Nie skręcając tułowia, prowadź kijek maksymalnie w lewą stronę  
przy jednoczesnym skręcie głowy w stronę prawą. Powróć do 
pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie na drugą stronę.

Unoszenie wyprostowanych złączonych rąk.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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12

13

ĆWICZENIE ODDECHOWE

ĆWICZENIE POPRAWIAJĄCE KRĄŻENIE
W KOŃCZYNACH GÓRNYCH

W staniu lub siadzie spleć dłonie na karku, łokcie skieruj przed 
siebie.

W staniu lub siadzie wyprostowane ręce odwiedź do boku, nie 
wyżej niż do 90 stopni.

Na wdechu rozłóż łokcie szeroko do boków, na wydechu skieruj 
łokcie w przód.

Obracaj rękoma tak, żeby raz były skierowane stroną grzbietową, 
a raz dłoniową do sufitu.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

SERIE ĆWICZEŃ 
1

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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14

15

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ROTACJĘ W BARKACH

ĆWICZENIE POPRAWIAJĄCE RUCHOMOŚĆ
W OBRĘCZY BARKOWEJ I WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE

W siadzie lub staniu odwiedź ramiona do 90 stopni, zegnij łokcie 
do kąta prostego z dłońmi skierowanymi ku górze.

Stań w rozkroku, ręce zgięte w stawach łokciowych, dłonie 
oparte na barkach.

Zachowując pozycję przedramion, wykonuj ruch rotacji w stawach 
barkowych tak, aby dłonie i przedramiona skierowane były raz 
w górę, raz w dół.

Wznos łokci bokiem do 90 stopni w stawie barkowym.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
20

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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16 ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI 
W STAWACH BARKOWYCH

W pozycji stojącej przodem do ściany, obie kończyny oparte na 
ścianie.

Wykonaj ruch wchodzenia i schodzenia po ścianie.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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17

18

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI
W STAWACH BARKOWYCH

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

W pozycji stojącej bokiem do ściany, kończyna po stronie operowanej oparta na ścianie.

Stań twarzą do ściany, połóż dłoń ręki usprawnianej na ścianie na wysokości barku, ręka 
zgięta w łokciu.

Wykonaj ruch wchodzenia i schodzenia po ścianie bokiem.

Prowadź dłoń po spirali na ścianie, zaczynając od małych kółek, stopniowo zwiększając 
ich promień i prostując łokieć. Po zatoczeniu możliwie największego koła stopniowo 
powracaj do coraz mniejszych okręgów.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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19

20

ĆWICZENIE ZWIĘKSZENIA KONTROLI W USPRAWNIANEJ RĘCE

ĆWICZENIE POPRAWIAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI 
W STAWIE BARKOWYM

Stań przodem do ściany, sprawną ręką przyklej na ścianie samoprzylepną karteczkę jak 
najwyżej jesteś w stanie, nie stając na palcach ani nie podskakując.

Stań w lekkim rozkroku, jedna ręka luźno wzdłuż tułowia, druga na wysokości  
przeciwnego biodra.

Przesuwając usprawnianą rękę po ścianie, staraj się przykleić karteczkę na tej samej 
wysokości. Zaznaczaj wysokości, do jakich sięgnęłaś, i obserwuj postępy rehabilitacji.

Prowadź wyprostowaną rękę od biodra po skosie do góry i do boku. Wróć do pozycji 
wyjściowej. Wykonaj całą serię jedną ręką, następnie zmień ręce.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

SERIE ĆWICZEŃ 
1

SERIE ĆWICZEŃ 
4
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REHABILITACJA PO  ZABIEGU 
REKONSTRUKCJI PIERSI Z WYKORZY-
STANIEM TKANEK WŁASNYCH

3

Po specjalistycznym zabiegu, jakim jest rekonstrukcja z wykorzystaniem płata LD, któ-
ra sprawdza się zarówno w trybie natychmiastowym, jak i odroczonym, szeroko pojęty 
proces rehabilitacji zajmuje szczególne miejsce. Wczesne usprawnianie polega głównie  
na działaniach przeciwobrzękowych, oddechowych oraz ćwiczeniach obręczy barkowych 
i kończyn dolnych w obrębie łóżka. Przez cały okres usprawniania zaleca się wykonywanie 
automasażu kończyny w celu wspomagania przepływu chłonki. 

I. Postępowanie fizjoterapeutyczne 
po operacji z użyciem płata LD

UWAGA!

REKOMENDOWANY ZESTAW ĆWICZEŃ DOSTĘPNY
NA STONACH: 19 - 24

PO 10. DOBIE OD ZABIEGU SKONTAKTUJ SIĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ, 

ABY DOBRAĆ INDYWIDUALNE ĆWICZENIA, MIĘDZY INNYMI W CELU 

MOBILIZACJI BLIZNY I POPRAWY ZAKRESU RUCHOMOŚCI OBRĘCZY BARKOWEJ 

ORAZ STABILIZACJI CENTRALNEJ KRĘGOSŁUPA.

W OKOLICACH DRUGIEGO TYGODNIA OD ZABIEGU ZACHĘCAMY 
DO SKORZYSTANIA Z NIŻEJ PRZEDSTAWIONYCH ĆWICZEŃ.
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1

2

ĆWICZENIE NA ZWIĘKSZENIE ZAKRESU RUCHU W STAWIE
BARKOWYM I STABILIZACJĘ ŁOPATEK

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE OBRĘCZY BARKOWEJ

Leżenie tyłem, ręce zgięte do 90 stopni w łokciach. przedramiona i dłonie 
leżą na podłodze. 

Połóż się na plecach.

Odwódź bokiem ręce, przesuwając je po ziemi i nie zmieniając ustawienia łokci 
(robienie aniołka na śniegu).

Wyciągaj ręce do góry tak, jakbyś się z kimś boksowała.
Utrzymuj kończyny w górze przez 5 sekund.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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3 ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE BRZUCHA 
I GRZBIETU

W leżeniu tyłem, dłonie splecione na potylicy, nogi 
ugięte w biodrach i kolanach, stopy ustawione na 
szerokość bioder.

Napnij brzuch, unieś głowę i szyję, 
oderwij łokcie od ziemi. Wykonuj 
skłony do boków w możliwie jak naj-
większym zakresie. Ćwiczenie wykonuj 
naprzemianstronnie.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

4 WAGA NA PIŁCE

Leżenie na brzuchu z piłką pod miednicą i brzuchem. 
Dłonie oprzyj z przodu na podłożu. Nogi wyprostuj 
z tyłu tak, aby stopy nie dotykały ziemi. Tułów  z nogami 
utrzymuj w jednej linii.

Utrzymując linię ciała, poprzez zgięcie  
łokci opuść głowę i klatkę piersiową 
w dół, unosząc nogi do góry.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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5

6

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE GRZBIETU

UKŁON JAPOŃSKI

Połóż się przodem na dużej piłce, stopy oprzyj palca-
mi na podłodze, ręce ugnij w łokciach, dłonie połóż na 
karku.

Uklęknij, podpierając się na wyprostowanych rękach.

Wyprostuj tułów nie, zadzierając głowy w tył. Utrzymaj 
pozycję przez kilka sekund.

Usiądź na piętach, trzymając ręce przed sobą na 
podłodze. Schowaj dłonie między ręce i mocniej 
wyciągnij ręce przed siebie, aż poczujesz napięcie 
mięśni grzbietu.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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7

8

ĆWICZENIE NA WZMOCNIENIE MIĘŚNI BRZUCHA I GRZBIETU

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE OBRĘCZY BARKOWEJ

Siad na podłodze, nogi ugięte w biodrach i kolanach, 
plecy proste.

Przyjmij pozycję czworaczą na dużej piłce. 
Ręce opierają się o piłkę. 

W obie ręce chwyć butelkę z wodą, następnie prze-
kładaj ją z boku na bok, prawie dotykając nią podłogi. 
Staraj się sięgnąć butelką jak najdalej do tyłu wraz ze 
skrętem tułowia.

Wznieś wyprostowane ręce w bok, 
zatocz 3 kółka w przód i w tył.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
8

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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9

10

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE SIŁĘ MIĘŚNI RAMION

Chwyć dwiema rękami laskę i usiądź na krześle tak, aby plecy przylegały do jego oparcia.

W pozycji siedzącej obie ręce trzymają laskę gimnastyczną.

Zataczaj laską jak największe koła od siebie i do wewnątrz.

Przeniesienie prostych w łokciach kończyn ponad głowę, 
następnie opuszczenie laski na kark (zgięcie stawów 
łokciowych), ponownie wyprost kończyn ponad głowę 
i powrót do przodu.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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11

12

ĆWICZENIE POPRAWIAJĄCE RUCHOMOŚĆ W OBRĘCZY BARKOWEJ

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI W STAWACH 
BARKOWYCH

W staniu lub w siadzie przed ścianą obie dłonie oparte 
są na piłce, łokcie wyprostowane.

W staniu lub siadzie, ramiona wyprostowane w stawach 
łokciowych, kończyna strony nieoperowanej podtrzymuje 
rękę strony operowanej.

Przetaczaj wahadłowo piłkę od palców do nasady 
dłoni. Wznos maksymalnie do 90 stopni w stawie  
barkowym.

Wspomaganie ruchu wznosu nad głowę.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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13

14

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE SIŁĘ MIĘŚNI OBRĘCZY BARKOWEJ 
I GRZBIETU

ĆWICZENIE NA ROZCIĄGNIĘCIE MIĘŚNIA NAJSZERSZEGO GRZBIETU

W siadzie lub staniu wyciągnij wyprostowane ręce przed 
siebie.

Stań w lekkim rozkroku, stopy na szerokości bioder. Unieś ręce bokiem do góry, zegnij 
łokcie i spleć dłonie za głową.

Zegnij łokcie do tyłu, utrzymując ramiona równolegle 
do ziemi (ruch jak przy wiosłowaniu w łódce). W końcowej 
fazie ruchu zepnij łopatki.

Ręką po stronie operowanej pociągnij lekko drugą rękę przeciwko jej oporowi 
z lekkim skłonem tułowia w bok. Utrzymaj pozycję w rozciągnięciu przez kilka sekund. 
Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ostrożnie ćwiczenie na drugą rękę.

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
 5 na stronę

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
1
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15

16

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE ROTATORY STAWU 
BARKOWEGO ORAZ MIĘŚNIE ŚCIĄGAJĄCE ŁOPATKI

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE ŁOPATEK I OTWIERAJĄCE 
KLATKĘ PIERSIOWĄ

Stań plecami do ściany, łokcie zgięte do 90 stopni trzymaj 
przy bokach. Dłonie skierowane przed siebie.

Stań w lekkim rozkroku ze stopami na szerokości bioder.  
Ręce wyprostowane przed sobą (do 90 stopni w stawie 
barkowym). Dłonie skierowane powierzchnią grzbietową 
do boków.

Rotuj zewnętrznie ramiona tak, aby dłonie dotknęły ściany,  
ściągając łopatki. 

Poprzez zgięcie łokcia jednej ręki  i rotację tułowia (bez 
skrętu obręczy biodrowej) prowadzisz rękę jak podczas 
strzelania z łuku. Powróć do pozycji wyjściowej i wykonaj 
ćwiczenie ponownie na drugą stronę.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

POZYCJA KOŃCOWA

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
15 na stronę

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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17

18

ĆWICZENIE NA WZMOCNIENIE MIĘŚNI GRZBIETU

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES 
RUCHOMOŚCI W STAWACH BARKOWYCH

Stań w rozkroku, w rękach trzymaj obciążenie (np. butelki 
z wodą). Pochyl ciało do przodu utrzymując prosty kręgo-
słup. Ręce opuść luźno pionowo w dół.

W staniu, ręce wzdłuż tułowia.

Cofając barki i spinając łopatki podciągać wyprostowane 
ręce.

Ugnij do tyłu raz rękę prawą, raz lewą, starając się położyć 
dłoń na przeciwnej łopatce.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3

Powrót do pozycji wyjściowej.

Powrót do pozycji wyjściowej.

POZYCJA KOŃCOWA

POZYCJA KOŃCOWA
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19

20

ĆWICZENIE ROZCIĄGAJĄCE

ĆWICZENIE ROZCIĄGAJĄCE

Stań bokiem jak najbliżej ściany, jedna ręka wzdłuż tułowia, druga prosta, położona na 
ścianie w odwiedzeniu do 90 stopni w stawie barkowym.

Stań bokiem jak najbliżej ściany, jedna ręka wzdłuż tułowia, druga prosta, położona 
na ścianie w odwiedzeniu do 90 stopni w stawie barkowym i zgięciu w łokciu 90 stopni. 
Dłoń i przedramię skierowane w stronę podłogi.

Skręć głowę w stronę przeciwną do odwiedzonej ręki, dociśnij bark do ściany, 
rozciągając mięsień piersiowy większy. Wytrzymaj w tej pozycji 20 sekund. Zmień strony.

Skręć głowę w stronę przeciwną do odwiedzonej ręki, dociśnij bark do ściany, 
rozciągając mięsień piersiowy większy. Wytrzymaj w tej pozycji 20 sekund. Zmień strony.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
2

LICZBA POWTÓRZEŃ
2

SERIE ĆWICZEŃ 
1

SERIE ĆWICZEŃ 
1
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W  przypadku rekonstrukcji z użyciem wyspy skórno-tłuszczowej na szypule mięśnia 
prostego brzucha, kompleksowa terapia do pełnej sprawności trwa kilka miesięcy. 
Wczesny okres pooperacyjny polega na profilaktyce przeciwobrzękowej, ćwiczeniach 
oddechowych mających na celu niedopuszczenie do zalegania wydzieliny w oskrzelach.  
Pacjentka zostaje zaopatrzona w pas stabilizujący gorset mięśni brzucha. Do  3 tygodnia  
zapewnia się zgięciowe ułożenia tułowia i kończyn dolnych (pozycja kołyski) mające 
na celu rozluźnienie mięśni brzucha.

II  Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacji 
rekonstrukcji piersi tkankami własnymi pacjentki

PO 10. DOBIE OD ZABIEGU SKONTAKTUJ SIĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ, 

ABY DOBRAĆ INDYWIDUALNE ĆWICZENIA, MIĘDZY INNYMI W CELU 

MOBILIZACJI BLIZNY I POPRAWY ZAKRESU RUCHOMOŚCI OBRĘCZY BARKOWEJ 

ORAZ STABILIZACJI CENTRALNEJ KRĘGOSŁUPA.

W OKOLICACH DRUGIEGO TYGODNIA OD ZABIEGU ZACHĘCAMY 
DO SKORZYSTANIA Z NIŻEJ PRZEDSTAWIONYCH ĆWICZEŃ.

1 ĆWICZENIE NA ZNALEZIENIE POZYCJI NEUTRALNEJ 
DLA KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

Połóż się na plecach z rękami wyciągniętymi wzdłuż 
ciała, zegnij biodra i kolana pod kątem 90 stopni. 

 Delikatnie poruszaj miednicą w przód i w tył tak, by znaleźć najlepszą i komfortową 
pozycję dla pleców. Kiedy znajdziesz już taką pozycję, weź trzy oddechy. Po trzecim 
wydechu zaciśnij usta i staraj się wypuścić powietrze po raz kolejny.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
3

SERIE ĆWICZEŃ 
1

UWAGA!

REKOMENDOWANY ZESTAW ĆWICZEŃ DOSTĘPNY
NA STONACH: 19 - 24
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2

3

ĆWICZENIA NA MIĘŚNIE POPRZECZNE BRZUCHA: 
NAPINANIE MIĘŚNI POPRZECZNYCH NA LEŻĄCO 

ĆWICZENIE CZUCIA GŁĘBOKIEGO KOŃCZYN DOLNYCH

Połóż się na plecach, nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj na podłodze, ręce wyciągnij 
wzdłuż ciała. Mocno przyciągnij pępek pod kręgosłup i napnij mięśnie dna miednicy.

Leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, kończyny dolne zgięte w stawach bio-
drowych i kolanowych pod kątem prostym. Stopy spoczywają na piłce opartej o ścianę.

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa przyklej do podłogi. Wytrzymaj 3 sekundy i rozluźnij. 
Ponownie zaktywizuj mięsień poprzeczny i mięśnie dna miednicy.

Prostuj jedną kończynę dolną w stawie kolanowym, przesuwając stopę po piłce 
z równoczesnym jej wciskaniem, Stopa drugiej kończyny spoczywa na piłce. Ćwiczenie 
wykonuj naprzemiennie raz jedną kończyną dolną, raz drugą.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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4

5

ĆWICZENIE NA MIĘSNIE POPRZECZNE BRZUCHA: ODCHYLANIE NOGI

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE BRZUCHA

Pozostań w pozycji leżenia na plecach, rozłóż ręce szeroko na boki, unieś nogi i ugnij 
je pod kątem prostym (między tułowiem a udami również powinien być kąt prosty).

Leżenie tyłem, kończyny dolne zgięte w stawach 
biodrowych i kolanowych, stopy oparte o podłoże.

Napnij brzuch i przyklej odcinek lędźwiowy do podłogi. Nie ruszając biodrami, odchyl 
ugiętą nogę lekko w bok, po czym wróć do środka. To samo powtórz z drugą nogą.

Unieś kończynę dolną zgiętą pod kątem prostym w sta-
wie kolanowym do zgięcia pod kątem prostym w stawie 
biodrowym. Ręce spleć nad stawem kolanowym i ode-
pchnij zginającą się kończynę. Stopę zegnij grzbietowo. 
Głowa pozostaje na leżance. Przytrzymaj 5 sekund.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3



52

6

7

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE POŚLADKOWE
I GRUPY TYLNEJ UDA

ĆWICZENIE CZUCIA GŁĘBOKIEGO KOŃCZYN DOLNYCH

Leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia, kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych 
i kolanowych, stopy oparte o ścianę.

Leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, kończyny dolne zgięte w stawach bio-
drowych i kolanowych pod kątem prostym, stopy spoczywają na piłce opartej o ścianę.

Unieś miednicę do góry i jednocześnie napnij mięśnie pośladkowe i mięśnie brzucha. 
Przytrzymaj 5 sekund. Wróć do pozycji wyjściowej.

Wykonaj wciskanie piłki obunóż. Przytrzymaj 5 sekund i rozluźnij

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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8 ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI 
W STAWACH BARKOWYCH

Leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, w jednej dłoni gąbka.

Przeniesienie (jak najbliżej podłogi) bokiem w górę obu kończyn górnych, przełożenie 
nad głową gąbki do drugiej ręki - powrót tą samą drogą do pozycji wyjściowej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
10

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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9

10

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘSNIE BRZUCHA

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE 
ODWODZĄCE UDO

 Leżenie na plecach.

Leżenie na boku, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych pod kątem prostym, 
przewiązane taśmą elastyczną w połowie uda.

Kolano lewe do klatki piersiowej – wdech, powrót do pozycji wyjściowej – wydech,
to samo kolano prawe.

Kończynę dolną odwódź (unieś do góry) z równoczesnym napięciem taśmy. Przytrzy-
maj przez 5 sekund.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
5

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
2

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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11

12

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘSNIE GRZBIETU

UNOSZENIE KOLAN NAD ZIEMIĘ W KLĘKU PODPARTYM

Siad prosty z gumą zahaczoną na stopach. Końce gumy trzymane w dłoniach, ręce 
zgięte w stawach łokciowych, plecy proste.

Przyjmij pozycję klęku podpartego – dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Napnij 
brzuch i ustabilizuj kręgosłup.

Zepnij łopatki, cofnij łokcie do tyłu, napinając gumę, napnij mięśnie brzucha i utrzymaj 
proste plecy. Utrzymaj pozycję w napięciu przez 5 sekund, następnie powoli odpuść 
napięcie i wróć do pozycji wyjściowej.

Oderwij oba kolana od ziemi, dosłownie 5 cm nad podłogą i utrzymaj 30 sekund.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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13

14

ĆWICZENIE MOBILIZACYJNE DLA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO 
I ROZCIĄGAJĄCE MIĘŚNIE GRZBIETU

ĆWICZENIE RÓWNOWAŻNE

 Klęk podparty, dłonie ustaw pod barkami, kolana pod biodrami.

Przyjmij pozycję czworaczą na piłce, dłonie ustaw pod barkami.

Powoli wypychaj plecy w górę, wyginając je w łuk (koci grzbiet). Wróć do pozycji 
wyjściowej, a następnie wygnij grzbiet w przeciwną stronę, kierując brzuch w stronę 
podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz cały cykl.

Unieś lewą nogę i utrzymaj 4 sekundy, następnie unieś prawą nogę.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
2

SERIE ĆWICZEŃ 
2
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15

16

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE SIŁĘ KOŃCZYN GÓRNYCH 
I PRZECIWOBRZĘKOWE

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE GRUPY PRZEDNIEJ 
UDA ORAZ MIĘŚNIE POŚLADKOWE

Siedząc lub stojąc, kończyna usprawniana w górze nad głową trzyma gąbkę lub piłeczkę.

Stanie za krzesłem, ręce spoczywają na oparciu krzesła, stopy w lekkim rozkroku.

 Po 20-30 ruchach ściskania przełożyć ją do drugiej ręki, 
wykonać ruch wstrząsania i powtórzyć to samo.

Wykonaj delikatne półprzysiady, rękami przytrzymaj się za oparcie krzesła.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
6

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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17

18

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE ODWODZICIELE UDA

ĆWICZENIE WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE ŁYDEK I ROZWIJAJĄCE 
POCZUCIE RÓWNOWAGI

Stanie bokiem do krzesła, kończyna dolna, 
dalsza od krzesła, przewiązana wokół kostki 
taśmą elastyczną do leżanki. Kończyny gór-
ne wzdłuż tułowia.

Stań przed oparciem krzesła i złap je. Zachowaj wyprostowaną sylwetkę ze ściągniętymi 
do siebie łopatkami.

Unieś kończynę dolną z przewiązaną taśmą 
i odwódź z równoczesnym napięciem 
taśmy. Wróć do pozycji wyjściowej.

a) Wspinaj się na palce i opuszczaj powoli stopy w wyprostowanej pozycji stojącej.
b) Wspinaj się na palce jednonóż w pozycji wyprostowanej.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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19

20

ĆWICZENIE ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES RUCHOMOŚCI 
W STAWACH BARKOWYCH

ĆWICZENIE ZAPINANIA STANIKA

Stań w lekkim rozkroku, stopy ustaw pod biodrami, ręce zegnij w łokciach, zepnij łopatki, 
dłonie ułóż przy bokach.

Stań w lekkim rozkroku, dłonie na plecach na wysokości łopatek.

Wyprostuj do przodu jedną rękę. Nie pozwól na skręt tułowia. Wróć do pozycji 
wyjściowej, a następnie ćwiczenie powtórz na drugą rękę.

Ruch: Zapinanie i odpinanie biustonosza.

POZYCJA WYJŚCIOWA

POZYCJA WYJŚCIOWA

RUCH

RUCH

LICZBA POWTÓRZEŃ
15

LICZBA POWTÓRZEŃ
12

SERIE ĆWICZEŃ 
3

SERIE ĆWICZEŃ 
3
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NAJCZĘSTSZYMI  SYMPTOMAMI SĄ:

INNYMI CZYNNIKAMI RYZYKA WYSTĄPIENIA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO SĄ: 

AUTOMASAŻ4

 Automasaż ma na celu  pomoc w przepływie chłonki,
co zapobiega  tworzeniu się obrzęków limfatycznych. 

Radykalna  operacja raka piersi może spowodować trudności z prawidłowym 
odpływem chłonki z kończyny górnej, której objawem jest obrzęk 
limfatyczny. Najczęściej pojawia się w okresie odległym od zabiegu.

wzrost objętości kończyny,
dolegliwości bólowe (ból rozpierający, piekący),
dysfunkcja ruchowa stawów kończyny. 

urazy kończyny,
różnorodne  zakażenia,
otyłość,
napromienianie przez które dochodzi do włóknienia naczyń 
i węzłów chłonnych oraz predyspozycje genetyczne. 

W PROFILAKTYCE  WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA I OCHRONY KOŃCZYNY 
PRZED SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI, PRZECIĄŻENIAMI, ISTOTNY  JEST  AUTOMASAŻ 

- MASAŻ KOŃCZYNY I KLATKI PIERSIOWEJ WYKONYWANY PRZEZ SAMĄ PACJENTKĘ. 
ZAWIERA ON  ELEMENTY TECHNIK DRENAŻU LIMFATYCZNEGO.

ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ GO  1-2 RAZY DZIENNIE,
RANO I WIECZOREM PRZEZ OK. 10-15 MIN.
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wzrost objętości kończyny,
dolegliwości bólowe (ból rozpierający, piekący),
dysfunkcja ruchowa stawów kończyny. 

PAMIĘTAJ!

TECHNIKI 

Ruchy wykonujemy w kierunku dośrodkowym.
Każdą technikę kończymy na tułowiu.
Masaż nie powinien powodować bólu. 
Wykonujemy  go w sposób delikatny, powolny i powierzchowny, 
bez gwałtownych i mocnych ruchów.
Rozpoczynając masaż należy przygotować stanowisko (klin lub 
koc owinięty ręcznikiem i ustawić po skosie do góry) umyć ręce 
i kończynę, która będzie masowana, zdjąć biżuterię z obu rąk.
W pierwszej kolejności  wykonaj parę krótkich ćwiczeń w obrębie 
stawów ręki.
Każdy chwyt masażu powtórz ok. 6 razy.
Przy wykonywaniu masażu  omijaj okolicę blizny i miejsc napro-
mienianych.
Zachowanie odpowiedniej kolejności ruchów jest niezbędnym 
warunkiem efektywnego automasażu.

Wykonujemy masaż całą dłonią, ułożoną płasko na kończynie - ruch jest bez nacisku,
spokojny, miarowy, w kierunku dogłowowym.

GŁASKANIE
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Chwyt obrączkowy –  dłoń masującą zaplatamy na kończynie tak, aby kciuk 
i pozostałe palce ją obejmowały. Miarowo naciskając, przesuwamy dłoń 
w kierunku barku.

Chwyt obrączkowy – dłoń obejmuje kończynę jak we wcześniejszej technice. 
Delikatnie przesuwamy dłoń w kierunku barku, ugniatając rękę ruchami pulsującymi 
(ruch ugniatania składa się z 3 faz: delikatnego nacisku, przesunięcia skóry i rozluźnie-
nia chwytu).

Ruch okrężny, wykonujemy opuszkami palców lub całą dłonią.

WYCISKANIE

UGNIATANIE

ROZCIERANIE
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szybki ruch końcami palców.

OKLEPYWANIE 

ZACZYNAMY !
Rozpoczynamy  od pobudzenia ruchem okrężnym w kierunku wskazówek 
zegara zbiornika mleczu, który znajduje się  na wysokości końca 
mostka oraz węzłów chłonnych nadobojczykowych, obustronnie. 
Przechodzimy do węzłów chłonnych pachowych po stronie nieopero-
wanej.

Następnie uruchamiamy kolistymi ruchami węzły chłonne okolicy 
pachwiny po stronie operowanej piersi, wykorzystując technikę głaska-
nia. Głaszczemy przód klatki piersiowej (nad blizną) od okolicy opero-
wanej do zdrowych węzłów pachowych. W przypadku napromieniania 
tego rejonu, omijamy ten obszar i głaskanie wykonujemy w kierunku na 
łopatkę. Głaszczemy bok  klatki piersiowej od okolicy operowanej (pod 
blizną) do węzłów chłonnych pachwinowych po stronie operowanej.
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W dalszej kolejności przechodzimy do głaskania barku i tułowia – ruch 
rozpocząć od ¾ dł. ramienia, prowadzimy go  od strony wewnętrznej 
ramienia, przez klatkę piersiową nad blizną, do przeciwnego barku od 
strony zewnętrznej ramienia, przez bark do łopatki.

Kończąc jedną technikę, przechodzimy do kolejnej, dochodząc do okle-
pywania.
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SEKSUALNOŚĆ A BRAK PIERSI PO 
LECZENIU NOWOTWOROWYM

5

Rak piersi i ich utrata w wyniku leczenia nowotworu stanowi niewątpliwie 
moment graniczny, w którym kobieta zostaje postawiona przed fundamen-
talnymi pytaniami o własną egzystencję;  jej niepewną przyszłość i zdrowie. 
Aspekt jej seksualności najczęściej jest spychany na dalszy plan i najważniejsze 
staje się po prostu przeżycie i wygrana z chorobą.

Z BADAŃ JEDNAK WYNIKA: 

6 miesięcy po zabiegu mastektomii 
67,9% pacjentek nie czuło się w pełni 

kobietami, u 79% zmniejszyła się 
częstość stosunków seksualnych

3 lata po zabiegu 61,7% wciąż było 
mężatkami, podczas gdy 38,3% 
rozwiodło się lub pozostawało 

w separacji 1

Są to badania z 2018 roku, tymczasem żyjemy i jesteśmy wychowywani w kulturze, 
w której z każdym rokiem i rozwojem mediów społecznościowych, umacnia się przekonanie 
o konieczności fizycznej atrakcyjności, gdzie ponętność seksualna, zgodna z współ-
czesnymi  kanonami, wraz z całym garniturem jej atrybutów, m.in. kobiecymi piersiami,           
jest aktualnie bardzo istotnym czynnikiem składowym wartości człowieka.

1

Pierwsza głosi, iż piersi to nic innego jak 
bezpośredni wynik ukształtowania się 
substytutu pośladków z przodu kobiety, 
która to stymulowana ewolucją wstała 
z czworaków i tym atrybutem mia-
ła teraz wabić seksualnie mężczyznę. 

2

Druga, mówi o korelacji połączenia mat-
ka-dziecko, w której to podczas karmienia 
wydziela się neurohormon oksytocyna, na-
zywana często hormonem „miłości i przy-
wiązania”, która w dojrzałości przechodzi 
w relację partner –partnerka, powodując 
chęć zbliżenia się i zawiązania więzi. Ten 
atawizm miałby stanowić pierwotny wzo-
rzec pierwszej relacji z kobietą, z matką. 
Biust symbolizuje bliskość, ciepło i do tego 
jeszcze karmi.

SKĄD BIERZE SIĘ TAKIE WARTOŚCIOWANIE I FASCYNACJA KOBIECYM BIUSTEM?  
W ŚWIECIE NAUKI ISTNIEJĄ TRZY TEORIE NA TEN TEMAT.
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3

Trzecia, biologiczna, widzi w piersiach esencję dojrzałości i płodności: 
duże piersi świadczą o potencjale wykarmienia dużej ilości potomstwa.

Prof. psychiatrii Larry Young, twierdzi, iż ewolucja wybrała mózg mężczyzny, który 
sprawia, że czuje seksualny pociąg do piersi, ponieważ wynikiem ich stymulacji 
jest aktywacja żeńskiego układu płciowego. Dzięki wydzielanej wówczas oksyto-
cynie, kobiety czują się bardziej przywiązane do mężczyzn. Jest to zachowanie, 
które mężczyźni wyewoluowali, aby stymulować obwody samic. Oprócz efek-
tu wydzielania oksytocyny, stymulacja brodawki stanowi bodziec podniecenia u 
większości kobiet i aktywuje te same obszary mózgu, pochwy, łechtaczki.

Pod jakąkolwiek z tych teorii byśmy się nie podpisali, biust bezapelacyjnie 
jest immanentną cechą różnicującą kobiety pod względem płci, istotnym czynni-
kiem podlegającym kulturowym obróbkom oraz intrygującą ludzkość od wieków 
szczególną cechą żeńską.

Po odjęciu piersi pojawiają się refleksje nad własnym wyglądem, nową fizycz-
nością, odnalezieniem się w nowym ciele często naznaczonym przez chorobę 
i leczenie oraz nad samym efektem psychicznym, jaki wywołuje brak tego, bez 
wątpienia znaczącego, atrybutu kobiecości. Kobiety pozostające w związkach 
zaczynają bać się o ich nową jakość i ciągłość, a będące bez partnera czy part-
nerki lękają się czy będą jeszcze w stanie zaintrygować sobą kogokolwiek.

 POWSTAJE WIĘC ISTOTNE PYTANIE O ROLĘ JAKĄ
ODGRYWAJĄ PIERSI W ŻYCIU KOBIETY?

JEST TO OCZYWIŚCIE BARDZO INDYWIDUALNA KWESTIA.

Kobieta w trakcie swojego życia odkrywa i 
eksploruje swoją seksualność, która ewo-
luuje i zmienia się z biegiem czasu i do-
świadczeń. Optymalną sytuacją jest, gdy 
rozpozna w sobie żyjące wewnątrz prze-
konania na temat seksu, mające źródło w 
jej wychowaniu czy kulturze oraz odkryje 
znaczenie, jakie nadała swoim kontaktom 
seksualnym. Taka autoanaliza może być 

czasem zbyt trudna do przeprowadze-
nia samodzielnie, dlatego warto wówczas 
skierować się do seksuologa lub psycho-
onkologa, który w tym pomoże. To może 
przyczynić się w znacznej mierze do zdefi-
niowania jak istotne jest istnienie piersi na 
klatce piersiowej nie tylko dla kobiety, ale 
także w kontekście jej związku z obecnym 
partnerem/partnerką lub przyszłym/-ą.
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Nie można jednak rozpatrywać braku piersi jako głównego czynnika powodujący 
korozję w życiu seksualnym kobiety. Rak piersi to bardzo złożona choroba, której 
leczenie zrzuca na kobietę lawinę czynników powodujących znaczne pogorszenie 
jakości życia seksualnego.

Nie można pominąć grupy kobiet, dla któ-
rych mastektomia spotyka się z pełną 
akceptacją i wewnętrzną zgodą na ko-
nieczność przeprowadzenia takiej proce-
dury medycznej w leczeniu. Dowodem na 
taki stan rzeczy może być ankieta ust-
na przeprowadzona wśród uczestniczek 
programu zdrowotnego „Profilaktyka 
obrzęku limfatycznego w leczeniu raka 
piersi” przeprowadzona na 350 pacjent-

kach po częściowej lub całkowitej mastek-
tomii. W tym badaniu wyłonił się dość do-
bitnie czynnik wieku. Grupa wiekowa 60+ 
i 70+, stanowiąca 70-80% pacjentek 
deklarowała, iż akceptują brak piersi i nie 
planują jej/ich odtworzenia. Reszta pacjen-
tek czyli grupa 40+ i 50+ brała pod uwagę 
rekonstrukcję piersi, a niektóre z nich pla-
nowały ją już na etapie diagnozy.

ZATEM W TYM ŚWIETLE ISTOTNY ZDAJE SIĘ BYĆ ETAP I CZAS ŻYCIA,
W KTÓRYM KOBIETA SIĘ ZNAJDUJE ORAZ

NA ILE PRIORYTETOWO TRAKTUJE PIERŚ W SFERZE SEKSUALNEJ.

NA KOBIECĄ SEKSUALNOŚĆ SKŁADAJĄ SIĘ:

1 IDENTYFIKACJĘ SEKSUALNĄ

KOBIECOŚĆ

EROTYZM ROLA SOCJALNA

MACIERZYŃSTWO

2 FUNKCJE SEKSUALNE

POŻĄDANIE PODNIECENIE

ORGAZM SEKSUALNA SATYSFAKCJA

3 ZWIĄZEK SEKSUALNY

Rak piersi „uderza” tak naprawdę w każdy 
wymieniony powyżej aspekt seksualności. 
Negatywny wpływ na zdrowie seksualne ma 

zarówno sama operacja amputacji, che-
mioterapia z i/lub radioterapią, jak i długo-
trwała hormonoterapia trwająca 5 do10 lat.
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Na wszystkie w/w czynniki w XXI wieku istnieją już środki zaradcze. Czynnikami psycho-
seksualnymi może zająć się seksuolog, psychoterapeuta oraz psychiatra, który zleci far-
maceutyki z funkcją wzmożenia libido, celem wyeliminowania depresji. Nieprzyjemności 
związane z przedwczesną menopauzą można niwelować objawowo, a za interwencję w 
przypadku suchości pochwy odpowiadają: lubrykanty, żele nawilżające do pochwy, kwas 
hialuronowy, laser, estriadol (Praseron, Ospemifen), regularne ćwiczenia mięśni dna 
miednicy. Natomiast na okaleczenie ciała mastektomią rozwiązaniem może być rekon-
strukcja piersi. 

Pojawia się zatem pytanie o sens rekonstruowania piersi. Na to każda kobieta musi od-
powiedzieć sobie sama. Wszelkie procedury medyczne związane z rekonstrukcją piersi 
są w Polsce w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie stanowią już 
dobra dostępnego tylko dla ludzi majętnych. Powodów dylematu i jego braku w temacie, 
czy odtworzyć pierś czy nie, jest wiele. Najlepiej odzwierciedlą to odpowiedzi kilku z 350 
pacjentek programu zdrowotnego „Profilaktyka obrzęku limfatycznego w leczeniu raka 
piersi” na pytanie czy zamierzają poddać się operacji rekonstrukcji piersi.

Czynniki, które niekorzystnie wpływają na zdrowie seksualne, możemy podzielić na:

utrata estrogenów, wtórnie do usunięcia przydatków, leczenia hormonalnego
utrata androgenów,
uszkodzenie anatomiczne i estetyczne piersi,
wpływ negatywny z narządów płciowych: suchość pochwy, dyspareunia
(bolesne stosunki seksualne), brak orgazmu.

Czynniki biologiczne:

chroniczne zmęczenie,
wpływ operacji na seksualny obraz własnego ciała i identyfikację seksualną,
niepokój, objawy depresyjne i lęk o przyszłość,
niepłodność,
problemy w związku,
przedwczesna menopauza, jako niechciany aspekt chemioterapii, usunięcia 
jajników i terapii hormonalnej (tamoksifen, inhibitory aromatazy).

Czynniki psychoseksualne:

Ależ oczywiście, nie wyobrażam sobie życia z zaszytą klatką piersiową. Pier-
si zawsze były dla mnie atrybutem mojej kobiecości, ozdobą, nie zamierzam 
z niego rezygnować jeśli jest taka możliwość.

ANIA, LAT 43:
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Nie, nawet mi to przez myśl nie przeszło, mam dosyć operacji, leczenia i 
szpitali. Chcę o tym wszystkim jak najszybciej zapomnieć.

Tak, będzie rekonstrukcja, nie mogę się już doczekać. Mam dość noszenia 
protezy i skrępowania na basenie czy plaży. Poza tym oboje z mężem na to 
bardzo czekamy.

A ja wiem czy nie będę miała powikłań i nie pogorszę jeszcze sprawy tą 
operacją? Poza tym i tak już nie będą takie jak poprzednio. Nie wiem…

Nie, ja już tego nie potrzebuję. Dzieci wykarmiłam, teraz mam wnuki  i nimi 
się zajmuję.

Od początku było to dla mnie światełko w tunelu tej ciężkiej terapii. Moje 
piersi odgrywały zawsze istotną rolę w moim pożyciu małżeńskim. Chcę je 
odzyskać. Czuję się przez ich brak niekompletna, jakby połowa kobiety. Brak 
piersi wpływa na temperaturę w łóżku i chcę być nadal pożądana przez mo-
jego mężczyznę.

DANIELA, LAT 73:

KATARZYNA, LAT 52:

MARIA, LAT 63:

AGATA, LAT 67:

AGNIESZKA, LAT 48:

Część kobiet, przez wymienione już czyn-
niki znacznie obniżające jakość życia, wy-
cofuje się ze sfery seksualnej całkowicie, 
skupiając na chorobie i leczeniu. Oczekuje 
od partnera bezwarunkowego zrozumie-
nia sytuacji i solidnego wsparcia w tych 
trudnych chwilach. Jednakże często za-
pominają, że partner jest nie tylko źródłem 
oparcia i empatii, ale również człowiekiem 
mającym swoje potrzeby i oczekiwania 
względem życia i partnerki, które wraz z 
diagnozą musi mocno odroczyć lub cał-
kowicie wyprzeć. Oprócz tego, kochający i 
zaangażowany partner/partnerka, również 
przeżywa traumę płynącą z sytuacji kobie-
ty. Jest to często obciążenie ponad miarę. 
Sensownym więc staje się podejście innej 
z respondentek z projektu „Profilaktyka 
obrzęków…”, w którym mówi, że „ skupia-

nie się tylko na sobie i chorobie nie prowa-
dzi do niczego dobrego w związku, ja robię 
wszystko, o ile pozwala mi na to moja kon-
dycja, żeby zbliżać nasze życie do normal-
ności. Staram się żeby choroba nie zdomi-
nowała naszego życia, również intymnego. 
Dlatego zrekonstruowałam pierś, dbam o 
siebie, staram się różnymi sposobami ni-
welować przykre objawy terapii, chcę być 
kobietą taką jak przed diagnozą, chcę żeby 
na mnie patrzył [mąż] z pożądaniem”. Jed-
nocześnie jasne jest, że terapia przecho-
dzi różne fazy i czasem kobieta nie jest w 
stanie wygenerować nawet jednego dżula 
energii na tego typu działania. Natomiast 
należy pamiętać, iż dla utrzymania relacji 
istotne jest, żeby nie stało się to stanem 
permanentnym.
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W NIEKTÓRYCH BADANIACH MĘŻCZYŹNI  ZGŁASZAJĄ SPADEK INTYMNOŚCI 
I SEKSUALNEJ AKTYWNOŚCI. JAKO PRZYCZYNY MĘŻCZYŹNI PODAJĄ: 

PRZYCZYNY SEKSULANE:

PRZYCZYNY PSYCHOSOCJALNE:

spadek pożądania,
problem z penetracją z powodu suchości pochwy, zwężenia, poczucia
krótkiej pochwy,
spadek zainteresowania seksem oralnym z powodu utraty ”zapachu
kobiety”- spadek estrogenów, zmiana ekosytsemu pochwy, przedwczesna
menopauza,
strach przed brakiem możliwości osiągnięcia i utrzymania erekcji.

problem z komunikacją z powodu strachu przed zranieniem partnerki,
reaktywny niepokój, depresja i niepewność o przyszłość,
poczucie winy z powodu pragnienia życia seksualnego i znalezienia nowego 
partnera.2

Dla wielu mężczyzn biust stanowi kluczowy element seksualnego uruchomienia. Każ-
da kobieta, decydując się na rekonstrukcję, doskonale zdaje sobie sprawę, na ile ona 
potrzebuje piersi w swoim pobudzeniu erotycznym, a na ile partner/partnerka. Dlatego 
holistyczne spojrzenie na siebie i zrozumienie jaką rolę pełniła pierś w sferze seksualnej 
do tej pory, może być kluczowe dla dalszych kroków, jakie podejmie kobieta w odbudowie 
swoje seksualności,  jeśli się na nią zdecyduje.

Dr hab. n. med. Jerzy Jankau, w swojej pracy habilitacyjnej zbadał, m.in., wpływ odległych 
wyników estetycznych na zmianę jakości życia pacjentek po rekonstrukcjach piersi dwo-
ma metodami, z zastosowaniem tkanek własnych i implantów silikonowych. Do badania 
włączone były 124 pacjentki. Analizy dokonano na podstawie ankiet oraz podczas badań 
kontrolnych. Pacjentki były pytane o zmiany w jakości życia w sferze psychicznej, fizycz-
nej i społecznej po zabiegu rekonstrukcji oraz o ocenę efektu estetycznego odtworzonej 
piersi. Uzyskane wyniki pokazują zasadniczą poprawę jakości życia we wszystkich sfe-
rach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy komfortu życia.3

Dla wielu mężczyzn biust stanowi kluczowy element seksualnego uruchomienia. Każ-
da kobieta, decydując się na rekonstrukcję, doskonale zdaje sobie sprawę, na ile ona 
potrzebuje piersi w swoim pobudzeniu erotycznym, a na ile partner/partnerka. Dlatego 
holistyczne spojrzenie na siebie i zrozumienie jaką rolę pełniła pierś w sferze seksualnej 
do tej pory, może być kluczowe dla dalszych kroków, jakie podejmie kobieta w odbudowie 
swoje seksualności,  jeśli się na nią zdecyduje.
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Jeśli lekarz sam nie zaproponuje to warto poprosić przed operacją, 
chemioterapią, terapią hormonalną o konsultację seksuologiczną.

Wprowadzić partnera (albo partnerkę) do terapii.
Pozbyć się wstydu i pytać lekarza o możliwości terapeutyczne; 
w tym o skierowanie do Poradni Chirurgii Plastycznej celem omówienia 
potencjalnych możliwości rekonstrukcji piersi.
Poszerzać wiedzę we własnym zakresie czytając. 
Zadawać pytania i szukać odpowiedzi, najlepiej u specjalistów 
i w szanowanych publikacjach naukowych.
Skontaktować się z fizjoterapeutą, aby dobrać indywidualne ćwiczenia. 
Rehabilitacja po zabiegu chirurgicznym stanowi bardzo istotny czynnik, 
wpływający pozytywnie nie tylko na  powrót do pełnej sprawności fizycznej, 
ale również seksualnej.

OD CZEGO ZATEM ZACZĄĆ:
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