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SPIS ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI W PRACY 

 

ADL (ang. Activities of Daily Living) – czynności życia codziennego. 

BH (ang. Body Height) – wysokość ciała [cm]. 

BM (ang. Body Mass) – masa ciała [kg]. 

BMI (ang. Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała, wskaźnik Queteleta II [kg×m
-2

] 

D1 – domena somatyczna kwestionariusza WHOQOL-BREF. 

D2 – domena psychologiczna kwestionariusza WHOQOL-BREF. 

D3 – domena socjalna kwestionariusza WHOQOL-BREF. 

D4 – domena środowiskowa kwestionariusza WHOQOL-BREF. 

ED1 – domena oceniająca natężenie bólu w ESAS-r. 

ED2 – domena oceniająca natężenie zmęczenia w ESAS-r. 

ED3 – domena oceniająca senność w ESAS-r. 

ED4 – domena oceniająca występowanie nudności w ESAS-r. 

ED5 – domena oceniająca występowanie wymiotów w ESAS-r. 

ED6 – domena oceniająca zaparcie stolca w ESAS-r. 

ED7 – domena oceniająca apetyt w ESAS-r. 

ED8 – domena oceniająca występowanie duszności w ESAS-r. 

ED9 – domena oceniająca stan przygnębienia pacjenta w ESAS-r. 

ED10 – domena oceniająca występowanie natężenia lęku u pacjenta w ESAS-r. 

ED11 – domena oceniająca samopoczucie pacjenta w ESAS-r. 

ED12 – domena oceniająca występowanie innych objawów somatycznych 

i/lub psychicznych w ESAS-r. 

ESAS-r (ang. Edmonton Symptom Assessment System – revised version) – dwanaście 

skal wizualno-analogowych, oceniających jakość życia pacjentów paliatywnych. 

Grupa KT – oznaczenie wyników uzyskanych przez pacjentów z grupy badanych, 

u których w programie fizjoterapeutycznym uwzględniono wybrane aplikacje metody 

Kinesio Taping. 

Grupa PNF – oznaczenie wyników uzyskanych przez pacjentów z grupy badanych, 

u których w programie fizjoterapeutycznym uwzględniono wybrane techniki pracy 

z pacjentem z koncepcji PNF (ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). 

Grupa FIZ – oznaczenie wyników uzyskanych przez pacjentów z grupy kontrolnej. 
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Indeks KPS (ang. Karnofsky Performance Status) – skala sprawności według 

Karnofskiego oceniająca stan funkcjonalny pacjenta. 

KT (ang. Kinesio Taping) – metoda stosowana w fizjoterapii wykorzystująca elastyczne 

taśmy bawełniane, naklejana bezpośrednio na skórze pacjentów. 

MMSE (ang. Mini–Mental State Examination) – krótkie narzędzie przesiewowe 

do oceny stanu poznawczego pacjentów. 

PNF (ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) – metoda fizjoterapeutyczna 

wykorzystująca naturalne wzorce ruchowe dla głowy, tułowia (obręczy barkowej 

i miednicznej) oraz kończyn górnych i dolnych. 

SK – skala oceny podstawowych czynności w życiu codziennym ADL, określana jako 

skala Katza. 

SK1 – „kąpanie się” jako czynność oceniana w skali Katza. 

SK2 – „ubieranie się i rozbieranie” jako czynność oceniana w skali Katza. 

SK3 – „korzystanie z toalety” jako czynność oceniana w skali Katza. 

SK4 – „wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel” jako czynność oceniana 

w skali Katza. 

SK5 – „kontrolowane wydalanie moczu i stolca” jako czynność oceniana w skali Katza.  

SK6 – „spożywanie posiłków” jako czynność oceniana w skali Katza. 

TCT (ang. Trunk Control Test) – test oceniający sprawność fizyczną pacjentów. 

TCT1 – obracanie się na lewą stronę z pozycji leżenia tyłem w TCT. 

TCT2 – obracanie się na prawą stronę z pozycji leżenia tyłem w TCT. 

TCT3 – siadanie z pozycji leżenia tyłem w TCT. 

TCT4 – utrzymywanie równowagi w pozycji siedzenia na skraju łóżka w TCT. 

VAS (ang. Visual Analogue Scale of Pain) – wizualno-analogowa skala subiektywnego 

odczucia natężenia bólu przez badanych. 

WHOQOL-BREF (ang. World Health Organization Quality of Life – Bref) – skrócona 

wersja kwestionariusza oceniającego jakość życia przygotowana przez Światową 

Organizację Zdrowia. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  WPROWADZENIE  

 

Jednym z elementów wielokierunkowego leczenia pacjentów na oddziałach 

medycyny paliatywnej jest fizjoterapia. Jej nadrzędnym celem, zgodnie z filozofią i ideą 

opieki paliatywnej nad pacjentem w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jest 

poprawa jakości życia chorych. Uzyskuje się ją poprzez łagodzenie uciążliwych 

objawów oraz umożliwienie choremu funkcjonowania na optymalnym poziomie 

w ograniczeniu, jakie daje choroba nowotworowa [1]. Opieka paliatywna w swoich 

działach obejmuje poprawę jakości życia pacjentów, niepoddających się leczeniu 

przyczynowemu poprzez łagodzenie objawów somatycznych, ale także pomoc 

w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej, duchowej i społecznej [2]. 

Jednym z głównych problemów, z jakimi zmaga się medycyna paliatywna, jest 

odczuwanie bólu przez pacjentów w wyniku zaawansowanej choroby nowotworowej. 

Ból jako doznanie subiektywne jest trudny do zmierzenia, gdyż jest on uwarunkowany 

odczuciami pacjenta, progiem odczuwania bólu oraz sytuacją zdrowotną chorego. 

Niewłaściwy dobór leczenia oraz terapii przeciwbólowej u chorych z zaawansowaną 

chorobą nowotworową w stadium terminalnym może stać się przyczyną niepotrzebnego 

cierpienia i wyraźnego obniżenia jakości życia. Należy dodać, iż problem bólu 

nowotworowego i cierpienia pacjenta dotyczy również jego bliskich, rodziny oraz 

przyjaciół. Ból nowotworowy jako jeden z głównych objawów towarzyszących 

pacjentom w terminalnym okresie choroby nowotworowej jest dla każdego pacjenta 

różny i należy oceniać go indywidualnie, gdyż każdy pacjent może inaczej reagować na 

bodziec o tym samym natężeniu. Długotrwała obserwacja pozwala zobiektywizować 

odczuwane przez pacjenta dolegliwości bólowe i odpowiednio dostosować terapię. Ból 

może się pojawić na każdym etapie choroby nowotworowej i występuje u ponad 

połowy pacjentów, a w zaawansowanym stadium choroby nawet u 2/3 chorych [3, 4]. 

Dlatego ważne jest, by poprzez odpowiednie decyzje oraz metody leczenia dążyć do 

minimalizowania tego uporczywego objawu, towarzyszącemu chorobie nowotworowej. 

Zmniejszenie dolegliwości bólowych niesie za sobą poprawę stanu psychicznego 

pacjenta, jego funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, 

a tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia chorego [4]. 
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Fizjoterapia jako jeden z elementów wielokierunkowego leczenia pacjentów 

paliatywnych ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału fizycznego, 

psychicznego i społecznego pacjenta w celu zmniejszenia stopnia jego 

niepełnosprawności oraz bólu, a przez to poprawy jakości życia i umożliwienia szerszej 

integracji społecznej [5]. Jednym z zasadniczych celów oddziaływania 

fizjoterapeutycznego jest uzyskanie jak największej sprawności funkcjonalnej chorego 

w jego codziennym funkcjonowaniu [6–8]. Zastosowanie fizjoterapii może wydawać 

się niepotrzebne w przypadku pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, 

jednak nie jest to prawdą. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World 

Health Organization) fizjoterapia, oprócz intensywnego leczenia przeciwbólowego, jest 

podstawową częścią składową opieki paliatywnej, której rezultatem jest poprawa 

jakości życia pacjentów. Utrzymywanie dobrego stanu fizycznego i psychicznego 

chorych powinno być realistycznym i podstawowym celem na wszystkich etapach 

choroby, ponieważ umożliwia to pacjentom pozytywne spojrzenie na sytuacje, które 

wcześniej mogły być postrzegane jako beznadziejne [9]. 

 

1.2.  CHARAKTERYSTYKA CHOROBY NOWOTWOROWEJ  

 

Mimo obserwowanego nieustannego postępu medycyny choroba nowotworowa 

należy do grupy chorób, które są trudne w leczeniu. Stąd też istotna jest szybka 

diagnostyka i właściwie dobrane leczenie zarówno farmakologiczne jak 

i niefarmakologiczne, które w znaczący sposób mogą hamować rozwój tej bardzo 

często śmiertelnej choroby. Rozpoznanie choroby nowotworowej powiązane jest 

z wystąpieniem wielu obciążeń natury psychologicznej, fizycznej, społecznej oraz 

duchowej. Podczas powstania choroby nowotworowej zachodzą zmiany w organizmie 

człowieka, które w negatywny sposób wpływają na niego oraz na jego sytuację 

społeczną. Z czasem trwania choroby nowotworowej powstają również objawy, które 

w znaczący sposób obniżają jakość życia chorego. Do najczęściej występujących należą 

ból, lęk i depresja, które niewątpliwie negatywnie wpływają na całościowy proces 

leczenia [10]. Stąd też pojawienie się choroby nowotworowej można uznać za czynnik 

silnie stresujący w życiu każdego chorego [11]. Jedna z definicji choroby 

nowotworowej mówi o tym, iż obejmuje ona cały obszar osobowości człowieka, jego 

odczuć somatycznych, obszaru psychologicznego, socjalnego oraz duchowego [12]. 
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Do najważniejszych objawów choroby nowotworowej należy zaliczyć 

dolegliwości bólowe, które często jako pierwsze stanowią ogromną barierę dla pacjenta. 

Ból jest jednym z pierwszych objawów zwiastujących powstanie choroby 

nowotworowej. Jego natężenie i zakres dolegliwości fizycznych związanych 

z procesem chorobowym zależą między innymi od stanu zaawansowania choroby, 

lokalizacji zmian, a także stopnia ich rozprzestrzeniania w organizmie [13]. Kolejnym 

charakterystycznym symptomem choroby nowotworowej jest nadmierna 

i niezamierzona utrata masy ciała, która może prowadzić do rozwoju kacheksji 

nowotworowej. Zespół wyniszczenia nowotworowego jest dość częstym powikłaniem 

choroby nowotworowej oraz jej długotrwałego leczenia. Wyniszczenie objawia się 

spadkiem masy ciała, zaburzeniami łaknienia, uczuciem szybkiego nasycenia się po 

posiłku, narastającym osłabieniem ogólnym, szybkim męczeniem się, niską odpornością 

oraz złym stanem ogólnym chorego. Powikłania natury fizycznej oraz związane z tym 

ograniczenie sprawności, uniemożliwiają wykonywanie podstawowych czynności dnia 

codziennego, takich jak toaleta, ubieranie się, przygotowywanie posiłków, czy 

samodzielne jedzenie. Zmiana wyglądu, trudności w poruszaniu się, ogólne osłabienie 

i zależność od pomocy innych, wywołuje u chorego dodatkowe poczucie izolacji oraz 

osamotnienia. Pacjent traci możliwość samodzielnego uczestniczenia w życiu 

rodzinnym i społecznym. Z doniesień literatury fachowej oraz własnych obserwacji 

klinicznych widać, jak ważną rolę odgrywa obecność i wsparcie rodziny w całym 

procesie leczenia chorego [14]. Chory, z powodu swojej choroby i ograniczeń z nią 

związanych, często traci swoją pozycję oraz przywileje społeczne. Dlatego ważne jest 

wsparcie bliskich, ich obecność na każdym etapie choroby nowotworowej chorego, 

a w konsekwencji akceptacja tej choroby. Daje to siłę i motywuje pacjenta do trudnej 

walki z chorobą nowotworową [15]. 

Pacjent w sposób wysoce zindywidualizowany podchodzi do choroby, stąd też 

można zaobserwować różne jego postawy, odnoszące się do akceptacji choroby 

nowotworowej. Można wyróżnić trzy style zachowania pacjenta w sytuacji stresowej, 

wynikającej ze zetknięcia się z problemem zachorowania na chorobę nowotworową. 

Pierwszy z nich to styl skoncentrowany na zadaniu, gdzie pacjent podejmuje 

odpowiednie działanie, którego celem jest rozwiązanie problemu lub wykorzystanie 

swojego potencjału fizycznego i psychicznego do walki z chorobą [15]. 

Kolejny styl skoncentrowany jest na emocjach, na własnych przeżyciach 

chorego, jest charakterystyczny dla osób, które preferują myślenie życzeniowe, często 
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odbiegające od rzeczywistości. Ostatni styl cechuje pacjentów, którzy odrzucają od 

siebie myśli o chorobie, ich stanie zdrowia, chory wyraźnie w swoim zachowaniu 

skoncentrowany jest na unikaniu, ucieczce od choroby [16]. Autorzy licznych badań 

podkreślają, że osoby posiadające więcej różnego typu strategii radzenia sobie ze 

stresem, wynikających z obecności choroby nowotworowej, lepiej radzą sobie z tą 

chorobą i objawami, które powstają w jej przebiegu [17]. 

Leczenie objawowe, które jest proponowane pacjentom paliatywnym, dotyczy 

tak więc również obszaru psychicznego każdego chorego w terminalnym okresie 

choroby nowotworowej. Taka sytuacja jest powodem ogromnego stresu u pacjenta, 

który wiąże się z utratą przez człowieka możliwości zaspokojenia podstawowych 

potrzeb egzystencjalnych. Stąd głównym celem pracy z pacjentem z zaawansowaną 

chorobą nowotworową jest zmniejszanie objawów towarzyszących tej ciężkiej 

chorobie, wpływ na poprawę samopoczucia pacjentów oraz poprawa jakości życia w jej 

każdym aspekcie [18]. 

 

1.3.  JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ  

 

Jakość życia (Quality of Life – QoL) jest pojęciem wielowymiarowym, które 

odnosi się do danej sytuacji chorego. W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji 

jakości życia, co w konsekwencji stwarza możliwość wieloaspektowego ujęcia 

problemu. Jakość życia jest również pojęciem interdyscyplinarnym, którym zajmują się 

badacze wielu dziedzin nauki, stąd też w literaturze jest ona definiowana w różnorodny 

sposób [19]. Jakość życia powinna być oceniana z uwzględnieniem indywidualności 

jednostki chorego, biorąc pod uwagę jego styl życia, doświadczenia życiowe, marzenia, 

ambicje oraz nadzieje. Warto podkreślić, że może ona ulec zmianie w zależności od 

realnej sytuacji chorego lub jego doświadczeń. Biorąc pod uwagę fakt występowania 

wielu definicji jakości życia oraz różniące się w charakterystyce opinie poszczególnych 

autorów, najogólniej jakość życia można określić jako jednostkowe, zmieniające się 

w czasie definiowanie życia poprzez nadawanie mu wartości i godności [20]. 
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1.3.1.  DEFINICJE JAKOŚCI ŻYCIA  

 

Pojęcie jakości życia towarzyszy człowiekowi od czasu powstania cywilizacji. 

Wielki filozof Arystoteles zwracał uwagę na dążenie człowieka do uzyskiwania 

przyjemności, satysfakcji z dokonywanych wyborów i dobrego samopoczucia w ciągu 

całego życia, a tym samym interpretował szczęście jako zespół wszystkich dóbr 

potrzebnych człowiekowi. W wielu koncepcjach filozoficznych jakość życia była 

utożsamiana z dobrostanem określanym jako różnica między sumą wszystkich 

przyjemności a sumą wszystkich cierpień, jakich człowiek doświadcza w ciągu życia 

[21]. W drugiej połowie XX wieku jakość życia utożsamiano z ilością posiadanych dóbr 

materialnych, konsumpcją oraz statusem majątkowym jednostki [19]. Stopniowo 

następowało różnicowanie poziomu życia jednostki związanego z jego potrzebami 

materialnymi i z jego statusem społecznym w odniesieniu do jakości życia, powiązanej 

ze sferą emocjonalną człowieka [22]. 

Postęp medycyny sprawił, że udało się wydłużyć czas życia pacjentów 

z różnymi schorzeniami, ale jednocześnie zrozumiano, że sam czas życia pacjenta jest 

niewystarczającym miernikiem skuteczności leczenia. Medycyna stanęła przed 

kolejnym zadaniem, jakim jest poprawa jakości wydłużonego życia. Zainteresowanie 

jakością życia dało szansę nie tylko na przeanalizowanie poszczególnych metod 

terapeutycznych pod względem ich realnej wartości i skuteczności, ale także 

umożliwiło poszukiwanie w ich obrębie wspólnych elementów odpowiedzialnych za ich 

korzystny wpływ na proces leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie 

to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub kalectwa 

[23]. W nawiązaniu do tej definicji można podjąć próbę określenia jakości życia jako 

odczuwanego przez pacjenta efektu, wywieranego przez chorobę na fizyczny, 

psychiczny i socjalny dobrostan pacjenta [24]. Do tej pory w literaturze nie spotkano się 

z jedną uniwersalną definicją jakości życia. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje 

jakość życia jako indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji 

życiowej w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym żyje, oraz 

w odniesieniu do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami 

środowiskowymi [25]. W oparciu o tę definicję jakości życia, która została 

sformułowana przez WHO w 1997 roku, Saxena i Orley wyodrębnili czynniki, które 

składają się na jakość życia jednostki, a należą do nich: zdrowie fizyczne, stan 

psychiczny, stopień niezależności, relacje z innymi ludźmi oraz środowisko, w jakim 
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żyje dana osoba. Pojęcie jakości życia stanowi cenne uzupełnienie obiektywnych 

informacji uzyskiwanych poprzez zbieranie wywiadu u pacjenta. Również szczególne 

znaczenie ma ocena jakości życia u pacjentów onkologicznych objętych opieką 

paliatywną podczas całego procesu leczenia [26]. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia głównym celem opieki paliatywnej jest 

poprawa jakości życia jako celu wszechstronnej pomocy udzielanej pacjentom i ich 

rodzinom. Stąd też opieka paliatywna w głównej mierze koncentruje się na chorym, 

podkreślając wszechstronność i wielowymiarowość ludzkiej jednostki oraz wskazuje 

jakość życia jako cel nadrzędny. Można zatem sądzić, iż podobny cel przyświeca 

również leczeniu onkologicznemu, przynajmniej w zaawansowanej fazie choroby 

nowotworowej, kiedy uzyskanie całkowitego wyleczenia zwykle nie jest możliwe [27]. 

Opieka paliatywna jest działaniem, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin, 

stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą, poprzez 

zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej 

ocenie i leczeniu bólu oraz innych objawów somatycznych, psychologicznych, 

socjalnych oraz duchowych [26]. Wartą uwagi koncepcję jakości życia przedstawił 

w swojej pracy Calman [28], opisując ją jako różnicę pomiędzy indywidualnymi 

oczekiwaniami i nadziejami a aktualną sytuacją i doświadczeniami życiowymi pacjenta. 

Według innych autorów jakość życia można również przedstawić jako próbę 

określenia położenia życiowego, dokonywaną w wybranym czasie [27,29]. Dokonać 

tego można, odnosząc ją do realnej sytuacji chorego, w jakiej się znalazł. Wziąć pod 

uwagę należy również oczekiwania pacjenta, które dotyczą jego leczenia. Wszelkie 

działania, które mają na celu poprawę sytuacji chorego, nie mogą skupiać się jedynie na 

łagodzeniu dolegliwości somatycznych lub fizycznych, ale spojrzenia również na 

cierpienie psychiczne i duchowe pacjentów. De Walden-Gałuszko [30] definiuje jakość 

życia jako ocenę własnej sytuacji życiowej, dokonanej w określonym czasie 

i uwzględniającej przyjętą hierarchię wartości lub też różnicę pomiędzy realną sytuacją 

człowieka a sytuacją przez niego wymarzoną. 

Pojęcie jakości życia ma charakter wielowymiarowy, odnoszący się do różnych 

stref funkcjonowania człowieka chorego. W obszarze cielesności dominujący wpływ na 

jakość życia mają dolegliwości związane z chorobą i w drugiej kolejności z podjętym 

leczeniem i terapią. W sferze psychiki największe emocje związane są z refleksją nad 

chorobą, nad przebiegiem i sensem życia. Istotną rolę odgrywają też szczególne 

sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie trwania choroby nowotworowej [29]. 
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Reakcja na stan terminalny zależy od stopnia dojrzałości psychicznej chorego. 

Osoby dojrzałe dość spokojnie przyjmują perspektywę śmierci, akceptują jej 

nieuchronność i godnie przygotowują się do odejścia. Dzieje się tak jednak rzadko 

i dotyczy przede wszystkim ludzi w starszym wieku. Pojęcie jakości życia jest pojęciem 

powszechnie stosowanym i funkcjonuje w różnych obszarach życia człowieka, również 

w medycynie paliatywnej, kiedy to życie dobiega kresu. Szczególne znaczenie ma 

ocena jakości życia u pacjentów onkologicznych i objętych opieką paliatywną podczas 

całego procesu leczenia. Według de Walden-Gałuszko [31] termin jakości życia 

oznacza „obraz położenia życiowego danego człowieka w określonym czasie”. 

Leczenie farmakologiczne jest podstawową formą leczenia pacjentów 

w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jednak z doniesień literatury wiemy, że 

niestety niewystarczającą, stąd konieczna jest potrzeba włączenia leczenia 

uzupełniającego, niefarmakologicznego, do którego zalicza się fizjoterapia. Jest ona 

jednym z elementów wielokierunkowego leczenia chorych objętych opieką paliatywną 

i jest równie ważna, jak wszelkiego rodzaju pomoc specjalistyczna dla pacjenta. Istotne 

jest, aby skupiać się na potrzebach chorych oraz ich problemach, wynikających 

z doświadczania ciężkiej choroby. Konsekwencją prawidłowo prowadzonej 

wszechstronnej opieki jest osiągnięcie przez chorego dobrostanu, czyli możliwie 

najwyższego stopnia zadowolenia aktualnej sytuacji, w jakiej się znajduje. Pacjent na 

każdym etapie swojego leczenia jest ważnym ogniwem w pracy całego zespołu 

interdyscyplinarnego. Jego świadome uczestnictwo w całym procesie leczenia, 

zapewnia go o jego wartości i daje mu poczucie zadowolenia i kontroli nad własnym 

życiem [32]. 

 

1.3.2.  WYMIARY JAKOŚCI ŻYCIA  

 

Definicja opieki paliatywnej powstawała przez wiele lat i wciąż jest tematem 

rozważań wielu naukowców. Termin opieka paliatywna narodził się w języku 

angielskim (palliative care) i pochodzi od łacińskich słów palliatus i pallium. Pallium 

w łacinie klasycznej oznacza płaszcz grecki, szeroki, a palliatus to określenie kogoś 

odzianego, ubranego, otulonego tym płaszczem. Interpretując można opiekę paliatywną 

rozumieć jako „łagodzącą przykre objawy choroby” [33]. 

De Walden-Gałuszko [34] podkreśla, iż opiekę paliatywną cechuje 

wieloaspektowy charakter podejmowanych działań terapeutycznych w oparciu o prace 



 13 

zespołu profesjonalistów w zależności od potrzeb chorego. W opracowaniu Oxford 

Textbook of Palliative Medicine medycyna paliatywna to badania i postępowanie 

lecznicze dotyczące pacjentów z aktywną, postępującą i zaawansowaną chorobą, której 

prognozy są ograniczone [35]. Podmiotem opieki i medycyny paliatywnej są chorzy 

w okresie terminalnym. De Walden-Gałuszko [36] w obrębie stanu terminalnego 

wyodrębnia trzy okresy: 

1. Okres preterminalny, kiedy zaprzestano przedłużania życia chorego środkami 

działającymi na przyczynę choroby i chory jest w dość dobrym stanie 

ogólnym. 

2. Stan terminalny następuje wówczas, gdy u chorego pojawiają się 

dolegliwości, prowadzące do pogorszenia stanu ogólnego z ograniczeniem 

sprawności ruchowej. 

3. Okres umierania to ostatnia faza choroby trwająca kilka dni lub godzin. 

Charakteryzuje się postępującym osłabieniem fizycznym, zaburzeniami 

psychicznymi, odmową przyjmowania pokarmów, a potem płynów. 

Głównym celem opieki paliatywnej w pracy z pacjentami z zaawansowaną 

chorobą nowotworową jest poprawa jakości życia chorych. Osiągnąć ją można poprzez 

właściwą kontrolę dolegliwości somatycznych, jak również zwrócenie szczególnej 

uwagi na potrzeby psychologiczne, emocjonalne oraz duchowe pacjenta. Nie jest to 

łatwe zadanie, gdyż jakość życia jest pojęciem wielowymiarowym, stąd trudność w jej 

jednoznacznym zdefiniowaniu oraz zmierzeniu [37]. Jakość życia uwarunkowaną 

stanem zdrowia (ang. Health Related Quality of Life) wprowadził na grunt nauk 

medycznych Harvey Schipper w 1990 roku, definiując je jako funkcjonalny efekt 

choroby i jej leczenia przeżywany przez pacjenta [38]. Jakość życia uwarunkowana 

stanem zdrowia obejmuje cztery obszary: 

1. Stan fizyczny i sprawność ruchową. 

2. Stan emocjonalny oraz funkcjonowanie psychiczne. 

3. Sytuację społeczną i warunki ekonomiczne. 

4. Doznania somatyczne i ich leczenie. 

Obecnie teza o ścisłym związku stanu zdrowia i poziomu ogólnego dobrostanu 

odczuwanego przez jednostkę znajduje szerokie potwierdzenie w literaturze przedmiotu 

[39–44]. Osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego powinny zaoferować 

choremu odpowiednie leczenie oraz wsparcie na każdym etapie choroby. Jakość życia, 

będąc pojęciem wielowymiarowym, wysoce subiektywnym i zmiennym w czasie, 
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podlega dynamicznym przemianom przez cały okres życia człowieka. W okresie 

wzrastania organizmu często jest niedostrzegana, kiedy rozwój jednostki przebiega 

w sposób prawidłowy. Z czasem pojęcie jakości życia nabiera większego znaczenia, 

kiedy mamy do czynienia z procesem starzenia się lub doświadczenia ciężkiej choroby. 

Jej istotą jest życie wolne od bólu, brak ograniczeń funkcjonalnych, adekwatna do 

wieku sprawność motoryczna i poznawcza, stabilność finansowa oraz brak 

pozostawania w samotności i wsparcie społeczne [45, 46]. Odwołując się do tej 

definicji sprawność fizyczna rozumiana jest jako podstawowy i niezbędny element 

egzystencjalnej niezależności. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do jego 

oceny jest Indeks Karnofsky’ego. Określa on zdolność chorego do samodzielnego 

funkcjonowania, jak i również zaspokajania podstawowych czynności dnia 

codziennego. Objawy somatyczne oraz stopień ich nasilenia w dużej mierze warunkują 

funkcjonowanie chorego w zakresie sprawności fizykalnej, jak i samopoczucia 

psychicznego. Istnieją różnorodne narzędzia, służące do oceny objawów somatycznych 

u pacjenta (WHOQOL-BREF, QLQ-C30, ESAS-r). Chorobie nowotworowej często 

towarzyszą negatywne emocje takie, jak: gniew, lęk, strach, poczucie osamotnienia oraz 

pozytywne, do których zalicza się: radość, nadzieja. Można powiedzieć, iż stan 

emocjonalny jest odzwierciedleniem stopnia akceptacji choroby przez pacjenta oraz 

jego stosunku do zaistniałej sytuacji życiowej. Dlatego ważnym elementem jest ocena 

objawów sfery psychicznej takich, jak: funkcji poznania, pamięci, uwagi czy 

świadomości. Najczęściej stosowanymi narzędziami w tej kategorii są Kwestionariusz 

Stanu Psychicznego (Mental State Questionnaire), Krótka Skala Oceny Stanu 

Psychicznego (Mini-Mental State Examination). Z doniesień literatury wynika, iż nie 

istnieje jedna uniwersalna definicja jakości życia. Jakość życia można oceniać na 

podstawie bezpośredniego wywiadu z pacjentem, testów psychometrycznych oraz za 

pomocą wystandaryzowanych kwestionariuszy [47]. Obecnie nie zostało stworzone 

idealne narzędzie do oceny jakości życia, gdyż jest ona pojęciem różnorodnym 

i wielowymiarowym. Aktualnie jakość życia jest istotnym wyznacznikiem skuteczności 

terapii, powszechnie stosowanym na oddziałach medycyny paliatywnej [48]. Ważnym 

aspektem oceny jakości życia, z uwagi na szczególną sytuację pacjentów 

z zaawansowaną chorobą nowotworową, jest jej nieustanna zmienność w czasie, 

zachodząca pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, co wymusza 

konieczność podejmowania wciąż nowych aktywności, mających na celu poprawę 

jakości życia [49]. 
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Dlatego nadrzędnym celem opieki paliatywnej, a w istotnej części także leczenia 

choroby nowotworowej, jest poprawa i utrzymanie możliwie najwyższej jakości życia 

chorych, rodzin i opiekunów z uwzględnieniem interdyscyplinarnego i holistycznego 

charakteru opieki onkologicznej [27, 50]. 

 

1.4.  CHARAKTERYSTYKA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH  

 

Najczęściej zgłaszanym objawem przez pacjentów z zaawansowaną chorobą 

nowotworową jest ból, który w znaczący sposób obniża ich jakość życia. Według 

definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (International Association 

Study of Pain – IASP) ból to nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne doświadczenie, 

które towarzyszy istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanek bądź jest jedynie 

odnoszone do takiego uszkodzenia [51, 52]. Charakterystyczną cechą bólu są dwie 

składowe: sensoryczna (zmysłowa), związana z percepcją bólu, która umożliwia jego 

lokalizację, i emocjonalna, związana z reakcją psychiczną chorego na bodziec bólowy. 

Ten drugi komponent bólu ma charakter wysoce subiektywny, stąd doświadczenie bólu 

jest różne u poszczególnych chorych. Może być związany z zastosowanym leczeniem 

przeciwnowotworowym, wyniszczeniem i kacheksją organizmu oraz mieć podłoże 

niezwiązane z nowotworem (lęk, strach, gniew, depresja). W przypadku bólu 

związanego z chorobą nowotworową konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich 

rodzajów bólu występujących u chorego [53]. Ból nowotworowy u chorych jest 

różnorodny, podobnie jak mechanizmy jego powstawania. Może mieć charakter ostry, 

przewlekły oraz przewlekły przebiegający z zaostrzeniami, stąd w literaturze spotkać 

można określenie, iż ból nowotworowy jest doznaniem subiektywnym i bardzo 

złożonym [52, 54]. 

Bóle nowotworowe występują u większości chorych w zaawansowanym 

stadium choroby. Z doniesień naukowych wiadomo, iż aż u 80% pacjentów z chorobą 

nowotworową występują jednocześnie dwa rodzaje bólu, a u co trzeciego pacjenta 

występują więcej niż trzy rodzaje bólu [53]. Ich ilość oraz częstość występowania może 

wzrastać wraz z postępem choroby. Większość chorych zgłasza swoje dolegliwości 

bólowe w następstwie inwazyjnego wzrostu nowotworu. U 1/3 chorych występują bóle 

o przyczynie wtórnej do choroby nowotworowej, wynikające z wyniszczenia 

i ograniczenia aktywności fizycznej pacjenta. Ból nowotworowy posiada pewną 
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specyfikę i jest to ból przewlekły, z brakiem możliwości szybkiego usunięcia jego 

przyczyny [55]. Trwający długo przejmuje całkowitą kontrolę nad umysłem chorego, 

doprowadza do przygnębienia, wyczerpania fizycznego i niepokoju. Ekspresja bólu, 

czyli sposób wyrażania przez pacjenta „na zewnątrz” przykrych doznań zależy zatem od 

właściwości psychicznych człowieka, płci, wieku chorego, woli walki, a także cech 

kulturowych. Dlatego w ocenie bólu należy brać wszystkie te czynniki pod uwagę. 

Ból jest zawsze doznaniem nieprzyjemnym, który często w schyłkowym etapie choroby 

nowotworowej zatraca rolę czynnika ostrzegawczo-obronnego i staje się przyczyną 

ogromnego cierpienia dla pacjenta, które z punktów widzenia etyki zawodowej, należy 

możliwie w szybki sposób ograniczyć [18]. 

W Polsce żyje około 200 000 osób wymagających leczenia z powodu bólów 

nowotworowych. Osoby w zaawansowanym stadium choroby stanowią 70-90% 

chorych, wymagających specjalistycznego leczenia, które cierpią z powodu bólu 

nowotworowego [27]. Oprócz właściwej diagnostyki bólu istotne są jego znajomość 

i włączenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, jak i metod uzupełniających, 

niefarmakologicznych, w tym między innymi fizjoterapii w celu osiągnięcia 

właściwego i efektywnego leczenia przeciwbólowego [56]. Wymaga to sporządzenia 

odpowiedniego wywiadu, który będzie uporządkowany i starannie przeprowadzony 

[57–59]. Podczas wywiadu, dokonując dokładnej oceny stanu pacjenta, powinno się 

znaleźć prawdopodobną przyczynę bólu, dzięki czemu można dokonać właściwego 

wyboru leczenia [60]. W celu oceny natężenia bólu stosuje się wiele narzędzi w postaci 

skal i kwestionariuszy [61]. Obiektywna ocena odczuć bólowych nie jest łatwa, jednak 

dzięki wykorzystaniu i znajomości odpowiednich narzędzi badawczych, można tego 

dokonać, dzięki określeniu stopnia natężenia bólu, który jest jednym z wyznaczników 

jakości życia chorego [27]. Przed przystąpieniem do pracy z pacjentem należy ocenić 

to doznanie, jego charakter, natężenie oraz umiejscowienie. Podczas prowadzonej 

fizjoterapii, jak i po jej zakończeniu również należy monitorować ból. Dzięki ocenie 

bólu możemy uzyskać informacje na temat: zmiany doznań w czasie (przed i po 

terapii), reakcji na zastosowaną terapię, odpowiednie dawkowanie ćwiczeń, jak również 

można dostrzec, jak w trakcie stosowanej terapii zmienia się stopień nasilenia bólu 

[62,63]. Takie postępowanie w pracy z pacjentem onkologicznym w stadium 

terminalnym, które jest oparte na zasadach i procedurach obowiązujących 

na Oddziałach Medycyny Paliatywnej, pozwala właściwie ocenić wdrożone leczenie 

oraz terapię przeciwbólową [63]. 
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1.5.  CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH 

FIZJOTERAPEUTYCZNYCH TECHNIK 

PRZECIWBÓLOWYCH 

 

Podstawowym leczeniem pacjentów w terminalnym okresie choroby 

nowotworowej jest leczenie farmakologiczne, często jednak jest ono niewystarczające, 

dlatego drugim ważnym filarem jest leczenie niefarmakologiczne, do którego 

niewątpliwe zalicza się fizjoterapia. Nadrzędnym celem prowadzonego programu 

fizjoterapeutycznego jest poprawa jakości życia pacjentów w ograniczeniu 

spowodowanym chorobą nowotworową. Fizjoterapia onkologiczna to całokształt 

procesów przywracających sprawność psychofizyczną, społeczną oraz zawodową osób 

leczonych z powodu nowotworów złośliwych [64]. Cały proces jakim jest postępowanie 

fizjoterapeutyczne powinno zaczynać się równolegle z podstawowym leczeniem 

choroby nowotworowej na każdym etapie jej zaawansowania. Fizjoterapię powinno się 

dostosować do stanu funkcjonalnego chorego, dynamiki procesu chorobowego oraz 

możliwości i potrzeb samego pacjenta [6,65]. 

 

1.5.1.  METODA KINESIO TAPING  

 

Metoda Kinesio Taping jest jedną z metod fizjoterapeutycznych 

wykorzystywanych w leczeniu bólu u pacjentów. Jest to nowoczesna metoda 

fizjoterapeutyczna, której korzenie sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to jej 

twórca Kenzo Kase poszukiwał nowego sposobu leczenia urazów u sportowców. 

Japoński twórca w 1970 roku opatentował metodę Kinesio Taping, stosując elastyczne 

taśmy, które swoimi parametrami zbliżone są do właściwości ludzkiej skóry [66]. 

Kinesio Taping definiowany jest jako oklejanie specjalną taśmą, która oddziałuje na 

tkanki miękkie poprzez otaczające je powięzie, zachowując przy tym dynamikę ruchu 

i nie powodując ograniczenia zakresu ruchu w stawie. W teorii stworzonej przez 

Kase [66], za zaburzenie biomechaniki w obrębie stawów miały być odpowiedzialne 

napięte i/lub rozluźnione mięśnie, które utrudniają prawidłową cyrkulację krwi 

i powodują zaburzenia transportu międzykomórkowego jonów, enzymów, hormonów. 

W prowadzonych badaniach naukowych stwierdzono, że naklejanie 

elastycznych taśm na rozciągniętej skórze, wzdłuż przebiegu bolesnych włókien 
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mięśniowych, zdecydowanie przyczynia się do poprawy stanu funkcjonalnego mięśni. 

Zabiegi te przynosiły ulgę w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz 

przyczyniały się do poprawy stanu zdrowia pacjentów w porównaniu z innymi 

zabiegami leczniczymi, w tym masażu klasycznego. Ten ostatni zabieg krótkotrwale 

rozluźniał napięte mięśnie w porównaniu z zastosowaniem metody Kinesio Taping [67–

69]. 

W zależności od potrzeby zastosowania metody Kinesio Taping wyróżniamy 

różne sposoby aplikacji taśmy, która dzięki swoim elastycznym właściwościom, 

powoduje minimalne uniesienie skóry i uwolnienie przestrzeni dla przepływu krwi 

i chłonki. Stąd częste wykorzystanie metody Kinesio Taping w fizjoterapii 

onkologicznej dotyczącej obrzęków limfatycznych [8]. 

Kolejną zaletą elastycznych taśm jest fakt, iż nie ograniczają one ruchomości 

stawowej, pozwalając na wykonywanie czynności dnia codziennego przez pacjenta oraz 

odpowiednich ćwiczeń fizycznych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich aplikacji 

mięśniowych i powięziowych można uzyskać normalizację napięcia mięśniowego, 

co również może wpływać na zmniejszenie dolegliwości bólowych i tym samym 

usprawnienie pacjentów onkologicznych [8,70]. 

Japoński chiropraktyk Kenzo Kase tworząc metodę Kinesio Taping 

współpracował z wieloma pacjentami, dzięki czemu posiadł on wiedzę na temat 

wykorzystania oddziaływania sensomotorycznego na skórę, poprzez oklejanie jej 

taśmami. Wówczas nie spodziewano się, że jego metoda oparta na wcześniej znanym 

oklejaniu sztywnymi taśmami (taping sportowy) skóry nad uszkodzonymi tkankami 

miękkimi tak szybko rozpowszechni się na całym świecie. Po raz pierwszy metodę 

Kinesio Taping wykorzystano u zawodników biorących udział w Igrzyskach 

Olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Ich sportowy sukces przyczynił się do bardzo 

szybkiego rozpropagowania tej metody wśród profesjonalnych terapeutów i lekarzy 

sportowych, jako skutecznej metody w profilaktyce urazów tkanek miękkich [71–73]. 

W Europie prekursorami stosowania metody Kinesio Taping byli terapeuci z Niemiec, 

Włoch i Portugalii. Na początku XXI wieku polscy fizjoterapeuci, do dotychczas 

stosowanych technik rehabilitacyjnych, dołączyli również oklejanie, które w krótkim 

czasie znalazło swoje stałe miejsce w terapii jako technika wspomagająca proces 

rekonwalescencji. Początkowo oklejanie stosowano głównie w celu zmniejszenia 

dolegliwości bólowych, wywołanych uszkodzeniem tkanki mięśniowej (stłuczenia, 

naderwania włókien mięśniowych, przyczepów ścięgnistych). Metodę Kinesio Taping 
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stosowano także w celu poprawy artrokinematyki poprzez zastosowanie aplikacji 

wspomagającej (zwiększającej napięcie mięśniowe) i hamującej (wpływającej na 

rozluźnienie napiętych mięśni w spoczynku) [73]. Do korzyści płynących z oklejania 

skóry nad uszkodzonymi strukturami ciała, zalicza się: zmniejszanie obrzęków 

limfatycznych (techniki limfatyczne, w których korzysta się z taśm pociętych na wąskie 

paski), szybkie wchłanianie się krwiaków (techniki sieciowe i przestrzenne, których 

zadaniem jest poprawienie cyrkulacji krwi w pobliżu uszkodzonego miejsca), poprawa 

funkcjonowania powięzi (fascia) z wykorzystaniem technik korekcyjnych [56]. 

Stwierdzono również poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów leczonych na 

Oddziale Medycyny Paliatywnej, u których wykorzystano różne techniki Kinesio 

Tapingu. Dzięki zastosowanemu oklejaniu elastycznymi taśmami zlikwidowano obrzęki 

limfatyczne, ból wynikający z działania punktów spustowych na mięśniu 

czworobocznym (musculus trapezius), czy też problemy gastrologiczne [56]. 

W metodzie Kinesio Taping istnieją dwa główne sposoby naklejania taśm, 

wspomagający (pobudzenie tkanki mięśniowej do pracy) oraz hamujący (powodujący 

zmniejszenie pobudliwości tkanki mięśniowej). 

 

Rycina 1. Przedstawienie założeń dotyczących aplikacji wspomagającej i hamującej 

pracę mięśni wg Kenzo Kase, [opracowanie własne na podstawie materiałów 

szkoleniowych Kinesio Taping Association International]. 
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Kinesio Taping jest metodą fizjoterapeutyczną, która bardzo efektywnie 

uzupełnienia kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne. Zaletą metody Kinesio 

Taping jest szybki czas oddziaływania, który można zaobserwować już od kilku do 

kilkunastu minut po nałożeniu taśmy na skórę (zwykle czas ten wynosi 30 minut). 

Aplikacje Kinesio Taping posiadają olbrzymią przewagę w stosunku do innych metod 

fizjoterapeutycznych, polegającą na tym, że ich działanie trwa 24 godziny na dobę przez 

okres od 3 do 5 dni, po tym okresie taśmy nakleja się ponownie, aby zachować ich 

właściwości fizyczne, dotyczące elastyczności i sprężystości (włókna bawełniane po 

okresie od 3 do 5 dni od naklejenia poprzez ciągłą pracę wraz z tkankami pacjenta 

ulegają zużyciu i jednocześnie zmniejsza się efekt stymulacji receptorów poprzez 

włókna nerwowe typu CT, odbierające informację dotykową, mechaniczną 

ze środowiska zewnętrznego). 

 

Rycina 2. Wykonanie aplikacji wspomagającej pracę mięśni przykręgosłupowych 

w połączeniu z aplikacją przestrzenną z koncepcji KT u pacjenta onkologicznego przez 

fizjoterapeutkę w warunkach klinicznych [fotografia własna]. 

Pacjent z naklejonymi taśmami na skórze może uprawiać ćwiczenia fizyczne 

i nadal uczestniczyć w procesie usprawniania fizjoterapeutycznego. Połączenie zalet 

oklejania z rzeczywistą poprawą samopoczucia pacjenta sprawiają, że coraz więcej osób 
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korzysta z tej formy terapii, a fizjoterapeuci chętnie podnoszą swoje kwalifikacje w tej 

dziedzinie. Istotą leczniczego oddziaływania metody Kinesio Taping jest odpowiedni 

sposób i technika aplikacji, a nie sam plaster [74]. 

 

1.5.2.  METODA PNF  –  TECHNIKA HOLD-RELAX  

 

Jedną z technik rozluźniających, wykorzystywanych w metodzie PNF 

(Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) jest technika trzymaj-rozluźnij (Hold-Relax) 

(rycina 3). Sama metoda PNF powstała w 1946 roku w Kalifornii, a jej twórcami są 

neurofizjolog dr Herman Kabat oraz fizjoterapeutka Maggie Knott. Metoda PNF jest 

przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania 

terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego 

istotę zawarto w nazwie proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-

mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. Twórcy metody dostrzegli, że 

ruchy wykonywane w życiu codziennym nie odbywają się w jednej płaszczyźnie 

anatomicznej, lecz mają charakter złożony, wykorzystując wszystkie płaszczyzny 

równocześnie [75,76]. 

 

Rycina 3. Wykonanie techniki Hold-Relax z koncepcji PNF u pacjentki onkologicznej 

przez fizjoterapeutkę w warunkach klinicznych [fotografia własna]. 
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Prowadzenie ćwiczeń zgodnie z koncepcją PNF ma na celu nie tylko 

kształtowanie czynności nerwowomięśniowej lokalnej, tzn. potrzebnej do wykonania 

określonego ruchu, ale także wpływanie na funkcje całego układu ruchu. W tym 

aspekcie filozofia PNF oparta jest na zasadach funkcjonalności i zadaniowości [76]. 

Proponowana pacjentowi terapia powinna być bezbolesna i funkcjonalna, to 

znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na 

naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Praca nad funkcją to nie tylko ustalenia 

poczynione między pacjentem i terapeutą, to przede wszystkim dążenie do uzyskania 

w terapii sytuacji zadaniowej, w której chory może w bezpieczny sposób podjąć próbę 

odtworzenia funkcji. Oznacza to analizę ruchu pacjenta w odniesieniu do jego 

prawidłowego fizjologicznego przebiegu oraz włączenie do procesu usprawniania 

elementów treningu samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku 

i sytuacji zadaniowych, które pacjent zgłosił jako trudne bądź niemożliwe 

do wykonania. W metodzie PNF techniką poprawiającą zakres ruchu i zmniejszającą 

dolegliwości bólowe u pacjentów jest technika trzymaj-rozluźnij (Hold-Relax), którą 

stosując można zwiększyć bierny i czynny zakresu ruchu, zredukować ból oraz 

spowodować rozluźnienie tkanki mięśniowej u pacjenta. Technikę trzymaj-rozluźnij 

stosuje się dla rozluźnienia bolesnej i skróconej grupy mięśniowej lub regulacji napięcia 

mięśniowego [77,78]. 

Technikę Hold-Relax często wykonuje się w oparciu o zasady poizometrycznej 

relaksacji mięśni (PIR – Post Isometric Relaxation). Niektórzy autorzy podają, 

iż kierując się zasadami wykonania techniki trzymaj-rozluźnij można wpływać 

na odczuwanie bólu mięśniowo-powięziowego, który wiąże się z wyczuwalnym 

palpacyjnie napięciem mięśniowym i obecnością tzw. punktów spustowych (trigger 

points) [79,80]. 

Ból mięśniowo-powięziowy nasila się przy wykonywaniu określonych ruchów 

przez pacjenta lub przy samej próbie ich wykonania. U pacjentów z zaawansowaną 

chorobą nowotworową w stadium terminalnym przyczynami bólu mięśniowo-

powięziowego są zazwyczaj ograniczenie aktywności ruchowej, unieruchomienie oraz 

wysoki poziom stresu emocjonalnego, wynikającego z przeżywania choroby 

nowotworowej [56]. 

Efektywność przeciwbólowa zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym techniki 

trzymaj-rozluźnij warunkowana jest wnikliwą diagnostyką pacjenta. Nie można 

zapomnieć, iż oprócz właściwej diagnostyki bólu i doboru odpowiedniego programu 
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fizjoterapeutycznego kluczem do efektywnego leczenia przeciwbólowego pacjentów 

w terminalnym okresie choroby nowotworowej jest włączenie właściwego leczenia 

farmakologicznego [64]. 

 

1.6.  UZASADNIENIE WYBORU TEMATU PRACY  

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem paliatywnym i towarzyszeniu 

umierającym, stanowiły inspirację do napisania niniejszej pracy. Ma ona charakter 

interdyscyplinarny, ponieważ dotyczy opieki medycznej i stosowania terapii 

paliatywnych. Dotyczy również wpływu podjętego leczenia na jakość życia pacjentów, 

będącą obszarem badań wielu naukowców, reprezentujących różne zawody medyczne. 

Warto dodać, iż rozważania na temat cierpienia i śmierci od stuleci były i są domeną 

wielu pokoleń filozofów [81–86]. 

W dostępnej literaturze naukowej, zarówno polskiej jak i zagranicznej brakuje 

badań wykorzystujących zarówno metodę Kinesio Taping, jak i techniki trzymaj-

rozluźnij (Hold-Relax) metody PNF w pracy z pacjentem w terminalnym okresie 

choroby nowotworowej. Wiedza dotycząca wpływu metody Kinesio Taping oraz 

techniki Hold-Relax na jakość życia i natężenie bólu nie jest zadowalająca. Aktualnie 

w literaturze światowej brakuje źródeł, które jednoznacznie opisywałyby ten nurtujący 

problem. Wytyczne Komitetów Ministrów Zdrowia dla państw członkowskich Unii 

Europejskiej dotyczące organizacji opieki paliatywnej w dniu 12 listopada 2003 roku 

zatwierdziły zasady sprawowania opieki paliatywnej, gdzie głównym jej celem jest 

osiągnięcie i utrzymywanie jak najwyższej jakości życia chorych. Jak pisze Frankl [87] 

u pacjenta, który nieuchronnie zbliża się do śmierci istnieje poczucie „że własna 

egzystencja nie ma żadnego sensu”. Takie przeświadczenie chorego zwiększa u niego 

frustrację, która potęgowana bólem fizycznym sprawia, że umieranie wypełnione jest 

ogromnym cierpieniem i rozpaczą. 

Jakość życia jest pojęciem wielowymiarowym, stąd też jednym z jej elementów 

jest satysfakcja, szeroko rozumiane zadowolenie pacjenta z leczenia nawet w obliczu 

śmiertelnej choroby. Poczucie dobrego życia w tym trudnym okresie, to danie choremu 

prawa do godności i szacunku. Drugim, ważnym elementem leczenia jest zmniejszanie 

dolegliwości bólowych, które nieodłącznie towarzyszą pacjentowi w terminalnym 

okresie choroby nowotworowej. Minimalizowanie bólu jest istotnym punktem w pracy 
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z chorym zarówno w sferze psychologicznej, fizycznej, jak i duchowej. Tak więc jakość 

życia chorego można ocenić przez pryzmat jego funkcjonowania, wykonywania 

codziennych aktywności, zdrowia, wsparcia ze strony rodziny, czy też wyglądu 

zewnętrznego. Zarówno metoda PNF, jak i Kinesio Taping są metodami bardzo 

nowoczesnymi i niezwykle popularnymi w środowisku medycznym 

i fizjoterapeutycznym. Cechują się nieinwazyjnością oraz krótkim czasem 

przeprowadzania terapii. W leczeniu i usprawnianiu pacjentów paliatywnych 

są to bardzo ważne atuty, które w trakcie prowadzonej fizjoterapii nie obciążają 

dodatkowo pacjenta. W dostępnej literaturze można znaleźć dowody zastosowania 

powyższych metod oraz ich skuteczności terapeutycznej w walce z dolegliwościami 

bólowymi pacjentów [88–93]. 

W związku z tym w opisanej pracy poddano analizie zmianę jakości życia 

w czasie, przed i po zastosowaniu wybranych metod fizjoterapeutycznych, tj. programu 

fizjoterapeutycznego uzupełnionego o metody Kinesio Taping, wykorzystującą technikę 

hamującą dla mięśni przykręgosłupowych dolnego odcinka kręgosłupa oraz technikę 

trzymaj-rozluźnij wchodzącą w skład metody PNF – Prorioceptive Neuromuscular 

Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe), wykonywanej w leżeniu bokiem w łóżku 

pacjenta. Obie te metody są skuteczne w walce z bólem, warunkując lepsze 

funkcjonowanie pacjenta w sferze psychologicznej, fizycznej i duchowej. Świadczą 

o tym doniesienia literatury fachowej [56,94–98]. Posiadając tę wiedzę, warto przenieść 

ją na nowy grunt pracy z pacjentami objętymi opieką paliatywną. Stykając się 

codziennie z ich cierpieniem, widać ogromną potrzebę tworzenia nowych programów 

fizjoterapeutycznych, wykorzystujących skuteczne metody terapeutyczne w walce 

z bólem i innymi objawami, towarzyszącymi pacjentom w terminalnym okresie choroby 

nowotworowej. 
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2.  CEL PRACY I PYTANIA BADAWCZE  

 

Celem badań była próba oceny wpływu oddziaływań terapeutycznych – metody 

Kinesio Taping oraz technik przeciwbólowych metody PNF na jakość życia i natężenie 

bólu nowotworowego u pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej. 

W oparciu o powyższy cel oraz po analizie literatury fachowej, dotyczącej 

postawionego problemu badawczego, sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Czy i w jakim stopniu autorski program fizjoterapii w połączeniu 

z technikami przeciwbólowymi metody PNF wpłynął na dolegliwości 

bólowych i jakość życia badanych pacjentów paliatywnych? 

2. W jaki sposób autorski program fizjoterapii w połączeniu z metodą Kinesio 

Taping wpłynął na dolegliwości bólowe i jakość życia badanych pacjentów 

paliatywnych? 

3. Która z zastosowanych pomocniczych technik przeciwbólowych (Kinesio 

Taping czy techniki przeciwbólowe metody PNF) w większym stopniu 

wpłynęła na dolegliwości bólowe i jakość życia badanych pacjentów 

paliatywnych? 

4. W jaki sposób autorski program fizjoterapii bez zastosowania specjalnych 

technik przeciwbólowych wpłynął na dolegliwości bólowe i jakość życia 

badanych pacjentów paliatywnych? 

5. Czy i w jaki sposób dymorfizm płciowy wpłynął na ocenę jakości życia przez 

badanych pacjentów paliatywnych? 
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3.  MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

3.1.  CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY 

 

Badaniem objęto grupę 72 niespokrewnionych pacjentów, obojga płci, w tym 

38 kobiet i 34 mężczyzn w wieku od 50 do 75 lat,  hospitalizowanych w Beskidzkim 

Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej na Oddziale Medycyny 

Paliatywnej ze stwierdzoną chorobą nowotworową w stadium terminalnym, która była 

potwierdzona w diagnozie medycznej. 

Kryteria włączenia do badań: 

 wiek od 50 do 75 lat 

 histopatologiczne rozpoznanie choroby nowotworowej na podstawie 

tomografii komputerowej 

 pacjent w okresie terminalnym ze stałymi dolegliwościami bólowymi 

w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, wynikającymi z przerzutów 

lub nowotworów pierwotnych w tym odcinku 

 zażywanie leków przeciwbólowych (np. opioidów, koanalgetyków) przez 

minimum tydzień przed przystąpieniem do badań  

 możliwość swobodnego porozumiewania się z fizjoterapeutą (wynik skali 

Mini-Mental State Examination /MMSE/ na poziomie 28 punktów i więcej) 

 wyrażenie pisemnej zgody na udział w badaniu 

Kryteria wykluczające z badań: 

 wiek poniżej 50 i powyżej 75 lat 

 dyskwalifikacja z fizjoterapii ogólnej 

 leczenie indywidualnie innymi metodami terapeutycznymi 

 zmiana ilości zażywanych leków p/bólowych (np. zwiększenie dawki leku 

w trakcie trwania projektu) 

 brak kontaktu z pacjentem lub kontakt utrudniony (wynik MMSE 

na poziomie 27 punktów i mniej) 

 pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, 

 chorzy z pierwotnymi lub przerzutowymi nowotworami ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN). 
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Projekt otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 

w Krakowie nr 43/KBL/OIL/2017 z dnia 14 marca 2017 roku (skan dokumentu 

zamieszczono w aneksie). 

Pacjenci zostali poinformowani o celu badań, stosowanej metodyce oraz 

możliwości rezygnacji z udziału w eksperymencie na dowolnym etapie bez podawania 

przyczyny. Uczestnicy projektu wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniach. 

Przed przystąpieniem do badań wszyscy pacjenci zostali przydzieleni losowo 

(metodą jednournową, bez zwracania) do 3 grup. Dwie grupy były grupami badanymi 

(KT i PNF), trzecią grupą była grupa kontrolna (FIZ), w której nie stosowano 

dodatkowych technik, czy metod fizjoterapeutycznych. 

Grupa KT (N=24, K=10, M=14) – badani z tej grupy mieli zastosowany 

autorski program ćwiczeń i dodatkowo zastosowano u nich metodę Kinesio Taping 

z zastosowaniem aplikacji wspomagającej dla mięśni przykręgosłupowych odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa wraz z aplikacją korekcji przestrzeni (dodatkowa taśma 

naklejana w poprzek kręgosłupa, w celu dodatkowego odciążenia tkanek miękkich). 

Grupa PNF (N=24, K=14, M=10) – w tej grupie pacjenci mieli zastosowany 

autorski program ćwiczeń, który został wzbogacony o zastosowanie technik 

przeciwbólowych Hold–Relax z metody PNF dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Grupa FIZ (N=24, K=14, M=10) – grupa kontrolna, w której pacjenci mieli 

zastosowany tak, jak w dwóch grupach badawczych ten sam autorski program ćwiczeń, 

bez dodatkowych elementów modyfikujących program fizjoterapeutyczny. 

Średnia wieku pacjentów w grupie kontrolnej wśród kobiet wynosiła 67,4 lat, 

natomiast u mężczyzn – 68,6 lat. Wartość wskaźnika BMI oscylowała w granicach 

23,6 wśród mężczyzn i 26,4 wśród kobiet. W grupie PNF najstarsza kobieta miała 

75 lat, natomiast najmłodszy mężczyzna 56,7 lat. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn 

wartość wskaźnika BMI oscylowała w granicy 24. W trzeciej grupie KT średnia wieku 

pacjentów wynosiła blisko 66 lat, natomiast wartość wskaźnika BMI u kobiet wynosiła 

26,5, natomiast wśród mężczyzn 25,2. Pozostałe wartości statystyczne cech 

somatycznych omawianej grupy wszystkich badanych zamieszczono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka wybranych cech somatycznych badanych osób. 

Grupa Płeć N=72 Cecha    Min Max SD 

KT 

M 14 

Wiek [lata]  65,0  55,1  74,7  6,54 

BM [kg]  73,7  55,0  90,0  10,33 

BH [cm]  171,3  164,0  180,0  5,00 

BMI [kg×m
-2

]  25,2  19,5  31,1  3,65 

K 10 

Wiek [lata]  66,6  54,1  74,7  6,50 

BM [kg]  66,6  53,0  92,0  11,50 

BH [cm]  159,2  150,0  165,0  5,67 

BMI [kg×m
-2

]  26,5  20,7  40,9  5,84 

PNF 

M 10 

Wiek [lata]  65,3  56,7  74,3  5,95 

BM [kg]  74,6  58,0  98,0  14,49 

BH [cm]  174,5  163,0  183,0  6,17 

BMI [kg×m
-2

]  24,4  17,5  29,6  4,05 

K 14 

Wiek [lata]  67,6  56,3  75,0  6,88 

BM [kg]  63,6  49,0  82,0  9,55 

BH [cm]  164,1  155,0  180,0  6,01 

BMI [kg×m
-2

]  23,6  18,2  29,8  3,63 

FIZ 

M 10 

Wiek [lata]  68,6  61,3  74,9  4,58 

BM [kg]  72,3  52,0  102,0  14,13 

BH [cm]  174,7  165,0  193,0  8,04 

BMI [kg×m
-2

]  23,6  17,6  27,4  3,48 

K 14 

Wiek [lata]  67,4  58,0  74,5  5,99 

BM [kg]  66,2  48,0  100,0  13,92 

BH [cm]  158,5  150,0  168,0  6,19 

BMI [kg×m
-2

]  26,4  19,5  35,4  5,39 

Grupa: KT – grupa badanych z dodatkowo zastosowaną aplikacją metody Kinesio 

Taping, PNF – grupa badanych z dodatkowo zastosowaną techniką Hold-Relax 

metody PNF, FIZ – grupa kontrolna 

M – mężczyźni, K – kobiety, BM (ang. Boby Mass) – masa ciała, BH (ang. Body 

Height) – wysokość ciała, BMI (ang. Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała. 
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W badaniu wzięli udział pacjenci, u których zdiagnozowano następujące 

nowotwory: nowotwory jelita grubego (22%), nowotwory piersi (17%), nowotwory 

szyjki macicy (10%), nowotwory jajnika (7%), nowotwory żołądka i nowotwory bez 

określenia umiejscowienia (po 6%), nowotwory gruczołu krokowego, płuc i nerki 

(po 4%), nowotwory pęcherza moczowego, przełyku, trzonu macicy, trzustki 

i czerniaka złośliwego (po 3%), nowotwory prostaty, krtani, wątroby, kości kręgosłupa 

oraz migdałka (po 1%) (rycina 4). 

 

Rycina 4. Rozkład procentowy rodzajów zdiagnozowanych nowotworów u wszystkich 

badanych osób. 
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W grupie KT wśród mężczyzn największy odsetek stanowił nowotwór jelita 

grubego (N=7), mniejszy odsetek stanowił nowotwór nerki (N=2), natomiast u reszty 

mężczyzn tej grupy zdiagnozowano następujące nowotwory: nowotwór migdałka, 

trzustki, płuc, przełyku oraz bez określenia umiejscowienia (po N=1). W grupie KT 

wśród kobiet wyróżniono następujące nowotwory, największy odsetek stanowiły 

nowotwór piersi (N=4), nowotwór szyjki macicy (N=2), natomiast najmniejszy odsetek 

stanowiły nowotwory wątroby, żołądka i jajnika (po N=1). W badanej grupie pacjentów 

nie zdiagnozowano nowotworów trzonu macicy, kości, krtani, prostaty, gruczołu 

krokowego, złośliwego skóry oraz pęcherza moczowego (rycina 5). 

 

Rycina 5. Rozkład procentowy rodzajów zdiagnozowanych nowotworów w grupie KT. 
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Kolejną grupę stanowili pacjenci grupy PNF, gdzie największy odsetek 

nowotworów wśród kobiet to nowotwory piersi (N=4), mniejszy odsetek to nowotwory: 

szyjki macicy, jelita grubego i trzonu macicy (po N=2), natomiast resztę stanowiły 

nowotwory takie, jak: nowotwór płuc, nerki, trzustki oraz jajnika, (po N=1). Lokalizacja 

nowotworów wśród mężczyzn prezentowała się następująco, największy odsetek 

stanowił nowotwór jelita grubego (N=3), nieco mniejszy nowotwory żołądka i gruczołu 

krokowego (po N=2), natomiast nowotwory płuc, złośliwy skóry oraz migdałka 

stanowiły najmniejszy odsetek wśród badanych mężczyzn grupy PNF (po N=1). 

W badanej grupie pacjentów nie stwierdzono występowania takich 

nowotworów, jak: nowotwór migdałka, wątroby, kości, krtani, przełyku, prostaty oraz 

pęcherza moczowego (rycina 6). 

 

Rycina 6. Rozkład procentowy rodzajów zdiagnozowanych nowotworów w grupie 

PNF. 
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W grupie kontrolnej FIZ największy odsetek nowotworów wśród kobiet 

stanowił nowotwór piersi (N=4), następnie nowotwór jajnika i szyjki macicy (po N=3), 

natomiast resztę stanowiły nowotwory jelita grubego, pęcherza moczowego, złośliwego 

skóry oraz nowotwory bez określenia umiejscowienia (po N=1). Wśród mężczyzn 

największy odsetek stanowili pacjenci z nowotworem jelita grubego (N=3), natomiast 

resztę stanowiły nowotwory pęcherza moczowego, żołądka, kości, krtani, przełyku, 

prostaty oraz gruczołu krokowego (po N=1). Warto zauważyć, iż w grupie FIZ nie 

występowały takie nowotwory, jak: nowotwór migdałka, wątroby, nerki, trzustki, 

trzonu macicy oraz płuc (rycina 7). 

 

Rycina 7. Rozkład procentowy rodzajów zdiagnozowanych nowotworów w grupie FIZ. 
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3.2.  METODY BADAŃ  

3.2.1.  PROGRAM BADAŃ  

 

Badania zostały przeprowadzone w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu 

Miejskim w Bielsku-Białej na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Do badań zostali 

zakwalifikowani pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową w stadium rozsiewu, 

stwierdzoną na podstawie badania tomografii komputerowej. Przed przystąpieniem do 

badań stan zdrowia zgłoszonych pacjentów oceniał lekarz na wizycie lekarskiej, które 

odbywają się codziennie w godzinach porannych. Całe badanie prowadzone było pod 

nadzorem lekarza i obejmowało: 

1. Część kwestionariuszowa. 

2. Część praktyczna-program fizjoterapeutyczny z dodatkowo zastosowanymi 

technikami oklejania metody Kinesio Taping oraz technikami 

przeciwbólowymi metody PNF dla poszczególnych grup badanych 

pacjentów. 

Wszyscy pacjenci zakwalifikowani do projektu zostali losowo przydzieleni do 

trzech grup: 

1. Grupa KT – pacjenci z grupy badanych, u których oprócz programu 

fizjoterapeutycznego zastosowano dodatkowo aplikację hamującą na mięśnie 

przykręgosłupowe odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa metody KT. 

2. Grupa PNF – pacjenci z grupy badanych, u których w programie 

fizjoterapeutycznym uwzględniono wybrane technikę przeciwbólową 

Hold-Relax z koncepcji PNF. 

3. Grupa FIZ – pacjentów z grupy kontrolnej, u których prowadzony był 

program fizjoterapeutyczny 

Program badań ze względu na stan zaawansowania choroby nowotworowej 

u badanych pacjentów trwał 3 tygodnie. Sesje fizjoterapeutyczne odbywały się 

codziennie (z wyłączeniem weekendów) i były jednakowe dla grup badanych 

i kontrolnej. 

Ćwiczenia prowadzone były indywidualnie dla każdego pacjenta, gdzie każda 

sesja trwała ok. 30 minut. U wszystkich osób biorących udział w projekcie badawczym 

(grupy badane i grupa kontrolna) zostały wykonane dwukrotnie pomiary w pierwszej 

dobie oraz po upływie 3 tygodni. Ze względu na zaawansowanie choroby 
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nowotworowej badanych pacjentów program badań został podzielony na 2 etapy: część 

kwestionariuszową i część praktyczną. 

Część kwestionariuszowa 

Część kwestionariuszową prowadzono u wszystkich badanych pacjentów 

w godzinach przedpołudniowych, po lekkim śniadaniu i po wizycie lekarskiej. Badanie 

obejmowało pięć kwestionariuszy oceniających stan fizyczny pacjenta, jego 

funkcjonowanie oraz jakość życia. Do oceny funkcjonalnej pacjentów posłużono się 

Indywidualną Kartą Badania Pacjenta (IKBP) własnego autorstwa, która zawierała 

informacje dotyczące danych osobowych pacjenta, cech somatycznych, zgłaszanych 

dolegliwości bólowych, ich umiejscowienia oraz natężenia bólu przy wykorzystaniu 

skali wizualno-analogowej VAS. Ponadto karta ta zawierała wyniki skali Katza, która 

oceniała stan fizyczny pacjentów oraz ich podstawowe czynności dnia codziennego, jak 

i wyniki testu Trunk Control Test, służącego do oceny stopnia funkcjonowania pacjenta 

w obrębie swojego łóżka, tj. obracania się pacjenta w łóżku na lewy i prawy bok, 

przechodzenia do pozycji siadu i utrzymanie równowagi w pozycji siedzenia na skraju 

łóżka. Kolejnym narzędziem badawczym do oceny funkcjonalnej pacjenta był Indeks 

Karnofsky’ego, który oceniał stopień funkcjonalnej samodzielności pacjenta. Natomiast 

do oceny jakości życia posłużono się kwestionariuszami ESAS-r, wersją polską, która 

opisuje i bada 12 objawów towarzyszących chorobie nowotworowej oraz WHOQOL-

BREF, który stanowi wersję skróconą kwestionariusza WHOQOL i powstał na potrzeby 

pacjentów w stanach terminalnych. Do oceny stanu poznawczego pacjenta 

wykorzystano skalę MMSE. Kompletne karty kwestionariuszowe zamieszczono 

w aneksie. 

Część praktyczna 

Część drugą, praktyczną (program fizjoterapeutyczny) realizowano w godzinach 

popołudniowych, po obiedzie, która obejmowała przeprowadzenie we wszystkich 

trzech grupach jednakowego programu fizjoterapeutycznego opartego o te same 

jednostki ćwiczeniowe. Program fizjoterapeutyczny trwał 3 tygodnie, sesje odbywały 

się codzienne po 30 minut z wyłączeniem weekendów. 

W grupie badanej KT pacjenci dodatkowo zostali oklejeni elastycznymi taśmami 

z zastosowaniem aplikacji hamującej dla mięśni przykręgosłupowych odcinka 
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lędźwiowego kręgosłupa. Naklejanie taśm elastycznych odbywało się co 3 dni (brak 

przerw pomiędzy kolejnymi aplikacjami) w celu zachowania ciągłej stymulacji 

przeciwbólowej. W grupie PNF u badanych pacjentów zastosowano dodatkowo oprócz 

programu fizjoterapeutycznego technikę przeciwbólową Hold – Relax metody PNF. 

Zarówno program fizjoterapeutyczny, jak i aplikacje taśm Kinesio Tex Gold FP oraz 

wykonywanie techniki Hold-Relax metody PNF wykonywał certyfikowany terapeuta 

obu metod (autorka projektu). Natomiast druga osoba (niezależny obserwator) oceniał 

wyniki nie wiedząc, jakie techniki były zastosowane u badanych chorych. Obydwa 

etapy zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi na Oddziale 

Medycyny Paliatywnej oraz w zindywidualizowanym odstępie czasowym tak, aby nie 

obciążać tym samym chorego. W trakcie całego badania pacjentom została 

zagwarantowana stała opieka lekarska. 

 

3.2.2  NARZĘDZIA BADAWCZE  

 

W przeprowadzonym projekcie badawczym posłużono się narzędziami, które 

znalazły również swoje zastosowanie w wielu pracach naukowych dotyczących leczenia 

pacjentów z zaawansowaną choroba nowotoworową. Stąd też wymienione 

kwestionariusze i skale służące do oceny stanu fizycznego pacjenta, jego 

funkcjonowania oraz szeroko rozumianej jakości życia chorych zostały ewaluowane 

i uwierzytelnione w wielu badaniach [99–102]. Warto również dodać, iż istotnym 

elementem pomiaru jakości życia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotoworową 

jest odpowiednia ilość pytań zawartych w kwestionariuszach, a czas, który jest 

potrzebny do ich przeprowadzenia powinien być ściśle dostosowany do potrzeb 

i możliwości pacjenta [103]. 

Indywidualna Karta Badania Pacjenta 

Indywidualna Karta Badania Pacjenta była narzędziem badawczym własnego 

autorstwa, w której zawarte zostały informacje dotyczące danych osobowych pacjenta, 

cech somatycznych, umiejscowienia nowotworu (jego rodzaju), zgłaszanych 

dolegliwości bólowych, ich umiejscowienia oraz natężenia bólu w danym momencie. 

Ponadto karta ta zawierała wyniki powszechnie stosowanych skal: Katza, wizualno-
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analogowej VAS oraz testu Trunk Control Test. Wzór Indywidualnej Karty Badań 

Pacjenta został zamieszczony w aneksie. 

Skala VAS 

Wizualno – analogowa skala subiektywnej oceny natężenia bólu – VAS (Visual 

Analogue Scale of Pain) służy do określania natężenia subiektywnych dolegliwości 

bólowych pacjenta. Jest narzędziem wiarygodnym oraz powszechnie stosowanym do 

badania wszystkich rodzajów pacjentów, w tym pacjentów onkologicznych. Cechuje ją 

szybkość przeprowadzenia badania, ponadto jest prosta w użyciu oraz interpretacji. 

Skala wizualno-analogowa VAS ma postać linii o długości 10 centymetrów, gdzie 

pacjent określa subiektywne odczucie natężenie bólu w danej chwili za pomocą cyfr od 

zera do dziesięciu (0 – oznacza całkowity brak bólu, 10 – najsilniejszy ból, jaki pacjent 

może sobie wyobrazić). Dodatkowo skala ta często jest przedstawiana w kolorach 

przechodzących od niebieskiego (przy małych wartościach odczuwanego bólu) do 

czerwonego (przy dużych wartościach). Aby otrzymać prawidłowe wyniki należy 

upewnić się, że chory rozumie, co oznaczają wartości skrajne. Warto dodać, iż jest to 

najczęściej stosowana skala opisu bólu, którą cechuje dla większości chorych duża 

czytelność, wiarygodność i powtarzalność [104–110]. 

 

Rycina 8. Przykładowa forma subiektywnej skali wizualno-analogowej oceny natężenia 

bólu VAS [materiał własny Aneta Bac]. 
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Skala Katza 

Skala Katza jest prostym narzędziem do oceny stanu fizycznego pacjentów oraz 

ich podstawowych czynności dnia codziennego [111–113]. Mieści się ona na skali od 

0 do 6, gdzie wartość 0 oznacza, iż pacjent wymaga pomocy innej osoby, natomiast 

wartość 6 oznacza, iż pacjent wykonuje dane czynności samodzielnie. Do tych 

czynności należą kąpanie się, ubieranie się, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka 

i przemieszczanie się na fotel, samodzielne jedzenie oraz kontrolowane wydalanie 

moczu i stolca [114]. Skala Katza jest prosta w użyciu i interpretacji. Każdą czynność 

dnia codziennego punktówje się od 0 do 1, gdzie w całościowej ocenie można uzyskać 

od 0 do 6 punktów. W niniejszej pracy przyjęto następującą interpretację otrzymanych 

wyników: 

 5-6 – osoby sprawne 

 3-4 – osoby umiarkowanie niesprawne 

 0-2 – osoby znacznie niesprawne 

Wzór skali Katza został umieszczony w aneksie. 

Test Trunk Control Test 

Test Trunk Control Test (TCT) jest powszechnie i najczęściej stosowanym 

narzędziem badawczym do oceny funkcjonowania pacjentów neurologicznych po 

przebytych udarach [115–120]. W niniejszym projekcie badawczym wykorzystano ten 

test do oceny funkcjonowania pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową 

w stadium terminalnym. Na potrzeby badania własnego uproszczono i dostosowano test 

do pacjentów paliatywnych, polegający na traktowaniu obu stron jako zdrowe. Nie 

charakteryzowano strony niedowładnej u pacjenta. Test TCT ocenia cztery czynności 

chorego: obracanie się pacjenta na lewy bok w leżeniu tyłem (TCT1), obracanie się 

pacjenta na prawy bok w leżeniu tyłem (TCT2), utrzymanie równowagi w pozycji siadu 

(TCT3), przejście do siadu z pozycji leżenia tyłem (TCT4). 

Całościowy wynik testu Trunk Contol Test jest wyrażony w skali od 0 do 100, 

gdzie punktacja za każdą czynność wynosi 0, 12 lub 25. Wartość 0 jest wartością 

minimalną i oznacza niemoc pacjenta w wykonaniu danego ruchu bez pomocy drugiej 

osoby. Kolejna wartość 12 oznacza możliwość wykonania danego ruchu przez pacjenta 

w sposób niepełny (przy pomocy innych przedmiotów). Ostatnia wartość 25 określa 

w pełni samodzielne i prawidłowe wykonanie danego ruchu. Otrzymane wyniki za 



 38 

poszczególne czynności sumują się. Wartość 100 jest wartością maksymalną i wskazuje 

na wysoką jakość życia chorego. 

  
TCT1 

obrót pacjentki na lewy bok 

TCT2 

obrót pacjentki na prawy bok 

  
TCT3 

próba wykonania siadu na łóżku 

TCT4 

utrzymanie równowagi w pozycji siedzącej 

Rycina 9. Etapy wykonywania testu TCT pod kontrolą fizjoterapeutki przez pacjentkę 

Oddziału Medycyny Paliatywnej w warunkach klinicznych w łóżku [fotografie własne]. 
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Indeks Karnofsky’ego 

Indeks stanu sprawności Karnofsky’ego (KPS – Karnofsky Performance Scale) 

umożliwia porównanie skuteczności różnych metod leczenia, uwzględnienie rokowań 

i ocenę sprawności ruchowej. Metoda została uzupełniona informacjami o ogólnym 

stanie zdrowia, różnych aspektach życia społecznego i kondycji emocjonalno-

psychicznej człowieka [121]. Indeks Karnofsky’ego jest to skala służąca do określenia 

funkcjonowania fizycznego pacjenta za pomocą metrycznej oceny stopnia 

funkcjonalnej samodzielności, wyrażonej w postaci jednej liczby. Ocena ta zawiera się 

na skali od 0% do 100%, gdzie 100 oznacza stan idealny, a 0 – śmierć. Na potrzeby 

badania własnego uproszczono indeks stosując skalę od 0 do 10. Indeks ten może być 

stosowany jako narzędzie badawcze do oceny jakości życia pacjentów z zaawansowaną 

chorobą nowotworową w stadium terminalnym, oceniając jeden z głównych 

składowych – sprawność fizyczną. Wyższe wartości uzyskane w badaniu oznaczają 

lepszą jakość życia. U pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową 

w terminalnym ich stanie wyniki otrzymane w zakresie indeksu Karnofsky’ego często 

korelują z czasem przeżycia chorych [27]. 

W pracy przyjęto założenie, iż wyższe wartości skali odpowiadają lepszej 

sprawności i wyższej jakości życia pacjentów. Wzór indeksu Karnofsky’ego został 

umieszczony w aneksie. 

Kwestionariusz ESAS-r 

Skala ESAS-revised (Edmonton Symptom Assessment System) jest narzędziem 

badawczym służącym do oceny jakości życia pacjentów onkologicznych. Cechuje go 

wysoka jakość oceny poszczególnych objawów oraz szybkość i łatwość 

przeprowadzenia badania. Kwestionariusz ten zawiera 10 wzrokowo-analogowych skal 

składających się z dwóch przeciwstawnych biegunów wyrażonych w skali od 0 (brak 

objawu) do 10 (objaw najsilniejszy), gdzie po lewej stronie są wartości określające 

najmniejsze natężenie objawu, natomiast po prawej-największe natężenie objawu [7]. 

Pacjent zaznacza jedną z cyfr, która jest najbardziej właściwa dla występującego 

doznania. W polskiej wersji kwestionariusza dodano dodatkowe dwa, często 

występujące objawy u chorych w opiece paliatywnej: zaparcie stolca i wymioty. 

Poprawiona wersja ESAS-revised (ESAS-r) różni się od oryginalnego kwestionariusza 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amier%C4%87
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ESAS i zawiera ocenę zmęczenia zamiast aktywności [27]. Wzór kwestionariusza został 

umieszczony w aneksie. 

Kwestionariusz WHOQOL-BREF 

Kwestionariusz WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality-of-Life 

Scale w wersji skróconej „BREF”) jest stosunkowo nowym narzędziem badawczym 

służącym do oceny jakości życia [122–125]. Powstał on na podstawie kwestionariusza 

WHOQOL-100, opracowanego na początku lat 90. XX wieku na zlecenie Światowej 

Organizacji Zdrowia oraz potrzeby przeprowadzania badań jakości życia u pacjentów 

stadium terminalnym. Narzędzie zaadoptowały do warunków polskich Wołowicka 

i Jaracz [126]. Kwestionariusz WHOQOL-BREF jest narzędziem, którego cechuje 

wysoka trafność i rzetelność. Zawiera on 26 pytań zamkniętych i skategoryzowanych na 

4 domeny: somatyczną, psychologiczną, socjalną oraz środowiskową, służącą do oceny 

jakości życia i stanu chorego. Kwestionariusz zawiera również dwa pytania dotyczące 

indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia oraz indywidualnej percepcji własnego 

zdrowia. Punktacja pytań zawiera się w przedziale od 1 do 5, gdzie wartość 1 oznacza 

niską jakość życia, natomiast cyfra 5 – wysoką jakość życia. Wzór kwestionariusza 

został umieszczony w aneksie. 

Skala MMSE 

Skala MMSE (Mini–Mental State Examination) powstała w 1975 roku jako 

krótkie narzędzie przesiewowe do oceny otępień i obecnie jest powszechnie stosowaną 

metodą do oceny stanu poznawczego pacjenta w celu ich weryfikacji [127]. 

Zmodyfikowana skala MMSE składa się z 30 pytań, jak i zadań pozwalających na 

ilościową ocenę różnych aspektów funkcjonowania poznawczego. Jest krótka, prosta 

w użyciu, obliczaniu i interpretacji co jest jej znaczną zaletą [128]. Wyodrębnia się 

następujące kategorie dla oceny stanu poznawczego: 

30 – 28 norma 

27 – 24 zaburzenia funkcji poznawczych 

23 próg otępienia 

22 – 20 otępienie o małym stopniu zaawansowania 

19 – 10 otępienie o średnim stopniu zaawansowania 

9 – 0 otępienie głębokie 
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Warunkiem włączenia do badania była mniejsza niż dwa liczba błędów 

popełniona przez pacjenta podczas odpowiadania na pytania zawarte w kwestionariuszu 

skali Mini-Mental Examination. Wzór skali został umieszczony w aneksie. 

BMI 

Pomiar BMI (Body Mass Index) pozwala na obliczenie wskaźnika masy ciała, 

w którym do obliczeń potrzebne są dane dotyczące masy ciała i wysokości ciała 

badanych. Wartość wskaźnika uzyskuje się dzięki podstawieniu danych do poniższego 

wzoru, gdzie BW oznacza masę ciała wyrażoną w kilogramach, a BH – wysokość ciała 

mierzoną w metrach podniesionych do kwadratu. 

BMI=
BW [kg]

BH [m2]
 

Wskaźnik BMI jest szeroko stosowany do oceny częstości występowania 

nadwagi i otyłości. Dla osób dorosłych według podstawowej klasyfikacji wartość BMI 

wskazuje na: 

 < 18,5 – niedowagę 

 18,5–24,99 – wartość prawidłową 

 ≥ 25,0 – nadwagę 

Natomiast według poszerzonej klasyfikacji wartości wskaźnika BMI rozkładają 

się następująco: 

 < 16,0 – wygłodzenie 

 16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez anoreksję lub inną 

ciężką chorobę) 

 17,0–18,49 – niedowagę 

 18,5–24,99 – wartość prawidłową 

 25,0–29,99 – nadwagę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedowaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad%C5%82owstr%C4%99t_psychiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedowaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C4%87
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3.2.3.  PROGRAM FIZJOTERAPEUTYCZNY 

 

Jednorazowy program fizjoterapeutyczny, który był jednakowy dla wszystkich 

grup pacjentów trwał 30 minut i podzielony był na trzy etapy: 

Etap pierwszy: część wstępna 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń stan pacjentów oceniał lekarz na wizycie 

lekarskiej, który był również obecny i nadzorował przebieg całego projektu 

badawczego, w tym programu fizjoterapeutycznego. Część wstępna trwała ok. 5 minut, 

zawierała ćwiczenia rozgrzewające, których głównym celem było przygotowanie 

tkanek do większego wysiłku. Do tych ćwiczeń zaliczały się ćwiczenia czynno-bierne 

oraz czynne wolne o małej intensywności kończyn górnych i dolnych w pozycji leżenia 

tyłem w łóżku pacjenta. W celu skrócenia opisów ćwiczeń zastosowano następujące 

oznaczenia: PW – pozycja wyjściowa, KG i KKG – kończyna i kończyny górne, 

KD i KKD – kończyna dolna i kończyny dolne. 

Do ćwiczeń rozgrzewających zaliczały się: 

 PW: leżenie tyłem z KKG i KKD ułożonymi wzdłuż tułowia, ćwiczenie bierne 

ruchów zgięcia i wyprostu KD w trzech stawach jednocześnie (stawy: 

biodrowy, kolanowy i skokowy górny), wykonywanie po obu stronach 

(rycina 10) 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, naprzemienne 

zginanie/prostowanie w stawach skokowych kończyn dolnych (rycina 11) 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, wykonywanie ruchów 

okrężnych w stawach skokowych kończyn dolnych 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne zgięte w stawach łokciowych, ruchy 

zgięcia i wyprostu w stawach promieniowo-nadgarstkowych kończyn 

górnych (rycina 12) 

 PW: leżenie tyłem z KG ćwiczoną zgiętą do 90° w stawie łokciowym, 

ćwiczenie czynne wolne dla mięśni zginaczy palców ręki – zaciskanie ręki 

w pięść i jej rozluźnianie (rycina 13) 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne zgięte w stawach łokciowych, 

wykonywanie ruchów okrężnych w stawach nadgarstkowych kończyn 

górnych 
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A B 

Rycina 10. Ćwiczenie bierne ruchów zgięcia i wyprostu KD w trzech stawach 

jednocześnie (stawy: biodrowy, kolanowy i skokowy górny), wykonywane po obu 

stronach w pozycji leżenia tyłem, A – pozycja wyjściowa, B – pozycja końcowa 

[fotografie własne]. 

  
A B 

Rycina 11. Zgięcie i wyprost w stawie skokowym górnym w pozycji leżenia tyłem, 

A - pozycja wyjściowa, B – pozycja końcowa [fotografie własne]. 

  
A B 

Rycina 12. Zgięcie i wyprost w stawie promieniowo-nadgarstkowym w pozycji leżenia 

tyłem, A – pozycja wyjściowa, B – pozycja końcowa [fotografie własne]. 
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A B 

Rycina 13. Ćwiczenie czynne wolne dla mięśni zginaczy palców ręki – zaciskanie ręki 

w pięść i jej rozluźnianie, A – pozycja wyjściowa, B – pozycja końcowa [fotografie 

własne]. 

Etap drugi: część właściwa 

Program fizjoterapeutyczny obejmował ćwiczenia w pozycjach leżącej 

i siedzącej i trwał ok. 20 minut. Program obejmował ćwiczenia czynno-bierne, czynne 

wolne w łóżku pacjenta (kończyny górne, kończyny dolne) po 10 powtórzeń na każdy 

staw po jednej serii. Ćwiczenia przeplatane były ćwiczeniami oddechowymi, 

dobieranymi indywidualnie do potrzeb pacjenta. Następnie program obejmował 

ćwiczenia czynne z lekkim oporem ukierunkowane na zwiększenie siły mięśniowej 

kończyn górnych i dolnych (ćwiczenia z taśmą Thera-Band), a także terapię 

wykorzystującą metodę PNF (stabilizacja zwrotna) wpływająca na poprawę stabilizacji 

tułowia w siadzie ze spuszczonymi kończynami dolnymi oraz przejście pacjenta do 

pozycji wyższej, stojącej. 

Ćwiczenia w pozycji leżącej: 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, wykonywanie ruchów 

zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym PKD, następnie LKD (rycina 14) 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne zgięte w stawach łokciowych, 

wykonywanie ruchów zgięcia i wyprostu w stawach łokciowych 

 PW: leżenie tyłem, jedna kończyna dolna zgięta, stopa oparta o podłoże, 

wciskanie prostej kończyny dolnej w podłoże 3 sekund, 3 sekund przerwy, 

następnie zmiana kończyny ćwiczącej (rycina 15) 
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 PW: leżenie tyłem, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych, stopy 

oparte o podłoże, wciskanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa w podłoże 

przez 3 sekundy, 6 sekund przerwy 

 PW: leżenie tyłem z KKG i KKD ułożonymi wzdłuż tułowia, ćwiczenie 

ipsilateralne – jednoczesny ruch zgięcia w stawie ramiennym połączony 

z ruchem zgięcia w stawie biodrowym i kolanowym KD po tej samej stronie 

ciała (rycina 16) 

 

Rycina 14. Wykonywanie ruchów zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym w pozycji 

leżenia tyłem [fotografia własna]. 

  
A B 

Rycina 15. Ćwiczenie: jedna kończyna dolna zgięta, stopa oparta o podłoże, wciskanie 

prostej kończyny dolnej w podłoże 3 sekund, 6 sekund przerwy, po czym następuje 

zmiana kończyny dolnej ćwiczącej, A – pozycja wyjściowa, B – pozycja końcowa 

[fotografie własne]. 
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A B 

Rycina 16. Ćwiczenie ipsilateralne – jednoczesny ruch zgięcia w stawie ramiennym 

połączony z ruchem zgięcia w stawie biodrowym i kolanowym KD po tej samej stronie 

ciała, A – pozycja wyjściowa, B – pozycja końcowa [fotografie własne]. 

Ćwiczenia w pozycji siedzącej: 

 PW: siad z opuszczonymi KKD, wykonywanie ruchu unoszenia i opuszczania 

ramion KKG (rycina 17) 

 PW: ze spuszczonymi kończynami dolnymi, wykonywanie ruchu zgięcia 

w stawie biodrowym PKD, następnie w LKD (unoszenie kolan) 

 PW: ze spuszczonymi kończynami dolnymi, naprzemienne napięcie mięśni 

skośnych brzucha poprzez opór przeciwległą ręką górnej części uda przez 

3 sekundy, 6 sekund przerwy 

 PW: siad z opuszczonymi KKD, taśma Thera-band owinięta wokół stawów 

kolanowych, wykonywanie odwodzenia w stawach biodrowych (rycina 18) 

 PW: siad z opuszczonymi KKD z położoną małą piłką o średnicy 20 cm 

między stawami kolanowymi, wykonywanie ruchu przywiedzenia w stawach 

biodrowych 
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Pozycja wyjściowa Pozycja końcowa 

Rycina 17. Wykonywanie ruchu unoszenia i opuszczania ramion KKG w pozycji 

siedzącej z opuszczonymi KKD [fotografie własne]. 

  
Pozycja wyjściowa Pozycja końcowa 

Rycina 18. Ćwiczenie: taśma Thera-Band owinięta wokół stawów kolanowych, 

wykonywanie odwodzenia w stawach biodrowych w pozycji siedzącej z opuszczonymi 

KKD [fotografie własne]. 
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W tej części pracy z pacjentem w terminalnym okresie choroby nowotworowej 

skupiono się na stabilizacji tułowia w dolnej części kręgosłupa oraz wzmocnieniem tego 

odcinka oraz mięśni kończyn dolnych. Wszystkie przedstawione wyżej ćwiczenia były 

prowadzone u badanych pacjentów, jedynie tempo oraz ilość powtórzeń było 

dostosowane do stopnia zaawansowania choroby nowotworowej u danego pacjenta. 

Etap trzeci: część końcowa 

W tej części program fizjoterapeutyczny obejmował ćwiczenia rozluźniające, 

rozciągające oraz uspokajające, trwające ok. 5 minut. 

 PW: siedząca ze spuszczonymi kończynami dolnymi, skręt tułowia w stronę 

jednej kończyny dolnej, pozostanie w pozycji 3 sekundy, 6 sekund przerwy 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, wznos barków 

w kierunku uszu 

 PW: leżenie tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia, wykonanie trójzgięcia 

jednej kończyny dolnej, wytrzymanie w pozycji 3 sekundy, 6 sekund przerwy 

 PW: leżenie tyłem, ręce na brzuchu (przeponie), oddychanie torem 

przeponowym 

 

3.2.4.  METODYKA APLIKACJI TAŚM KINESIO TAPING  

 

W grupie KT pacjenci zostali oklejeni elastycznymi taśmami z zastosowaniem 

aplikacji wspomagającej dla mięśni przykręgosłupowych odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa, u których potwierdzone były dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym 

kręgosłupa na podstawie dokumentacji medycznej i przeprowadzonego wywiadu). 

Metodyka aplikacji taśm została opisana poniżej (rycina 19). 
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1. Naklejanie 2 taśm w kształcie 

„I” aplikacją wspomagającą 

z napięciem bazy taśmy 35% na 

przebiegu mięśni przykręgosłu-

powych w pozycji maksymalnego 

rozciągnięcia oklejanych mięśni. 

 

Kotwice: początkowa na wysokości 

kręgu S1 oraz końcowa na wysokości 

Th10-Th12 naklejane bez napięcia. 

 

2. Naklejanie 1 taśmy w kształcie 

„I” w poprzek dwóch poprzednich 

korzystając z aplikacji korekcji 

przestrzeni z napięciem bazy taśmy 

30% na wysokości kręgów L4-L5. 

 

Kotwice taśmy aplikowane bez 

napięcia. 

 

3. Kompletna aplikacja Kinesio Taping 

zastosowana u pacjentów 

onkologicznych. 

Rycina 19. Poszczególne etapy aplikacji wspomagającej pracę mięśni 

przykręgosłupowych wraz z aplikacją korekcji przestrzeni według metody Kinesio 

Taping [fotografie własne]. 

Zarówno aplikacje taśm Kinesio Tex Gold FP (rolki o szerokości 5 cm i długości 

5 m), jak i wykonywanie techniki Hold-Relax metody PNF oraz program fizjoterapii 

wykonywał certyfikowany terapeuta obu metod (autorka projektu). Natomiast druga 

osoba (niezależny obserwator) oceniał wyniki nie wiedząc, jakie techniki były 

zastosowane u badanych chorych. 
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W celu zmniejszenia dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym 

kręgosłupa wykorzystano technikę wspomagającą na mięśnie przykręgosłupowe. 

Podczas oklejania pacjentów wykorzystano technikę mięśniową, w celu wspomagania 

funkcji mięśni okolicy lędźwiowej. Pierwsza aplikacja taśm Kinesio Tex Gold FP 

została wykonana zaraz w pierwszej dobie po przeprowadzeniu części 

kwestionariuszowej oraz programu fizjoterapeutycznego u badanych pacjentów. 

Metodyka aplikacji taśm kinesio: 

 aplikacja taśmy KT w kształcie litery „I” z napięciem 35% (2 taśmy tej samej 

długości odmierzone od kolców biodrowych tylnych do wysokości Th12) 

techniką wspomagającą 

 kotwica początkowa taśmy aplikowana w okolicy S1 (pierwszego kręgu 

krzyżowego kręgosłupa), naklejana bez napięcia 

 przyjęcie przez pacjenta pozycji maksymalnego, możliwego rozciągnięcia 

mięśni przykręgosłupowych – naklejenie taśmy z napięciem 35% wzdłuż 

przebiegu mięśni przykręgosłupowych 

 kotwica końcowa taśmy aplikowana w okolicy na wysokości Th10-Th12 

(dziesiątego-dwunastego kręgu piersiowego kręgosłupa), naklejana bez 

napięcia 

 wykonanie aplikacji drugiej taśmy po drugiej stronie kręgosłupa, zgodnie 

z powyższą instrukcją 

 aplikacja trzeciej taśmy w kształcie „I” prostopadle do poprzednich, na 

wysokości L4-L5 (czwartego i piątego kręgu lędźwiowego kręgosłupa), 

stosując aplikację korekcji przestrzennej z napięciem na środku taśmy 30%, 

kotwice taśmy aplikowane z napięciem 0% (rycina 21) 

 

3.2.5.  METODYKA ZASTOSOWANIA TECHNIKI HOLD-RELAX 

METODY PNF 

 

Terapia metodą PNF trwała ok. 5 minut, prowadzona była z każdym pacjentem 

grupy PNF. Oprócz podstawowego programu fizjoterapeutycznego została zastosowana 

pacjentom na odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa technika Hold-Relax („trzymaj-

rozluźnij”). Technikę tę stosuje się dla rozluźnienia skróconej i bolesnej grupy 

mięśniowej oraz do regulacji napięcia mięśniowego. Technika Hold-Relax 
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wykonywana była u wszystkich pacjentów grupy PNF w pozycji leżenia bokiem 

w łóżku pacjenta przez certyfikowana terapeutkę (autorkę projektu), natomiast wyniki 

zbierane i oceniane były przez drugą osobę, niezależnego obserwatora. 

Metodyka wykonania techniki Hold-Relax metody PNF (rycina 20): 

 przyjęcie pozycji leżenia bokiem w łóżku przez pacjenta 

 ułożenie jednej ręki fizjoterapeuty na kości krzyżowej pacjenta, druga ręka 

leżąca swobodnie na jego tułowiu 

 ruch wykonywany przez fizjoterapeutę w kierunku kaudalnym w celu 

rozciągnięcia struktur tkanki mięśniowej 

 zastosowanie oporu ze strony pacjenta, wytrzymanie przez 3 sekundy 

 rozluźnienie napiętych struktur tkanki mięśniowej 

 

Rycina 20. Technika Hold-Relax z metody PNF wykonana w warunkach klinicznych 

z pacjentem onkologicznym [fotografia własna]. 

Technika Hold-Relax prowadzona była u wszystkich pacjentów grupy PNF 

przez okres 3 tygodni (z wyłączeniem weekendów). Pierwszy zabieg został 

przeprowadzony w pierwszej dobie trwania projektu w zindywidualizowanym czasie 

dla każdego pacjenta po przeprowadzeniu części kwestionariuszowej oraz programu 

fizjoterapeutycznego, które były prowadzone we wszystkich trzech grupach badanych 

pacjentów. 
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3.2.6.  METODY STATYSTYCZNE  

 

Do analizy statystycznej zgromadzonych wyników oraz interpretacji graficznej 

został wykorzystany arkusz kalkulacyjny MS Excel 2007 dla Windows firmy Microsoft 

i pakiet statystyczny STATISTICA 12 PL dla Windows firmy StatSoft. Każdą z grup 

informacji opisano za pomocą mierników liczbowych (parametrów). Dla zebranych 

danych ilościowych zostały wyznaczone podstawowe charakterystyki liczbowe 

rozkładu badanych zmiennych: średnie arytmetyczne (x̄), odchylenia standardowe (SD), 

wartości minimalne (Min) i maksymalne (Max), mediany (Me), kwartyle górne (Q1) 

i dolne (Q3). Ponadto została przeprowadzona analiza istotności różnic badanych cech 

oraz ich współzależności (do szacowania siły i kierunku zależności pomiędzy tymi 

cechami wykorzystane zostaną współczynniki korelacji liniowej Pearsona (r)). 

Wyniki otrzymane w trakcie badania testowano pod względem zgodności 

rozkładu wyników w poszczególnych grupach z rozkładem normalnym. Analizując 

liczebność próby oraz rodzaj rozkładu zmiennych za pomocą testu Shapiro-Wilka 

zastosowano testy istotności różnic zgodne z algorytmem postępowania statystycznego. 

Ze względu na różnego rodzaju zebrane dane zastosowano testy istotności różnic 

zarówno dla zmiennych ilościowych i jakościowych z ustalonym poziomem istotności 

dla α wynoszącym 0,05. Konsekwencją przeprowadzenia testu Shapiro-Wilka było 

zastosowanie na dalszych etapach analizy statystycznej testów nieparametrycznych 

zamiast parametrycznych testów istotności. 

Testy statystyczne, które uwzględniono w dysertacji do oceny istotności różnic 

pomiędzy stanem zdrowia pacjentów przed i po realizacji założeń badawczych: 

t-Studenta, Wilcoxona, McNemary. 
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4.  WYNIKI 

 

Skala VAS 

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia programu fizjoterapeutycznego duże 

znaczenie miały pomiar oraz właściwa ocena natężenia bólu za pomocą skali VAS. Wyniki 

uzyskane w badaniu przedstawiały się następująco: w pierwszej grupie KT zaobserwowano 

istotną poprawę w postaci zmniejszenia się dolegliwości bólowych. Zarówno u mężczyzn, 

jak i kobiet stwierdzono istotne zmniejszenie się dolegliwości bólowych związanych 

z postępującą chorobą nowotworową na podstawie nieparametrycznego testu Wilcoxona. 

Największe zmiany zaobserwowano w grupie KT wśród kobiet, gdzie poprawa wynosiła 

2,5 punktów w skali VAS na korzyść badanych pacjentek. Warto również zauważyć, że 

w badanej grupie KT pacjentów odnotowano niższe wartości natężenia bólu po 

przeprowadzonej terapii niż przed przystąpieniem do zabiegów, o czym świadczą wyniki 

kwartyla dolnego i górnego (Q1 i Q3). Ponadto w grupie KT wyniki wartości 

minimalnych (Min) i maksymalnych (Max) przed terapią były wyższe w porównaniu 

z wynikami po terapii i prezentowały się następująco: przed terapią wartości minimalne 

oscylowały w granicach 3 i maksymalne – 8, natomiast po terapii wartości minimalne 

wynosiły 1 i maksymalne w granicach 7 (tabela 2). 

Tabela 2. Statystyki opisowe VAS dla grupy KT z podziałem na płeć. 

Grupa 
VAS przed 

 
VAS po  Różnica 

Min Q1 Me Q3 Max 
 

Min Q1 Me Q3 Max  *p<0,05 

KT 3,0 5,5 6,0 7,0 8,0 
 

1,0 3,0 5,0 5,0 7,0  -1,0* 

KT K 3,0 5,0 6,0 7,0 7,0 
 

1,0 3,0 3,5 5,0 7,0  -2,5* 

KT M 4,0 6,0 6,5 7,0 8,0 
 

1,0 3,0 5,0 5,0 6,0  -1,5* 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu Wilcoxona na poziomie α=0,05. 

KT – grupa pacjentów z aplikacją taśm Kinesio Taping 

KT K – kobiety z grupy Kinesio Taping 

KT M – mężczyźni z grupy Kinesio Taping 

 

Badanie wykazało, że okres trzech tygodni stosowania programu 

fizjoterapeutycznego z zastosowaniem dodatkowej metody Kinesio Taping pozwolił na 

zmniejszenie odczuwania bólu w grupie badanych pacjentów. 
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W kolejnej grupie badanych PNF zaobserwowano istotną poprawę mediany 

o 2 punkty na korzyść badanych pacjentów – wartość mediany VAS przed terapią 

wynosiła 7 punktów, natomiast po przeprowadzonej terapii mediana zmniejszyła się do 

5 punktów. W grupie mężczyzn odnotowano większą poprawę w zmniejszeniu się 

dolegliwości bólowych, o czym świadczy wartość mediany przed terapią, która 

wynosiła 7 punktów, po przeprowadzonej terapii mediana zmniejszyła się do wartości 

5 punktów. Natomiast wśród kobiet przed terapia wartość mediany wynosiła 6 punktów, 

a po przeprowadzonej terapii – 5,5 punktów. Warto również dodać, iż wartości 

minimalne i maksymalne były wyższe przed terapią, aniżeli po przeprowadzonej terapii. 

Odpowiednio dla grupy PNF przed terapią wartości minimalne (Min) oscylowały 

w granicach 5 i maksymalne (Max) wynosiły 8 punktów. Natomiast po terapii wartości 

minimalne dla tej grupy pacjentów oscylowały w granicach 4 i maksymalne 

w granicach 7 punktów (tabela 3). 

Tabela 3. Statystyki opisowe VAS dla grupy PNF z podziałem na płeć. 

Grupa 
VAS przed 

 
VAS po  Różnica 

Min Q1 Me Q3 Max 
 

Min Q1 Me Q3 Max  *p<0,05 

PNF 4,0 6,0 7,0 7,5 8,0 
 

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0  -2,0* 

PNF K 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
 

4,0 4,0 5,5 6,0 6,0  -0,5* 

PNF M 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 
 

4,0 4,0 5,0 6,0 6,0  -2,0* 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu Wilcoxona na poziomie α=0,05.  

PNF – grupa pacjentów z zastosowaniem techniki Hold-Relax z metody PNF 

PNF K – kobiety z grupy PNF 

PNF M – mężczyźni z grupy PNF 

 

W grupie kontrolnej FIZ zaobserwowano zmniejszenie się dolegliwości 

bólowych o 1 punkt na korzyść badanych pacjentów, o czym świadczą wyniki mediany 

przed terapią 6 punktów, natomiast po przeprowadzonej terapii wartość mediany 

wynosiła 5 punktów. Warto również zauważyć, że w grupie kontrolnej FIZ zarówno 

wartości minimalne (Min) i maksymalne (Max) przed terapią były wyższe 

w porównaniu z wynikami po terapii, odpowiednio wartości minimalne wynosiły 

5 i maksymalne – 8 (tabela 4). 
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Tabela 4. Statystyki opisowe VAS dla grupy FIZ z podziałem na płeć. 

Grupa 
VAS przed 

 
VAS po  Różnica 

Min Q1 Me Q3 Max 
 

Min Q1 Me Q3 Max  *p<0,05 

FIZ 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
 

4,0 4,5 5,0 6,0 6,0  -1,0* 

FIZ K 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
 

4,0 5,0 5,0 6,0 6,0  -1,0* 

FIZ M 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 
 

4,0 4,0 5,5 6,0 6,0  -0,5* 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu Wilcoxona na poziomie α=0,05.  

FIZ – grupa pacjentów z zastosowanym programem fizjoterapeutycznym 

FIZ K – kobiety z grupy FIZ 

FIZ M – mężczyźni z grupy FIZ 

 

Z danych uzyskanych podczas przeprowadzonego badania wynika, że 

przeprowadzenie trzytygodniowego programu fizjoterapeutycznego z dodatkowo 

zastosowanymi metodami Kinesio Taping i PNF wywarły pozytywny wpływ na 

leczenie bólu, umożliwiając zmnniejszenie odczuwania bólu w grupie badanych 

pacjentów, co znalazło cwoje odzwierciedlenie w ocenie jakości życia. 

Skala Katza 

Stan fizyczny badanych pacjentów oceniono za pomocą skali Katza w sześciu 

odrębnych kategoriach: SK1 (kąpanie się), SK2 (ubieranie się), SK3 (korzystanie 

z toalety), SK4 (poruszanie się), SK5 (kontrolowanie wydalania moczu i kału), 

SK6 (jedzenie). Skala Katza oceniająca aktywność pacjenta została zbadana 

w siedmiostopniowej skali: 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wartości 0–2 punktów była 

przyporządkowana pacjentom ze znacznym upośledzeniem sprawności, pacjent nie był 

w stanie radzić sobie samodzielnie z zadaniami dotyczącymi codzienego egzystowania. 

Wartości 3–4 punkty odnosiły się do pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem 

sprawności, pacjenci byli w stanie wykonywać pojedyncze czynności dnia codziennego. 

Natomiast wartości 5–6 były najwyższymi do osiągnięcian wartościami skali Katza, 

które można było wystawić pacjentom samodzielnym i sprawnym w zakresie czynności 

dnia codziennego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największy 

odsetek badanych pacjentów stanowiły osoby ze znaczną niepełnosprawnością. 

Zarówno wyniki przed terapią (SK przed terapią), jak i po 3-tygodniowej terapii 

(SK po terapii) wskazują, że znaczna część pacjentów nie była w stanie samodzielnie 

wykonywać powierzonych im zadań z zakresu czynności dnia codziennego 

(tabele: 5, 6, 7). 
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W grupie KT wyniki kobiet i mężczyzn nie uległy zmianie. Zarówno przed 

terapią, jak i po jej zakończeniu 50% kobiet określiło swój stan fizyczny bardzo wysoko 

jako osoby sprawne fizycznie, natomiast drugą połowę (50%) stanowiły pacjentki 

niesprawne fizycznie w zakresie czynności dnia codziennego. Nieco inaczej 

prezentowały się wyniki wśród mężczyzn, gdzie 35,7% stanowili pacjenci ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, natomiast znaczna ich część (50%) były to osoby 

sprawne fizycznie (tabela 5). 

Tabela 5. Wyniki oceny Aktywności Dnia Codziennego (ADL) kobiet i mężczyzn za 

pomocą skali Katza w grupie KT. 

KT K [%] 
Skala Katza Grupa KT 

KT M [%] 

SK przed SK po SK przed SK po 

50,0 50,0 osoba znacznie niesprawna 35,7 35,7 

0,0 0,0 osoba umiarkowanie niesprawna 14,3 14,3 

50,0 50,0 osoba sprawna 50,0 50,0 

KT K – kobiety z grupy Kinesio Taping 

KT M – mężczyźni z grupy Kinesio Taping 

SK – Skala Katza 

 

W kolejnej grupie PNF zaobserwowano poprawę wśród kobiet, gdzie przed 

terapią 28,6% pacjentek określiło swój stan jako osoby sprawne, natomiast 

po przeprowadzonej terapii ich ilość wzrosła do 50% pacjentek. W badanej grupie 

wśród mężczyzn nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian. Po trzech tygodniach 

stosowania programu fizjoterapeutycznego z zastosowaniem dodatkowo techniki 

przeciwbolowej Hold-Relax metody PNF stwierdzono dobry efekt terapeutyczny – 

wartość procentowa wśród kobiet sprawnych zwiększyła się do 50% pacjentek tej grupy 

(tabela 6). 

Tabela 6. Wyniki oceny Aktywności Dnia Codziennego (ADL) kobiet i mężczyzn za 

pomocą skali Katza w grupie PNF. 

PNF K [%] 
Skala Katza Grupa PNF 

PNF M [%] 

SK przed SK po SK przed SK po 

42,9 42,9 osoba znacznie niesprawna 70,0 70,0 

28,6 7,1 osoba umiarkowanie niesprawna 20,0 20,0 

28,6 50,0 osoba sprawna 10,0 10,0 

PNF K – kobiety z grupy PNF 

PNF M – mężczyźni z grupy PNF 

SK – Skala Katza 
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W grupie kontrolnej FIZ nie stwierdzono żadnych różnic wśród kobiet, wyniki 

przed terapią były takie same, jak po przeprowadzeniu programu fizjoterapeutycznego. 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością stanowiły 64,3%. Kobiet sprawnych fizycznie 

w tej grupie było 14,3%. Natomiast u mężczyzn zaobserwowano różnicę w ocenie stanu 

fizycznego przed terapią 40% pacjentów znacznie niesprawnych, natomiast po terapii 

ta grupa zwiększyła się do 50%. Wynik ten może świadczyć o postępującej chorobie 

nowotworowej wśród tych pacjentów (tabela 7). 

Tabela 7. Wyniki oceny Aktywności Dnia Codziennego (ADL) kobiet i mężczyzn za 

pomocą skali Katza w grupie FIZ. 

FIZ K [%] 
Skala Katza Grupa FIZ 

FIZ M [%] 

SK przed SK po SK przed SK po 

64,3 64,3 osoba znacznie niesprawna 40,0 50,0 

21,4 21,4 osoba umiarkowanie niesprawna 30,0 20,0 

14,3 14,3 osoba sprawna 30,0 30,0 

FIZ K – kobiety z grupy FIZ 

FIZ M – mężczyźni z grupy FIZ 

SK – Skala Katza 

 

W badanej grupie KT na podstawie uzyskanych wyników zawierających 

procentowy udział udzielonych odpowiedzi dotyczących sześciu aktywności fizycznych 

stwierdzono istotną poprawę w kategorii odnoszącej się do kontrolowania wydalania 

moczu i kału (SK5), przed terapią (79%) mężczyzn radziło sobie z tą czynnością, 

po terapii aż 86% mężczyzn. Również stwierdzono tendecję w kierunku poprawy wśród 

mężczyzn w kategorii kąpania się (SK1) o 7% oraz korzystania z toalety (SK3) również 

o 7%. W uzyskanych wynikach grupy KT wśród kobiet nie zaobserwowano istotnych 

różnic, zarówno przed terapią, jak i po terapii pacjentki wykonywały te same czynności 

dnia codziennego (tabela 8). 
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Tabela 8. Procentowy udział udzielonych odpowiedzi na 6 pytań (SK1-SK6) zawarte 

w skali Katza (SK) w grupie KT z podziałem na płeć. 

Grupa KT [%] 

Płeć Kobiety Mężczyźni 

Odpowiedź TAK NIE TAK NIE 

SK1 przed 20 80 43 57 

SK1 po 50 50 50 50 

Różnica 30 -30 7 -7 

p 0,450 1,000 

SK2 przed 50 50 57 43 

SK2 po 50 50 57 43 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,752 0,789 

SK3 przed 50 50 57 43 

SK3 po 50 50 64 36 

Różnica 0 0 7 -7 

p 0,752 0,579 

SK4 przed 50 50 64 36 

SK4 po 50 50 64 36 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,752 0,423 

SK5 przed 80 20 79 21 

SK5 po 80 20 86 14 

Różnica 0 0 7* -7* 

p 0,114 0,027 

SK6 przed 60 40 64 36 

SK6 po 60 40 57 43 

Różnica 0 0 -7 7 

p 0,752 0,579 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu McNemary na poziomie α=0,05. 

KT – grupa pacjentów z aplikacją taśm Kinesio Taping 

 

W grupie PNF stwierdzono istotne różnice wśród badanych kobiet w kategorii 

kąpania się (SK1) i kontrolowania wydalania moczu i kału (SK5) przed terapią 

do wyników po terapii, gdzie ze względu na nasilające się osłabienie i wyniszcenie 

chorobą nowotworową pacjentki nie były w stanie wykonywać tych czynności dnia 

codziennego. Znaczna mniejsza ilość pacjentek mogła wykonywać czynności dnia 

codziennego w kategoriach ubierania się i rozbierania (SK2) oraz wstawania z łózka 
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i przemieszczania się na fotel (SK4). Osłabienie organizmu, które pojawia się 

w przebiegu choroby nowotworowej uniemożliwia pacjentom wykonywanie 

i kontrolowanie podstawowych funkcji życiowych i czynności dnia codziennego. 

W badanej grupie mężczyzn stwierdzono tendencję w kierunku pogorszenia 

wykonywania czynności dnia codziennego przez pacjentów w kategoriach ubierania się 

i rozbierania (SK2) oraz wstawania z łóżka i przemieszczania się na fotel (SK4) 

(tabela 9). 

Tabela 9. Procentowy udział udzielonych odpowiedzi na 6 pytań (SK1-SK6) zawarte 

w skali Katza (SK) w grupie PNF z podziałem na płeć. 

Grupa PNF [%] 

Płeć Kobiety Mężczyźni 

Odpowiedź TAK NIE TAK NIE 

SK1 przed 29 71 20 80 

SK1 po 14 86 20 80 

Różnica -15* 15* 0 0 

p 0,043 0,114 

SK2 przed 50 50 30 70 

SK2 po 36 64 20 80 

Różnica -14 14 -10 10 

p 0,773 0,182 

SK3 przed 57 43 20 80 

SK3 po 57 43 20 80 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,789 0,114 

SK4 przed 57 43 50 50 

SK4 po 50 50 40 60 

Różnica -7 7 -10 10 

p 1,000 1,000 

SK5 przed 100 0 70 30 

SK5 po 93 7 70 30 

Różnica -7* 7* 0 0 

p 0,003 0,343 

SK6 przed 79 21 40 60 

SK6 po 79 21 40 60 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,061 0,752 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu McNemary na poziomie α=0,05. 

PNF – grupa pacjentów z zastosowaniem techniki Hold-Relax z metody PNF 



 60 

W grupie kontrolnej FIZ wśród kobiet nie stwierdzono żadnych istotnych różnic. 

Wyniki przed terapią były takie same, jak i po jej zakończeniu nie różniły się od siebie. 

W grupie mężczyzn zaobserwowano natomiast istotną poprawę w kategorii 

kontrolowania wydalania moczu i kału (SK5) o 10% na korzyść pacjentów, mogących 

samodzielnie radzić sobie z tą czynnością. Natomiast osłabienie i spadek aktywności 

fizycznej zanotowano w kategorii samodzielnego poruszania się (tabela 10). 

Tabela 10. Procentowy udział udzielonych odpowiedzi na 6 pytań (SK1-SK6) zawarte 

w skali Katza (SK) w grupie FIZ z podziałem na płeć. 

Grupa FIZ [%] 

Płeć Kobiety Mężczyźni 

Odpowiedź TAK NIE TAK NIE 

SK1 przed 7 93 20 80 

SK1 po 7 93 20 80 

Różnica 0* 0* 0 0 

p 0,003 0,114 

SK2 przed 21 79 50 50 

SK2 po 21 79 50 50 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,061 0,752 

SK3 przed 36 64 40 60 

SK3 po 36 64 40 60 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,423 0,752 

SK4 przed 36 64 60 40 

SK4 po 36 64 50 50 

Różnica 0 0 -10 10 

p 0,423 1,000 

SK5 przed 86 14 80 20 

SK5 po 86 14 90 10 

Różnica 0* 0* 10* -10* 

p 0,009 0,455 

SK6 przed 43 57 60 40 

SK6 po 43 57 60 40 

Różnica 0 0 0 0 

p 0,789 0,752 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu McNemary na poziomie α=0,05. 

FIZ – grupa pacjentów z zastosowanym programem fizjoterapeutycznym 
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Analiza wyników odnosząca się do skali Katza, oceniającej aktywności dnia 

codziennego pacjentów pozwala stwierdzić, iż największą poprawę i tym samym 

najwyższe wartości procentowe w poszczególnych czynnościach dnia codziennego 

wystąpiły w grupie KT, osiągając korzystne zmiany w przypadku trzech aktywności 

fizycznych: kapania się (SK1), korzystania z toalety (SK3) oraz wydalania moczu i kału 

(SK5). Z analizy otrzymanych wartości wynika, że zaburzenia aktywności fizycznej, 

występujące w postaci różnych czynności dnia codziennego, po zastosowaniu 

jednakowego programu fizjoterapeutycznego u pacjentów z dodatkowo zastosowanymi 

metodami Kinesio Taping i PNF uległy w większości przypadkach poprawie. Jedynie u 

nieznacznej części pacjentów zaobserwowano pogorszenie aktywności fizycznej 

pacjentów. 

Wyniki – test Trunk Control Test 

Narzędziem oceniającym sprawność fizyczną pacjentów był test Trunk Control 

Test. Dzięki jego zastosowaniu można było ocenić sprawność badanych pacjentów 

w czterech kategoriach: TCT1 (obracanie się pacjenta na lewy bok w leżeniu tyłem), 

TCT2 (obracanie się pacjenta na prawy bok w leżeniu tyłem), TCT3 (utrzymanie 

równowagi w pozycji siadu), TCT4 (przejście do siadu z pozycji leżenia tyłem). 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że największą istotną 

poprawę w zakresie sprawności fizycznej zaobserwowano u pacjentów grupy KT, gdzie 

wartość przed terapią wynosiła 48 punktów. Kolejne tygodnie stosowania programu 

fizjoterapeutycznego z dodatkowo zastosowaną metodą Kinesio Taping umożliwiły 

poprawę aktywności fizycznej wśród pacjentów o 26 punktów. Istotną poprawę 

zaobserwowano w przypadku kategorii: obracanie się pacjenta na lewy bok w leżeniu 

tyłem (TCT1) oraz obracanie się pacjenta na prawy bok w leżeniu tyłem (TCT2). 

W obu przypadkach wartości te zwiększyły się o 13 punktów na korzyść pacjentów. 

W dwóch kolejnych kategoriach: utrzymanie równowagi w pozycji siadu (TCT3), 

przejście do siadu z pozycji leżenia tyłem (TCT4) nie stwierdzono istotnych różnic. 

Wyniki przed terapią wynosiły tyle samo, co po jej zakończeniu (rycina 21). 
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Rycina 21. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania w grupie KT. 

Kobiety grupy KT uzyskały wynik 48 punktów przed terapią i po terapii istotnie 

zwiększył się do wartości 74 punktów, z czego wnosić można dobrą odpowiedź na 

zastosowane leczenie w kontekście poprawy aktywności fizycznej. Warto zauważyć, że 

poprawa nastąpiła w dwóch pierwszych kategoriach: obracanie się pacjenta na lewy bok 

w leżeniu tyłem (TCT1) oraz obracanie się pacjenta na prawy bok w leżeniu tyłem 

(TCT2) o 13 punktów na korzyść pacjentek, natomiast nie zaobserwowano żadnych 

różnic w dwóch kolejnych domenach: utrzymanie równowagi w pozycji siadu (TCT3), 

przejście do siadu z pozycji leżenia tyłem (TCT4) (rycina 22). 

TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 

Me 25,0 25,0 12,0 12,0 74,0 

Delta Me 13,0 13,0 0,0 0,0 26,0 

n ważnych 13 10 8 4 21 

p 0,001 0,005 0,012 0,068 0,000 
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Rycina 22. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania wśród kobiet (K) z grupy KT. 

Mężczyźni przed terapią wykazywali lepszą sprawność fizyczną niż kobiety tej 

grupy. Przed przystąpieniem do zabiegów wynik wśród mężczyzn wynosił 

54,5 punktów, natomiast po przeprowadzonej terapii osiągnął wartość 80,5 punktów 

Największą poprawę zanotowano w kategorii drugiej odnoszącej się do obracania się 

pacjenta na prawy bok w leżeniu tyłem (TCT2), gdzie wynik poprawił się 

o 13 punktów. Natomiast w pozostałych kategoriach nie zanotowano różnic (rycina 23). 

 

Rycina 23. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania wśród mężczyzn (M) z grupy KT. 

TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 

Me 25,0 25,0 12,0 12,0 74,0 

Delta Me 13,0 13,0 0,0 0,0 26,0 

n ważnych 7 3 4 3 9 

p 0,018 0,109 0,068 0,109 0,008 
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TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 25,0 12,0 12,0 12,0 54,5 

Me 25,0 25,0 12,0 12,0 80,5 

Delta Me 0,0 13,0 0,0 0,0 26,0 

n ważnych 6 7 4 1 12 

p 0,028 0,018 0,068 0,000 0,002 
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Wyniki globalne całej grupy KT wykazały istotną poprawę w kierunku 

sprawności fizycznej pacjentów o 26 punktów. Patrząc na wyniki wszystkich pacjentów 

grupy KT największą poprawę uzyskano w dwóch pierwszych kategoriach, 

tj. obracaniu się pacjenta na lewy bok w leżeniu tyłem (TCT1) oraz w obracaniu się 

pacjentów na prawy bok w pozycji leżenia tyłem (TCT2). 

W grupie PNF zaobserwowano istotną poprawę w kierunku lepszej sprawności 

fizycznej badanych pacjentów o 19 punktów. Największą poprawę uzyskano 

w kategorii obracania się pacjentów na lewy bok w pozycji leżenia tyłem (TCT1) 

o 13 punktów na korzyść pacjentów. W kategorii odnoszącej się do utrzymania 

równowagi w pozycji siadu (TCT3) oraz przejścia pacjenta do siadu z pozycji leżenia 

tyłem (TCT4) zarówno przed terapią, jak i po jej zakończenia wyniki były takie same 

(rycina 24). 

 

Rycina 24. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania w grupie PNF. 

Wśród kobiet zanotowano tendencje w kierunku poprawy sprawności fizycznej 

w kategoriach obracania się pacjentów na lewy bok w pozycji leżenia tyłem (TCT1) 

o 13 punktów oraz obracania się pacjentów na prawy bok w pozycji leżenia tyłem 

(TCT2) o 6,5 punktów na korzyść badanych pacjentek. W dwóch pozostałych 

kategoriach odnoszących się do utrzymania równowagi w pozycji siadu (TCT3) oraz 

przejścia pacjenta do siadu z pozycji leżenia tyłem (TCT4) nie zaobserwowano żadnych 

różnic (rycina 25). 

TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,00 18,50 12,00 6,00 42,50 

Me 25,00 25,00 12,00 6,00 61,50 

Delta Me 13,00 6,50 0,00 0,00 19,00 

n ważnych 4 10 4 4 15 

p 0,068 0,053 0,068 0,068 0,003 
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Rycina 25. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania wśród kobiet (K) z grupy PNF. 

Największą tendencję w kierunku poprawy stanu funkcjonalnego wśród 

mężczyzn zaobserwowano w kategorii obracania się pacjentów na prawy bok w pozycji 

leżenia tyłem (TCT2) o 13 punktów na korzyść badanych. Średnie wartości zarówno 

przed terapią, jak i po zakończeniu trzytygodniowej terapii wśród mężczyzn były niższe 

niż u kobiet tej grupy (rycina 26). 

 

Rycina 26. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania wśród mężczyzn (M) z grupy PNF. 

TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,00 18,50 12,00 6,00 42,50 

Me 25,00 25,00 12,00 6,00 61,50 

Delta Me 13,00 6,50 0,00 0,00 19,00 

n ważnych 3 6 3 3 10 

p 0,109 0,295 0,109 0,109 0,019 
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TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,00 12,00 12,00 0,00 36,00 

Me 18,50 25,00 12,00 0,00 55,50 

Delta Me 6,50 13,00 0,00 0,00 19,50 

n ważnych 1 4 1 1 5 

p 0,000 0,068 0,000 0,000 0,043 
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W grupie kontrolnej FIZ zaobserwowano istotną poprawę sprawności fizycznej 

badanych pacjentów o 26 punktów, o czym świadczy wynik globalny testu Trunk 

Control Test, co może świadczyć o dobrej odpowiedzi pacjentów na zastosowany 

program fizjoterapeutyczny. Nie zanotowano natomiast żadnych zmian w kategoriach 

utrzymania równowagi w pozycji siadu (TCT3) i przejścia pacjenta do siadu z pozycji 

leżenia tyłem (TCT4) w badanej grupie pacjentów (rycina 27). 

 

Rycina 27. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania w grupie FIZ. 

Wśród kobiet zaobserwowano istotną poprawę aktywności fizycznej 

o 26 punktów. Warto zauważyć, że korzystną tendencję również w kierunku poprawy 

sprawności fizycznej odnotowano w kategoriach obracania się pacjentek na lewy bok 

w pozycji leżenia tyłem (TCT1) oraz obracania się na prawy bok w pozycji leżenia 

tyłem (TCT2) o 13 punktów na korzyść badanych pacjentek. W pozostałych dwóch 

kategoriach odnoszących się do utrzymania równowagi w pozycji siadu (TCT3) 

i przejścia pacjentek do siadu z pozycji leżenia tyłem (TCT4) nie zanotowano żadnych 

istotnych różnic (rycina 28). 

TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,0 12,0 12,0 12,0 42,0 

Me 25,0 25,0 12,0 12,0 68,0 

Delta Me 13,0 13,0 0,0 0,0 26,0 

n ważnych 6 10 10 3 15 

p 0,028 0,005 0,005 0,109 0,001 
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Rycina 28. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania wśród kobiet (K) z grupy FIZ. 

U mężczyzn zaobserwowano najmniejszą poprawę sprawności fizycznej tylko 

o 13 punktów, o czym świadczy wynik globalny przeprowadzonego testu Trunk Control 

Test. W tej grupie pacjentów nie stwierdzono żadnych zmian w kategorii przejścia 

pacjentów do siadu z pozycji leżenia tyłem (TCT4) (rycina 29). 

 

Rycina 29. Zmiany w wynikach testu TCT oraz jego składowych przed i po 

zakończeniu badania wśród mężczyzn (M) z grupy FIZ. 

TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 12,0 12,0 12,0 12,0 42,0 

Me 25,0 25,0 12,0 12,0 68,0 

Delta Me 13,0 13,0 0,0 0,0 26,0 

n ważnych 3 6 6 2 9 

p 0,109 0,028 0,028 0,180 0,008 
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TCT1a  TCT1b TCT2a  TCT2b TCT3a  TCT3b TCT4a  TCT4b TCTa   TCTb 

Me 18,5 18,5 12,0 12,0 67,5 

Me 25,0 25,0 18,5 12,0 80,5 

Delta Me 6,5 6,5 6,5 0,0 13,0 

n ważnych 3 4 4 1 6 

p 0,109 0,068 0,068 0,000 0,028 
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Indeks Karnofsky’ego 

Narzędziem, który oceniał stan fizyczny badanych pacjentów był Indeks 

Karnofsky’ego. W przeprowadzonych badaniach pomiaru dokonywano na podstawie 

oceny metrycznej stopnia samodzielności funkcjonalnej w skali od 0 do 10. Wyższe 

wartości otrzymane w badaniu odpowiadały lepszej jakości życia. Wyniki kobiet 

i mężczyzn w poszczególnych grupach różniły się od siebie. Wyniki we wszystkich 

trzech grupach wykazały istotność statystyczną na podstawie nieparametrycznego testu 

Wilcoxona. 

W grupie KT zaobserwowano różnice w stanie fizycznym badanych pacjentów, 

przed terapią kwartyl dolny (Q1) wynosił 3 punkty, po terapii 2,5 punktów. Podobnie 

w grupie kobiet kwartyl dolny wynosił 3 punkty, a po terapii zmniejszył się do 

2 punktów. Jedynie wśród mężczyzn grupy KT zaobserwowano tendencje w kierunku 

poprawy. Kwartyl górny (Q3) przed terapią wynosił 5 punktów, po przeprowadzonej 

terapii zwiększył się do 6 punktów. Pozostałe otrzymane wyniki nie wykazały istotnych 

różnic po przeprowadzeniu programu fizjoterapeutycznego z dodatkowo zastosowaną 

metodą Kinesio Taping (tabela 11). 

Tabela 11. Statystyki opisowe KPS dla grupy KT z podziałem na płeć. 

Grupa 
KPS przed 

 
KPS po  Różnica 

Min Q1 Me Q3 Max 
 

Min Q1 Me Q3 Max  *p<0,05 

KT 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 
 

2,0 2,5 4,0 5,0 7,0  0,0 

KT K 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 
 

2,0 2,0 4,0 5,0 7,0  0,0 

KT M 2,0 3,0 3,5 5,0 7,0 
 

2,0 3,0 3,5 6,0 7,0  0,0 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu Wilcoxona na poziomie α=0,05. 

KT – grupa pacjentów z aplikacją taśm Kinesio Taping 

KT K – kobiety z grupy Kinesio Taping 

KT M – mężczyźni z grupy Kinesio Taping 

 

W grupie PNF nie zaobserwowano istotnych róznic odnoszących się do stanu 

fizycznego badanych pacjentów. Zarówno przed terapią, jak i po jej zakończeniu wynik 

mediany (Me) oscylował w granicach 4 punktów. W grupie mężczyzn zaobserwowano 

niekorzystną tendencję w kierunku zmniejszenia się aktywności fizyzcnej o 0,5 punkta 

(tabela 12). 
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Tabela 12. Statystyki opisowe KPS dla grupy PNF z podziałem na płeć. 

Grupa 
KPS przed 

 
KPS po  Różnica 

Min Q1 Me Q3 Max 
 

Min Q1 Me Q3 Max  *p<0,05 

PNF 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 
 

2,0 2,5 4,0 5,0 7,0  0,0 

PNF K 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
 

2,0 2,0 3,0 4,0 6,0  0,0 

PNF M 2,0 4,0 5,0 7,0 7,0 
 

2,0 4,0 4,5 7,0 7,0  -0,5 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu Wilcoxona na poziomie α=0,05. 

PNF – grupa pacjentów z zastosowaniem techniki Hold-Relax z metody PNF 

PNF K – kobiety z grupy PNF 

PNF M – mężczyźni z grupy PNF 

 

Na podstawie uzyskanych wyników w grupie kontrolnej FIZ można stwierdzić, 

że zastosowanie programu fizjoterapetycznegonie nie miało znaczącego wpływu na 

poprawę stanu fizycznego pacjentów. Wynik wykazał istotność statystyczną (p<0,05) 

i zarówno przed teapią, jaki po jej zakończeniu wynosił 4 punkty. W badanej grupie 

pacjentów nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic w stanie fizycznym. Kobiety 

swój stan fizyczny określały nieco gorzej 3,5 punktów niż mężczyźni, których wynik 

wynosił 4,5 punktów po zakończeniu programu fizjoterapeutycznego. Jednakże wyniki 

mężczyzn różniły się od wyników kobiet, zaobserwowano wśród mężczyzn tendencję 

w kierunku zmniejszenia aktywności fizycznej o 0,5 punktów, o czym świadczy wynik 

mediany (tabela 13). 

Tabela 13. Statystyki opisowe KPS dla grupy FIZ z podziałem na płeć. 

Grupa 
KPS przed 

 
KPS po  Różnica 

Min Q1 Me Q3 Max 
 

Min Q1 Me Q3 Max  *p<0,05 

FIZ 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 
 

2,0 2,5 4,0 5,0 7,0  0,0 

FIZ K 2,0 2,0 3,5 4,0 5,0 
 

2,0 2,0 3,5 4,0 6,0  0,0 

FIZ M 2,0 3,0 5,0 7,0 7,0 
 

2,0 3,0 4,5 7,0 7,0  -0,5 

*Wynik istotny statystycznie na podstawie testu Wilcoxona na poziomie α=0,05. 

FIZ – grupa pacjentów z zastosowanym programem fizjoterapeutycznym 

FIZ K – kobiety z grupy FIZ 

FIZ M – mężczyźni z grupy FIZ 
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Kwestionariusz ESAS-r 

Do szacowania istotności różnic wyników posłużono się testem Wilcoxona, 

w którym wartość p oszacowano na dla α=0,05, wyniki istotne statystycznie 

zaprezentowano w formie wytłuszczenia w tekście. 

Największą poprawę stwierdzono w grupie KT, która dotyczyła domen 

oceniających: zmęczenie (ED2), senność (ED3) oraz lęk (ED10). W domenie 

dotyczącej zmęczenia wynik średniej przed terapią był równy 6,5 i był średnio 

o 2,5 punktów istotnie większy od wyniku po przeprowadzonej terapii (4,5), 

co świadczy o mniejszym odczuwaniu ogólnego zmęczenia fizycznego przez 

pacjentów. Warto zwrócić uwagę, że wartości kwartyli dolnego i górnego (Q1 i Q3) 

po terapii były mniejsze od wyników wyjściowych przed zastosowaniem terapii, 

co sugeruje poprawę i zmniejszenie odczuwanego zmęczenia przez badanych 

pacjentów. Wynik globalny kwestionariusza ESAS-r w grupie KT wskazuje istotną 

poprawę zmniejszenia natężenia występowania objawów o 1 punkt. W całej grupie KT 

nie stwierdzono występowania dodatkowego objawu zgłaszanego przez samych 

pacjenów zarówno przed terapią, jak i po jej zakończeniu. 



 71 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zastosowanie 

programu fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem dodatkowej metody Kinesio Taping 

pozwoliło na znaczącą poprawę większości objawów poddanych ocenie. Największe 

zmniejszenie dolegliwości w zakresie objawów zmęczenia, senności i lęku wywarło 

pozytywny wpływ na ocenę ogólnej jakości życia przez badanych pacjentów 

(tabela 14). 

Tabela 14. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie KT. 

ESAS-r grupa KT 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 6,0 5,5 7,0 
 

ED1 po 5,0 3,0 5,0 
 

21 -1,0 0,000 

ED2 przed 6,5 6,0 7,0 
 

ED2 po 4,0 2,5 6,0 
 

22 -2,5 0,000 

ED3 przed 6,0 4,0 7,0 
 

ED3 po 3,0 1,5 5,0 
 

15 -3,0 0,001 

ED4 przed 0,0 0,0 4,5 
 

ED4 po 0,0 0,0 4,0 
 

8 0,0 0,012 

ED5 przed 0,0 0,0 5,5 
 

ED5 po 0,0 0,0 4,0 
 

8 0,0 0,036 

ED6 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED6 po 0,0 0,0 2,0 
 

11 0,0 0,003 

ED7 przed 6,0 4,0 8,0 
 

ED7 po 4,5 3,5 6,0 
 

21 -1,5 0,000 

ED8 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 3,5 
 

7 0,0 0,018 

ED9 przed 4,5 4,0 7,0 
 

ED9 po 3,0 2,0 6,5 
 

20 -1,5 0,000 

ED10 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED10 po 5,0 3,5 6,0 
 

22 -2,0 0,000 

ED11 przed 6,0 6,0 7,5 
 

ED11 po 5,0 3,0 6,0 
 

21 -1,0 0,000 

ED12 przed 0,0 0,0 0,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

2 0,0 0,180 

ESAS-r przed 4,0 4,0 5,0 
 

ESAS-r po 3,0 2,0 4,0 
 

19 -1,0 0,000 
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Wyniki kobiet grupy KT były nieco lepsze w porównaniu z grupą mężczyzn. 

Wśród kobiet zaobserwowano największą tendencję w kierunku zmniejszenia się 

występowania objawów: zmęczenia (ED2), senności (ED3) oraz przygnębienia (ED9) 

o 3 punkty na korzyść badanych pacjentek. 

Najmniejszą poprawę odnotowano w objawach dotyczących: nudności (ED4), 

zaparć (ED6), apetytu (ED7) oraz duszności (ED8), które wykazały poprawę 

o 0,5 punktów na korzyść pacjentek. Wynik globalny kwestionariusza ESAS-r wśród 

kobiet wskazuje istotną poprawę w zmniejszeniu natężenia występujących objawów 

o 2 punkty (tabela 15). 

Tabela 15. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie KT, kobiety (K). 

ESAS-r grupa KT K 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 6,0 5,0 7,0 
 

ED1 po 3,5 3,0 6,0 
 

8 -2,5 0,012 

ED2 przed 7,0 6,0 7,0 
 

ED2 po 4,0 2,0 7,0 
 

9 -3,0 0,015 

ED3 przed 5,5 4,0 6,0 
 

ED3 po 2,5 1,0 4,0 
 

6 -3,0 0,028 

ED4 przed 2,0 0,0 5,0 
 

ED4 po 1,5 0,0 4,0 
 

3 -0,5 0,109 

ED5 przed 0,0 0,0 6,0 
 

ED5 po 0,0 0,0 5,0 
 

4 0,0 0,273 

ED6 przed 1,0 0,0 4,0 
 

ED6 po 0,5 0,0 2,0 
 

5 -0,5 0,043 

ED7 przed 4,5 4,0 7,0 
 

ED7 po 4,0 2,0 5,0 
 

8 -0,5 0,012 

ED8 przed 0,5 0,0 3,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 3,0 
 

3 -0,5 0,109 

ED9 przed 5,5 4,0 8,0 
 

ED9 po 2,5 2,0 8,0 
 

8 -3,0 0,025 

ED10 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED10 po 5,0 4,0 7,0 
 

9 -2,0 0,015 

ED11 przed 6,0 6,0 7,0 
 

ED11 po 4,5 3,0 7,0 
 

7 -1,5 0,035 

ED12 przed 0,0 0,0 0,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

1 0,0 - 

ESAS-r przed 5,0 3,0 5,0 
 

ESAS-r po 3,0 2,0 4,0 
 

7 -2,0 0,018 
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W grupie KT mężczyzn również zaobserwowano istotne zmniejszenie się 

natężenia objawów towarzyszących chorobie nowotworowej u badanych pacjentów 

o 1 punkt w wyniku globalnym kwestionariusza ESAS-r po terapii. Największą 

poprawę uzyskano w domenie dotyczącej senności, która istotnie zmniejszyła się 

o 2,5 punktów. W przypadku czterech objawów dotyczących: zmęczenia (ED2), 

senności (ED3), lęku (ED10) i samopoczucia (ED11) wynik poprawiły się średnio 

o 2 punkty i więcej (tabela 16). 

Tabela 16. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie KT, mężczyźni (M). 

ESAS-r grupa KT M 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 6,5 6,0 7,0 
 

ED1 po 5,0 3,0 5,0 
 

13 -1,5 0,001 

ED2 przed 6,0 6,0 7,0 
 

ED2 po 4,0 3,0 6,0 
 

13 -2,0 0,001 

ED3 przed 6,0 5,0 7,0 
 

ED3 po 3,5 2,0 5,0 
 

9 -2,5 0,008 

ED4 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED4 po 0,0 0,0 3,0 
 

5 0,0 0,043 

ED5 przed 0,0 0,0 5,0 
 

ED5 po 0,0 0,0 3,0 
 

4 0,0 0,068 

ED6 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED6 po 0,0 0,0 2,0 
 

6 0,0 0,028 

ED7 przed 6,5 6,0 8,0 
 

ED7 po 5,0 4,0 6,0 
 

13 -1,5 0,003 

ED8 przed 0,0 0,0 5,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 4,0 
 

4 0,0 0,068 

ED9 przed 4,0 4,0 6,0 
 

ED9 po 3,5 2,0 5,0 
 

12 -0,5 0,006 

ED10 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED10 po 5,0 3,0 6,0 
 

13 -2,0 0,002 

ED11 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED11 po 5,0 3,0 6,0 
 

14 -2,0 0,001 

ED12 przed 0,0 0,0 0,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

1 0,0 - 

ESAS-r przed 4,0 4,0 5,0 
 

ESAS-r po 3,0 2,0 4,0 
 

12 -1,0 0,002 
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W grupie PNF stwierdzono istotną poprawę w kierunku zmniejszenia natężenia 

poszczególnych objawów średnio o 1 punkt wyniku globalnego kwestionariusza 

ESAS-r. Największe zmniejszenie dolegliwości zaobserwowano w zakresie objawów: 

dolegliwości bólowych (ED1) i apetytu (ED7), które wykazały istotność statystyczną 

i poprawę o 2 punkty. Żadnych różnic nie zaobserwowano w przypadku domen 

odnoszących się do duszności (ED8) i dodatkowego objawu zgłaszanego przez pacjenta 

(ED12). W przypadku objawu dotyczącego przygnębienia (ED9) zaobserwowano 

pogorszenie i zwiększenie występowania tego objawu wśród badanych pacjentów 

o 2 punkty (tabela 17). 

Tabela 17. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie PNF. 

ESAS-r grupa PNF 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED1 po 5,0 4,5 6,0 
 

23 -2,0 0,000 

ED2 przed 7,0 6,0 7,0 
 

ED2 po 6,0 4,0 7,0 
 

22 -1,0 0,014 

ED3 przed 7,0 4,5 8,0 
 

ED3 po 5,5 2,5 7,0 
 

19 -1,5 0,002 

ED4 przed 0,5 0,0 6,0 
 

ED4 po 0,0 0,0 4,0 
 

12 -0,5 0,002 

ED5 przed 1,0 0,0 7,0 
 

ED5 po 1,5 0,0 6,0 
 

10 0,5 0,114 

ED6 przed 1,0 0,0 3,0 
 

ED6 po 0,0 0,0 2,0 
 

12 -1,0 0,002 

ED7 przed 7,0 5,0 7,5 
 

ED7 po 5,0 4,0 6,0 
 

21 -2,0 0,003 

ED8 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 2,0 
 

9 0,0 0,008 

ED9 przed 5,0 4,0 7,0 
 

ED9 po 7,0 4,5 7,0 
 

22 2,0 0,808 

ED10 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED10 po 6,0 5,0 7,0 
 

23 -1,0 0,002 

ED11 przed 7,0 6,0 7,5 
 

ED11 po 6,0 5,0 7,0 
 

18 -1,0 0,001 

ED12 przed 0,0 0,0 0,5 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

6 0,0 0,028 

ESAS-r przed 5,0 4,0 5,0 
 

ESAS-r po 4,0 3,0 5,0 
 

19 -1,0 0,002 
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Wśród kobiet z grupy PNF zaobserwowano tendencję w kierunku zmniejszenia 

się objawów o 1 punkt. Największe zmniejszenie się natężenia zaobserwowano 

w domenie dotyczącej bólu, gdzie wynik istotnie poprawił się o 2 punkty (tabela 18). 

Tabela 18. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie PNF, kobiety (K). 

ESAS-r grupa PNF K 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED1 po 5,0 5,0 6,0 
 

13 -2,0 0,003 

ED2 przed 7,0 7,0 7,0 
 

ED2 po 6,0 4,0 7,0 
 

14 -1,0 0,056 

ED3 przed 7,0 4,0 8,0 
 

ED3 po 5,5 2,0 7,0 
 

10 -1,5 0,053 

ED4 przed 0,0 0,0 5,0 
 

ED4 po 0,0 0,0 3,0 
 

6 0,0 0,028 

ED5 przed 0,0 0,0 7,0 
 

ED5 po 0,0 0,0 6,0 
 

6 0,0 0,093 

ED6 przed 1,0 0,0 4,0 
 

ED6 po 0,0 0,0 2,0 
 

7 -1,0 0,018 

ED7 przed 7,0 4,0 8,0 
 

ED7 po 5,5 4,0 6,0 
 

12 -1,5 0,031 

ED8 przed 0,0 0,0 5,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 4,0 
 

5 0,0 0,043 

ED9 przed 5,5 4,0 8,0 
 

ED9 po 7,0 4,0 8,0 
 

13 1,5 0,917 

ED10 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED10 po 6,5 5,0 7,0 
 

13 -0,5 0,025 

ED11 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED11 po 6,5 5,0 7,0 
 

11 -0,5 0,033 

ED12 przed 0,0 0,0 0,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

3 0,0 0,109 

ESAS-r przed 5,0 4,0 5,0 
 

ESAS-r po 4,0 3,0 4,0 
 

11 -1,0 0,050 
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W grupie mężczyzn również zaobserwowano istotne zmniejszenie się natężenia 

uporczywych objawów o 0,5 punkta wyniku globalnego kwestionariusza ESES-r. 

W przypadku sześciu objawów zanotowano istotne zmniejszenie się uciążliwych 

objawów (tabela 19). 

Tabela 19. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie PNF, mężczyźni (M). 

ESAS-r grupa PNF M 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED1 po 5,0 4,0 6,0 
 

10 -2,0 0,005 

ED2 przed 6,5 6,0 7,0 
 

ED2 po 6,0 4,0 6,0 
 

8 -0,5 0,123 

ED3 przed 7,0 5,0 8,0 
 

ED3 po 5,5 3,0 6,0 
 

9 -1,5 0,008 

ED4 przed 3,5 0,0 6,0 
 

ED4 po 2,0 0,0 5,0 
 

6 -1,5 0,028 

ED5 przed 6,0 0,0 7,0 
 

ED5 po 6,0 0,0 7,0 
 

4 0,0 0,715 

ED6 przed 1,5 0,0 3,0 
 

ED6 po 1,0 0,0 2,0 
 

5 -0,5 0,043 

ED7 przed 6,5 5,0 7,0 
 

ED7 po 5,0 4,0 6,0 
 

9 -1,5 0,051 

ED8 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 2,0 
 

4 0,0 0,068 

ED9 przed 5,0 5,0 7,0 
 

ED9 po 6,5 5,0 7,0 
 

9 1,5 0,813 

ED10 przed 7,0 6,0 7,0 
 

ED10 po 5,5 5,0 6,0 
 

10 -1,5 0,037 

ED11 przed 7,0 6,0 7,0 
 

ED11 po 6,0 5,0 6,0 
 

7 -1,0 0,018 

ED12 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 1,0 
 

3 0,0 0,109 

ESAS-r przed 5,0 4,0 6,0 
 

ESAS-r po 4,5 3,0 5,0 
 

8 -0,5 0,012 
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Na podstawie uzsykanych wyników w grupie kontrolnej FIZ zaobserwowano 

istotną poprawę i zmniejszenie się natężenia objawów o 1 punkt. Tylko w przypadku 

trzech objawów nie zanotowano żadnych zmnian: nudność (ED4), duszność (ED8), 

dodatkowy objaw zgłaszany przez pacjenta (ED12). Wyniki przed terapią były takie 

same, jak i po przeprowadzeniu programu fizjoterapeutycznego (tabela 20). 

Tabela 20. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie FIZ. 

ESAS-r grupa FIZ 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 6,0 6,0 7,0 
 

ED1 po 5,0 5,0 6,0 
 

16 -1,0 0,000 

ED2 przed 7,0 6,0 7,5 
 

ED2 po 6,0 5,0 7,0 
 

22 -1,0 0,011 

ED3 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED3 po 6,0 5,0 7,0 
 

18 -1,0 0,003 

ED4 przed 0,0 0,0 6,0 
 

ED4 po 0,0 0,0 4,0 
 

9 0,0 0,038 

ED5 przed 1,5 0,0 7,0 
 

ED5 po 0,5 0,0 6,0 
 

11 -1,0 0,003 

ED6 przed 2,0 0,0 3,0 
 

ED6 po 1,0 0,0 2,5 
 

14 -1,0 0,004 

ED7 przed 7,0 5,5 8,0 
 

ED7 po 6,0 4,5 7,0 
 

18 -1,0 0,003 

ED8 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 2,5 
 

8 0,0 0,012 

ED9 przed 7,0 3,5 8,0 
 

ED9 po 6,0 2,5 8,0 
 

15 -1,0 0,027 

ED10 przed 8,0 7,0 8,0 
 

ED10 po 7,0 5,5 7,0 
 

20 -1,0 0,001 

ED11 przed 7,0 6,5 8,0 
 

ED11 po 6,0 5,0 7,0 
 

24 -1,0 0,000 

ED12 przed 0,0 0,0 0,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

3 0,0 0,109 

ESAS-r przed 5,0 4,0 5,0 
 

ESAS-r po 4,0 3,5 5,0 
 

14 -1,0 0,011 
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Wśród badanych kobiet grupy kontrolnej FIZ globalny wynik kwestionariusza 

ESAS-r wykazał tendencję w kierunku zmiejszenia się występowania objawów 

o 0,5 punkta. Największą poprawę zaobserwowano w domenach odnoszących się do: 

zaparć (ED6), apetytu (ED7) oraz lęku (ED10), gdzie wynik istotnie zmnniejszył się 

o 1 punkt (tabela. 21). 

Tabela 21. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie FIZ, kobiety (K). 

ESAS-r grupa FIZ K 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 6,0 6,0 7,0 
 

ED1 po 5,5 5,0 6,0 
 

8 -0,5 0,012 

ED2 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED2 po 6,5 6,0 7,0 
 

13 -0,5 0,173 

ED3 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED3 po 6,5 5,0 7,0 
 

10 -0,5 0,059 

ED4 przed 0,0 0,0 5,0 
 

ED4 po 0,0 0,0 4,0 
 

4 0,0 0,465 

ED5 przed 0,0 0,0 7,0 
 

ED5 po 0,0 0,0 6,0 
 

5 0,0 0,043 

ED6 przed 2,0 0,0 3,0 
 

ED6 po 1,0 0,0 2,0 
 

9 -1,0 0,038 

ED7 przed 7,0 5,0 8,0 
 

ED7 po 6,0 5,0 7,0 
 

12 -1,0 0,034 

ED8 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 3,0 
 

4 0,0 0,068 

ED9 przed 7,0 5,0 8,0 
 

ED9 po 6,5 5,0 8,0 
 

10 -0,5 0,203 

ED10 przed 8,0 7,0 8,0 
 

ED10 po 7,0 6,0 8,0 
 

10 -1,0 0,019 

ED11 przed 7,0 7,0 8,0 
 

ED11 po 6,5 5,0 7,0 
 

14 -0,5 0,011 

ED12 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 4,0 
 

2 0,0 0,180 

ESAS-r przed 5,0 4,0 5,0 
 

ESAS-r po 4,5 4,0 5,0 
 

7 -0,5 0,310 
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Na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza ESAS-r w przypadku grupy 

mężczyzn zaobserwowano istotne zmniejszenie się uciążliwych objawów o 1 punkt. 

Największe zmniany zanotowano w przypadku objawów: senności (ED3), nudności 

(ED4) oraz wymiotów (ED5), gdzie wyniki zmniejszyły się o 2 punkty (tabela 22). 

Tabela 22. Wyniki dotyczące nasilenia objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej według skali ESAS-r w grupie FIZ, mężczyźni (M). 

ESAS-r grupa FIZ M 

 
Me Q1 Q3 

  
Me Q1 Q3 

 

N 

ważnych 
Me p 

ED1 przed 6,0 6,0 7,0 
 

ED1 po 5,0 4,0 6,0 
 

8 -1,0 0,012 

ED2 przed 7,0 5,0 7,0 
 

ED2 po 5,5 4,0 6,0 
 

9 -1,5 0,021 

ED3 przed 7,5 6,0 8,0 
 

ED3 po 5,5 4,0 7,0 
 

8 -2,0 0,021 

ED4 przed 4,5 0,0 7,0 
 

ED4 po 2,5 0,0 4,0 
 

5 -2,0 0,043 

ED5 przed 4,5 0,0 9,0 
 

ED5 po 2,5 0,0 6,0 
 

6 -2,0 0,028 

ED6 przed 1,0 0,0 4,0 
 

ED6 po 0,5 0,0 3,0 
 

5 -0,5 0,043 

ED7 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED7 po 7,0 4,0 7,0 
 

6 0,0 0,028 

ED8 przed 0,0 0,0 4,0 
 

ED8 po 0,0 0,0 2,0 
 

4 0,0 0,068 

ED9 przed 6,0 3,0 8,0 
 

ED9 po 5,0 2,0 8,0 
 

5 -1,0 0,043 

ED10 przed 8,0 6,0 8,0 
 

ED10 po 6,5 5,0 7,0 
 

10 -1,5 0,019 

ED11 przed 7,0 6,0 8,0 
 

ED11 po 6,0 4,0 7,0 
 

10 -1,0 0,013 

ED12 przed 0,0 0,0 0,0 
 

ED12 po 0,0 0,0 0,0 
 

1 0,0 - 

ESAS-r przed 5,0 4,0 6,0 
 

ESAS-r po 4,0 3,0 5,0 
 

7 -1,0 0,018 
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Kwestionariusz WHOQOL-BREF 

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników pacjentów grupy 

KT stwierdzono istotną poprawę jakości życia u badanych pacjentów. Do analizy 

istotności różnic posłużono się testem t-Studenta z założonym poziomem α=0,05, 

wyniki istotne statystycznie wytłuszczono w tekście. Wskazuje na to wynik globalny tej 

grupy, gdzie nastąpiła poprawa o 10,66 punktów. Z przedstawionych danych wynika, że 

podczas trzech tygodni stosowania programu fizjoterapetycznego wzbogaconego 

o dodatkowo zastosowaną metodę Kinesio Tapingu ocena jakości życia dokonana prez 

pacjnetów przy użyciu Kwestionariusza WHOQOL-BREF, uległa poprawie 

w poszczególnych jej domenach: somatycznej, psychologicznej, środowiskowej 

i socjalnej, co złożyło się na uzyskanie lepszej ogólnej jakości życia w badanej grupie 

pacjentów. Zastosowanie programu fizjoterapeutycznego z dodatkową metodą Kinesio 

Taping przyczyniło się w ciągu trzech tygodni do poprawy oceny ogólnej jakości życia, 

dokonywanej przez badanych. Różnice okazały się być istotne sytatystycnie (tabela 23). 

Tabela 23. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie KT. Oznaczenia: a – przed, b – po zakończeniu programu 

badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa KT 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 37,50 10,71 64,29 13,69 

 
D1b 49,41 10,71 78,57 20,38 

 
11,90 0,000 

D2a 46,87 20,83 66,67 12,96 
 

D2b 55,90 16,67 75,00 19,66 
 

9,03 0,000 

D3a 68,06 50,00 91,67 11,17 
 

D3b 79,17 50,00 100,00 14,12 
 

11,11 0,000 

D4a 55,34 37,50 75,00 11,15 
 

D4b 65,89 37,50 87,50 14,74 
 

10,55 0,000 

W-Ba 49,00 25,96 65,38 11,54 
 

W-Bb 59,66 24,04 79,81 17,06 
 

10,66 0,000 
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Największe zmiany w kierunku poprawy jakości życia wśród badanych kobiet 

zaobserwowano w domenie somatycznej (D1), odnoszącej się do bólu, fizyczności. 

U kobiet nastąpiła istotna poprawa jakości życia o 9,81 punktów w ocenie globalnej 

kwestionariusza WHOQOL-BREF (tabela 24). 

Tabela 24. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie KT, kobiety(K). Oznaczenia: a – przed, b – po zakończeniu 

programu badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa KT K 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 35,72 10,71 50,00 13,78 

 
D1b 47,14 10,71 71,43 23,74 

 
11,43 0,010 

D2a 45,00 25,00 62,50 15,44 
 

D2b 51,67 16,67 75,00 25,55 
 

6,67 0,083 

D3a 65,83 50,00 75,00 11,42 
 

D3b 75,00 50,00 91,67 15,71 
 

9,17 0,007 

D4a 54,06 37,50 75,00 13,74 
 

D4b 64,06 37,50 87,50 18,53 
 

10,00 0,000 

W-Ba 47,50 25,96 63,46 13,85 
 

W-Bb 57,31 24,04 79,81 21,81 
 

9,81 0,004 

              
 

Mężczyźni grupy KT osiągali średnio lepsze wyniki w poszczególnych 

domenach od kobiet tej grupy. Świadczy o tym wynik globalny wśród mężczyzn, 

u których zaobserwowano istotną poprawę aż o 11,27 punktów. Największą poprawę 

uzyskano w domenie odnoszącej się do warunków socjalnych (D3), która wynosiła 

12,5 punktów (tabela 25). 

Tabela 25. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie KT, mężczyźni (M). Oznaczenia: a – przed, b – po 

zakończeniu programu badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa KT M 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 38,78 14,29 64,29 14,00 

 
D1b 51,02 14,29 78,57 18,39 

 
12,25 0,000 

D2a 48,21 20,83 66,67 11,29 
 

D2b 58,93 20,83 75,00 14,42 
 

10,71 0,000 

D3a 69,64 50,00 91,67 11,14 
 

D3b 82,14 58,33 100,00 12,60 
 

12,50 0,000 

D4a 56,25 40,63 71,88 9,33 
 

D4b 67,19 40,63 84,38 11,93 
 

10,94 0,000 

W-Ba 50,07 28,85 65,38 10,00 
 

W-Bb 61,33 30,77 79,81 13,36 
 

11,27 0,000 
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Wyniki w grupie PNF wskazują na poprawę jakości życia we wszystkich 

czterech domenach, o czym świadczy wynik globalny kwestionariusza WHOQOL-

BREF, który poprawił się o 5,37 punktów. Największą poprawę uzyskano w domenie 

środowiskowej (D4), w k tórej zanotowano poprawę o 8,2 punktów po przeprowadzonej 

terapii (tabela 26). 

Tabela 26. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie PNF. Oznaczenia: a – przed, b – po zakończeniu programu 

badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa PNF 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 33,48 10,71 53,57 13,89 

 
D1b 36,90 7,14 71,43 17,77 

 
3,42 0,234 

D2a 41,49 12,50 58,33 13,49 
 

D2b 45,83 16,67 75,00 16,11 
 

4,34 0,101 

D3a 68,40 33,33 75,00 9,82 
 

D3b 74,31 33,33 91,67 12,27 
 

5,90 0,000 

D4a 51,57 34,38 68,75 9,31 
 

D4b 59,77 37,50 90,63 12,20 
 

8,20 0,000 

W-Ba 45,07 21,15 60,58 10,74 
 

W-Bb 50,44 25,96 79,81 14,24 
 

5,37 0,008 

              
 

Wśród kobiet zaobserwowano tendencję w kierunku poprawy jakości życia 

o 4,81 punktów. Największą poprawę pacjentki uzyskały w domenie środowiskowej, 

w której wynik poprawił się o 8,04 punktów. Najmniejszą poprawę wśród kobiet 

zaobserwowano w domenie somatycznej, gdzie wynik poprawił się zaledwie 

o 1,79 punktów (tabela 27). 

Tabela 27. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie PNF, kobiet (K). Oznaczenia: a – przed, b – po zakończeniu 

programu badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa PNF K 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 33,16 10,71 53,57 14,72 

 
D1b 34,95 7,14 60,71 15,67 

 
1,79 0,678 

D2a 41,67 20,83 58,33 12,76 
 

D2b 45,83 16,67 75,00 15,50 
 

4,17 0,261 

D3a 69,05 50,00 75,00 6,88 
 

D3b 75,60 66,67 91,67 8,31 
 

6,55 0,003 

D4a 51,12 34,38 62,50 8,97 
 

D4b 59,15 40,63 81,25 10,79 
 

8,04 0,002 

W-Ba 44,99 27,88 57,69 10,04 
 

W-Bb 49,79 26,92 73,08 12,48 
 

4,81 0,088 
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Grupa mężczyzn uzyskiwała średnio wyższe wyniki od grupy kobiet. Średnio 

wynik globalny mężczyzn po terapii poprawił o 6,16 punktów. W domenie 

środowiskowej (D4) zaobserwowano największą tendencję w kierunku poprawy jakości 

życia wśród badanych mężczyzn, gdzie notowano poprawę wyników pacjentów średnio 

o 8,44 punktów (tabela 28). 

Tabela 28. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie PNF, mężczyźni (M). Oznaczenia: a – przed, b – po 

zakończeniu programu badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa PNF M 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 33,93 10,71 50,00 13,39 

 
D1b 39,64 14,29 71,43 20,92 

 
5,72 0,125 

D2a 41,25 12,50 54,17 15,15 
 

D2b 45,83 25,00 75,00 17,79 
 

4,58 0,253 

D3a 67,50 33,33 75,00 13,29 
 

D3b 72,50 33,33 91,67 16,69 
 

5,00 0,024 

D4a 52,19 34,38 68,75 10,21 
 

D4b 60,63 37,50 90,63 14,53 
 

8,44 0,006 

W-Ba 45,19 21,15 60,58 12,21 
 

W-Bb 51,35 25,96 79,81 17,09 
 

6,16 0,045 

              
 

W grupie kontrolnej FIZ zaobserwowano pogorszenie jakości życia pacjentów 

w domenach: somatycznej (D1) o 1,34 punktów oraz psychologicznej (D2) 

o 0,35 punktu. Istotne różnice w poprawie jakości życia zaobserwowano w domenach: 

socjalnej (D3) i środowiskowej (D4), gdzie otrzymane wyniki po przeprowadzonej 

terapii był wyższe o 3,82 punktów dla domeny socjalnej i o 4,56 punktów dla domeny 

środowiskowej. W grupie FIZ po zakończonej terapii zanotowano ogólną tendencję 

w kierunku poprawy jakości życia badanych średnio o 1,24 punktów (tabela 29). 

Tabela 29. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie FIZ. Oznaczenia: a – przed, b – po zakończeniu programu 

badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa FIZ 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 31,55 7,14 53,57 12,71 

 
D1b 30,21 0,00 67,86 16,58 

 
-1,34 0,525 

D2a 39,41 16,67 58,33 12,77 
 

D2b 39,06 12,50 62,50 16,34 
 

-0,35 0,848 

D3a 61,46 33,33 75,00 12,73 
 

D3b 65,28 33,33 83,33 13,61 
 

3,82 0,005 

D4a 46,75 28,13 65,63 10,44 
 

D4b 51,30 25,00 71,88 12,12 
 

4,56 0,000 

W-Ba 41,67 22,12 59,62 10,04 
 

W-Bb 42,91 16,35 69,23 12,77 
 

1,24 0,345 
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Wśród kobiet zaobserwowano tendencję w kierunku poprawy jakości życia 

o 1,44 punktów oceny globalnej. We wszystkich domenach uzyskano poprawę jakości 

życia, jedynie w domenie somatycznej (D1) zaobserwowano pogorszenie jakości życia 

badanych pacjentek o 1,27 punktów (tabela 30). 

Tabela 30. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie FIZ, kobiety (K). Oznaczenia: a – przed, b – po 

zakończeniu programu badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa FIZ K 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 30,10 7,14 50,00 12,43 

 
D1b 28,83 10,71 60,71 14,11 

 
-1,27 0,611 

D2a 40,48 16,67 58,33 13,32 
 

D2b 40,77 12,50 58,33 16,28 
 

0,30 0,916 

D3a 64,29 50,00 75,00 8,91 
 

D3b 67,86 50,00 83,33 8,56 
 

3,57 0,054 

D4a 48,44 28,13 65,63 9,79 
 

D4b 53,13 28,13 65,63 9,96 
 

4,69 0,002 

W-Ba 42,17 22,12 59,62 10,03 
 

W-Bb 43,61 23,08 61,54 10,84 
 

1,44 0,417 

              
 

Wyniki mężczyzn grupy kontrolnej FIZ wskazują na tendencję w kierunku 

poprawy jakości życia badanych pacjentów o 0,96 punktów. Pogorszenie jakości życia 

zaobserwowano w domenach somatycznej (D1) o 1,43 punktów oraz psychologicznej 

(D2) o 1,25 punktów. Natomiast poprawę zanotowano w dwóch pozostałych domenach: 

socjalnej (D3) o 4,17 punktów i największą poprawę w domenie środowiskowej (D4) 

o 4,38 punktów (tabela 31). 

Tabela 31. Wyniki dotyczące oceny jakości życia badanych według kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w grupie FIZ, mężczyźni (M). Oznaczenia: a – przed, b – po 

zakończeniu programu badawczego. 

WHOQOL-BREF grupa FIZ M 

 
   Min Max SD 

  
   Min Max SD 

 
   p 

              
D1a 33,57 14,29 53,57 13,49 

 
D1b 32,14 0,00 67,86 20,20 

 
-1,43 0,714 

D2a 37,92 20,83 54,17 12,49 
 

D2b 36,67 16,67 62,50 16,99 
 

-1,25 0,541 

D3a 57,50 33,33 75,00 16,41 
 

D3b 61,67 33,33 83,33 18,51 
 

4,17 0,052 

D4a 44,38 28,13 59,38 11,39 
 

D4b 48,75 25,00 71,88 14,82 
 

4,38 0,025 

W-Ba 40,96 24,04 58,65 10,55 
 

W-Bb 41,92 16,35 69,23 15,65 
 

0,96 0,648 
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Skala MMSE 

Oceny stanu poznawczego badanych pacjentów dokonano za pomocą skali 

Mini-Mental (MMSE, wyniki zebrane przed badaniami oznaczono MMSEa, natomiast 

wyniki uzyskane po programie badań oznaczono MMSEb). Otrzymane wyniki 

w poszczególnych grupach nieznacznie różniły się od siebie, a poziom istotności 

oceniono na podstawie testu t-Studenta. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn 

zaobserwowano tendencje w kierunku poprawy stanu poznawczego. 

Największe zmiany zaobserwowano w grupie KT wśród kobiet, wartość po 

terapii zwiększyła się o 0,5 punktu. Wśród mężczyzn nastąpiła mniejsza poprawa 

o 0,3 punktu (tabela 32). 

Tabela 32. Wyniki MMSE uzyskane przez kobiety (K) i mężczyzn (M) w grupie KT. 

MMSE grupa KT n    Delta p Min Max SD 

KT K 
       

MMSEa 
10 

28,9 
0,5 0,015 

28 30 0,88 

MMSEb 29,4 28 30 0,84 

KT M 
       

MMSEa 
14 

29,1 
0,3 0,040 

28 30 0,92 

MMSEb 29,4 28 30 0,84 

 

W grupie PNF zaobserwowano poprawę oceny stanu poznawczego przez 

badanych pacjentów o 0,4 punktu na korzyść badanych pacjentów. Kobiety w tej grupie 

uzyskały lepsze wyniki, średnio o 0,4 punktu w donieiseniu do mężczyzn, gdzie wynik 

poprawił się o 0,3 punktu (tabela 33). 

Tabela 33. Wyniki MMSE uzyskane przez kobiety (K) i mężczyzn (M) w grupie PNF. 

MMSE grupa PNF n    Delta p Min Max SD 

PNF K 
       

MMSEa 
14 

28,6 
0,4 0,008 

28 30 0,85 

MMSEb 29,0 28 30 0,78 

PNF M 
       

MMSEa 
10 

28,7 
0,3 0,081 

28 30 0,82 

MMSEb 29,0 28 30 0,82 
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W grupie kontrolnej FIZ zarówno u kobiet, jak i mężczyzn zaobserwowano 

tendencje w kierunku poprawy oceny stanu poznawczego o 0,4 punktu (tabela 34). 

Tabela 34. Wyniki MMSE uzyskane przez kobiety (K) i mężczyzn (M) w grupie FIZ. 

MMSE grupa FIZ n    Delta p Min Max SD 

FIZ K 
       

MMSEa 
14 

28,0 
0,4 0,028 

28 28 0,00 

MMSEb 28,4 28 30 0,65 

FIZ M 
       

MMSEa 
10 

28,6 
0,4 0,104 

28 30 0,70 

MMSEb 29,0 28 30 0,82 
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5.  DYSKUSJA 

 

Próby zbadania i oceny jakości życia chorych w okresie terminalnym często 

natrafiają na szereg przeszkód, które dla badacza są trudne do przezwyciężenia. 

Dotyczą one natury etycznej, psychicznej, fizycznej, a także praktycznej. Nic więc 

dziwnego, że pacjenci nie są przychylnie nastawieni do uczestniczenia w badaniu 

naukowym. Nie są przekonani, co do celowości tych badań, nie do końca wierząc w ich 

efektywność i wymierne korzyści dla własnej osoby i zdrowia. Podążając za 

Binnebeselem, który w swoich pracach porusza wielkoobszarową problematykę istoty 

człowieczeństwa, cierpienia, umierania i śmierci, można zgodzić się, że człowiek ma 

wiele wymiarów, a sama śmierć ma oblicza równie liczne co cierpienie. Autor zarazem 

uświadamia, że śmierć dotyka każdego człowieka i jest jego elementem, częścią, bez 

której byt człowieka nie miałby sensu [129]. Prowadzenie badań naukowych na grupie 

pacjentów paliatywnych często napotyka na wiele problemów. Wiążą się one z kilkoma 

zagadnieniami, głównie związanymi z etyczno-moralnymi przesłankami podejmowania 

badań naukowych [130]. Zwrócić należy uwagę na godność i podmiotowość pacjenta 

podczas prowadzenia badań, dochowanie tajemnicy chroniącej pacjenta i pogodzenia jej 

z prawami badań kwestionariuszowych, jak również doboru odpowiednich narzędzi 

badawczych, które nie powinny obciążać pacjenta [31, 131]. Podczas prowadzenia 

badań pojawiały się emocje zarówno u badacza, jak i osoby badanej, które mogły 

dotyczyć lęku, współczucia, niepewności. Decyzja o podjęciu badań do tej pracy oraz 

ich realizacja wymagały przezwyciężenia wielu trudności, które przede wszystkim 

wiązały się z kwalifikacją chorych. Trudno było znaleźć pacjentów w terminalnym 

okresie choroby nowotworowej bez zaburzeń funkcji poznawczych, które wykluczały 

właściwe wypełnienie kwestionariuszy badań. Progresja choroby, szybko zmieniające 

się objawy oraz wyniszczenie organizmu komplikowały prowadzenie badań. W ten 

sposób pacjenci w ciężkim stanie, którzy nie spełniali kryteriów zawartych w badaniu, 

musieli zostać pominięci. Brali oni jednak udział w rehabilitacji prowadzonej 

codziennie na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Prowadzenie badań wśród pacjentów 

nie powinno dotyczyć tylko występowania dolegliwości bólowych, lecz również innych 

objawów natury somatycznej, fizycznej oraz psychologicznej. Do tego celu powinny 

posłużyć narzędzia badawcze łatwe do zastosowania w każdej formie leczenia 

pacjentów. W pracy posłużono się prostymi narzędziami badawczymi, takimi jak: 
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wizualno-analogowa skala VAS, Kwestionariusz Edmonton (ESAS-r) oraz 

Kwestionariusz WHOQOL-BREF, które były akceptowane przez pacjentów oddziału 

paliatywnego. Wybrane narzędzia mogą okazać się dla przyszłych badaczy niezwykle 

ważnym wskaźnikiem pomocnym w ocenie jakości życia badanych pacjentów, jak 

i jakości świadczonej opieki fizjoterapeutycznej. 

Pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową w stadium terminalnym, 

którzy są objęci opieką paliatywną, stanowią bardzo szczególną grupę chorych. 

Są to chorzy u kresu swojego życia, którzy wymagają odpowiedniej empatii, 

zrozumienia oraz właściwej opieki medycznej. Opieka paliatywna obejmuje działania 

poprawiające jakość życia chorych, zmagających się z problemami związanymi 

z zaawansowanymi stanami chorobowymi, które nie poddają się leczeniu 

przyczynowemu [2]. Opiekę paliatywną cechuje wszechstronność, różnorodność 

i wieloaspektowość. Główną formą leczenia, jaką proponuje się chorym jest leczenie 

farmakologiczne, które jednak nie jest wystarczające. Dzięki współpracy całego zespołu 

interdyscyplinarnego dochodzi nie tylko do możliwości łagodzenia objawów 

somatycznych, ale także problemów natury psychologicznej, społecznej i duchowej. 

Jednym z filarów pracy z pacjentem paliatywnym jest fizjoterapia, której nadrzędnym 

celem jest poprawa ogólnej jakości życia. Łagodzenie i zmniejszanie uciążliwych 

objawów, towarzyszących chorobie nowotworowej oraz umożliwienie pacjentowi 

funcjonowanie na optymalnym, możliwym w danym momencie, poziomie. Jest to 

zgodne z ideą i filozofią opieki paliatywnej. W pracy dokonano analizy występowania 

dolegliwości bólowych u chorych paliatywnych oraz wpływu na jakość życia pacjentów 

pod względem możliwości wspomagania ich leczenia wybranymi metodami 

fizjoterapeutycznymi: aplikacjami taśm elastycznych metody Kinesio Taping oraz 

techniką Hold-Relax z koncepcji PNF. Warto podkreślić, że ogólne zasady i wytyczne 

dotyczące prowadzenia fizjoterapii wśród pacjentów paliatywnych są tematem prac 

badawczych i rozmów w ośrodkach medycznych wsród fizjoterapeutów [1]. 

Ciągły rozwój nauk biomedycznych, możliwość wdrażania nowych form 

terapeutycznych i sposobów leczenia sprawił, że długość życia uległa znacznemu 

wydłużeniu. Tym samym starzenie się społeczeństw, spowodowało ogromną 

akcelarację zachorowań na różnego rodzaju choroby nowotworowe, neurologiczne, 

kardiologiczne, czy pulmonologiczne. Ponadto istnieje wiele czynników, które 

w sposób znaczący wpłynęły na powstawanie i rozwój choroby nowotworowej, 

do których można zaliczyć: brak dbania o zdrowie, na które przede wszystkim wpływa 



 89 

pogoń za lepszym życiem i związany z tym stres. Ludzie często nie zwracają uwagi na 

pierwsze niepokojące objawy chorób, w tym nowotworowych, co przyczynia się do 

gwałtownego pogorzszenia stanu zdrowia i często jest przyczyną przedwczesnej 

śmierci. Problem umierania i śmierci jest wciąż trudny, ale trzeba mieć świadomość, że 

dotknie on każdego z nas. Nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym 

świecie, gdzie na ich skutek umiera rocznie ponad 8 milionów ludzi. W Polsce 

zachorowalność na nowotwory wciąż się zwiększa i według danych GUS i Krajowego 

Rejestru Nowotworów za 2015 rok w naszym kraju zarejestrowano 163,3 tys. 

zachorowań [132]. Dane w sposób jasny odzwierciedlają wagę problemu, jaką stała się 

zachorowalność na chorobę nowotworową i związanymi z nią następstwami. Jest to 

poważne wyzwanie dla specjalistów medycyny paliatywnej i potrzeby obejmowania 

tej grupy pacjentów właściwą opieką medyczną. Według doniesień literatury średni 

czas życia ludzi w latach 1999-2000 wynosił 61,4 lat, a prognozy na kolejne lata 

2020-2025 przewidują wydłużenie życia do 71,6 lat [36]. Fakt przedłużającego się życia 

i ciągłego starzenia się społeczeństw, również polskiego, może skutkować nie tylko 

w ogromne problemy zapewnienia odpowiedniej opieki osobom starszym i chorym, ale 

również stać się przyczyną do zwiększenia się liczby zachorowań na nowotwory. 

Tym samym pomnaża się liczba pacjentów wymagających objęcia ich właściwą opieką 

paliatywną. Zatem pojawia się ogromna potrzeba szkolenia personelu medycznego 

w kierunku zapewnienia odpowiedniego leczenia, diagnostyki i opieki pacjentom, 

leczących się z powodu choroby nowotworowej. Inne źródła dodatkowo podają, że 

leczenie objawowe powinno być prowadzone równolegle z leczeniem przyczynowym 

w przypadku postępujących schorzeń [133]. Ze względu na zwiększającą się liczbę 

zachorowań na chorobę nowotworową, wydaje się słuszne i zasadne podejmowanie 

wszelkich działań, zmierzających do poprawy komfortu życia i godnego umierania 

pacjentów paliatywnych. 

Ból jest jednym z głównych objawów fizycznych, zgłaszanych przez pacjentów 

w terminalnym okresie choroby nowotworowej i ważnym czynnikiem mającym wpływ 

na ocenę jakości życia. Ważne jest, aby zaoferować wszystkim chorym optymalny 

poziom leczenia bólu oraz innych objawów somatycznych w połączeniu ze wsparciem 

psychologicznym, socjalnym, emocjonalnym i duchowym. Dotychczas przeprowadzone 

badania, oceniające efektywność fizjoterapii w leczeniu bólu mięśniowo-powięziowego 

u pacjentów w opiece paliatywnej, dotyczyły głównie zabiegów masażu klasycznego. 

W większości badań masaż tego rodzaju oceniano jako efektywną formę postępowania 
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łagodzącego ból [134–136]. Podkreslić należy również pozytywny wpływ Kinesio 

Tapingu w uśmierzaniu bólu mięśniowo-powięziowego u pacjentów objętych opieką 

paliatywną [137]. Leczenie bólu i kojenie jego objawów z wykorzystaniem sposobów 

niefarmakologicznych było w ostatnich latach często poruszane przez badaczy. Harden 

i wsp. [88] wskazali metodę PNF, jako istotny filar terapii w zmniejszeniu dolegliwości 

bólowych w CRPS (Complex Regional Pain Syndrome), który jednocześnie wpłynął na 

poprawę funkcjonalną pacjentów. Harden i wsp. wykazali, że terapia według koncepcji 

PNF znalazł zastosowanie w terapii bólu, co jednocześnie wpłynęło na poprawę jakości 

życia badanych pacjentów. Badania Kim i wsp. wykazały, że zastosowanie terapii PNF 

w programie usprawniania pacjentów po udarach, gdzie średnia wieku chorych 

wynosiła 53 lata, przyniosło istotną poprawę wyników w teście FRT (Functional Reach 

Test) i wpłynęło na poprawę funkcji mięśni stabilizujących tułów [90]. Programy 

fizjoterapeutyczne, które stosują techniki PNF, można uznać za skuteczne także 

w poprawie funkcji pacjentów z MPS (Myofascial Pain Syndrome), co przedstawili 

w swoich badaniach Lee i wsp. Dodatkowo autorzy w swoich badaniach wykorzystali 

skalę wizualno-analogową VAS do subiektywnej oceny natężenia bólu [92]. 

W fizjoterapii u chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej zasadne jest 

stosowanie fizjoterapeutycznych technik przeciwbólowych w tym metody Kinesio 

Taping i PNF w celu zminimalizowania uciążliwych objawów, towarzyszących 

chorobie nowotworowej. Klein i wsp. w swoich badaniach stwierdzili istotne zmiany 

dotyczące zmniejszenia się dolegliwości bólowych oraz co ważne, ilości zażywania 

leków przeciwbólowych, zarówno z grupy leków opioidowych (pirytramid), 

jak i nieopioidowych (paracetamol). Ponadto po zastosowaniu aplikacji Kinesio Taping 

stwierdzono zmniejszenie problemów z oddychaniem oraz skrócenie czasu 

hospitalizacji u pacjentów po zabiegach torakokardiochirurgicznych [93]. 

Paoloni i wsp. [91] wykazali wpływ aplikacji Kinesio Taping na uśmierzenie 

dolegliwości bólowych pacjentów z przewlekłym bólem w odcinku lędźwiowo-

krzyżowym kręgosłupa (CLBP-Chronic Low Back Pain). Skuteczne oddziaływanie 

metody Kinesio Taping stwierdzili również Tsai i wsp. [89] wykorzystując oklejanie 

elastycznymi taśmami, które istotnie wpłynęło na zmniejszenie dolegliwości bólowych 

u pacjentów cierpiących z powodu zapalenia rozcięgna podeszwowego. Kase, Wallis 

i Kase [66] potwierdzili skuteczność metody Kinesio Taping na uśmierzenie bólu 

i poprawę funkcjonalną oraz biomechaniczną mięśni. W odpowiedzi na zwiększające 

się zainteresowanie elastycznymi taśmami powstało wiele opracowań naukowych 
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dotyczących skuteczności metody w przeciwdziałaniu i zmniejszaniu dolegliwości 

bólowych, ale również obrzęków limfatycznych oraz zmniejszonemu zakresowi 

ruchomości w stawach [56]. W przeprowadzonych badaniach natężenie odczuwanego 

bólu oceniane przy wykorzystaniu skali VAS uległo poprawie i było istotne 

statystycznie. Wyniki badań wskazują, że stosowanie leczenia paliatywnego, w tym 

fizjoterapii z dodatkowo zastosowaną metodą Kinesio Taping oraz PNF pozwalają 

na ograniczenie i zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

Jakość życia powiązana jest z podjęciem wysiłku zespołu interdyscyplinarnego, 

zmierzającego w kierunku zmniejszenia uciążliwych objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej i całego podjętego leczenia. Szeroko rozumiane pojęcie jakości życia 

wiąże się z wpływem wielu czynników i determinantów, które w znaczący sposób mogą 

wpływać na ostateczne rezultaty. Majkowicz [138] podkreśla wpływ czynników 

biologicznych, dolegliwości fizycznych, w tym narastającego zmęczenia na cierpienie 

pacjentów i obniżenie jakości życia wywołane chorobą. Inni polscy badacze 

stwierdzają, że u pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej 

najistotniejszy wpływ na ich jakość życia ma cierpienie fizyczne, które wraz 

z postępującymi objawami chorobowymi wymagają szczególnej troski i kontroli [139]. 

Współcześnie uważa się jakość życia za jeden z ważniejszych czynników oceny 

skuteczności leczenia paliatywnego. Prowadzenie badań w schyłkowym okresie życia 

jest przedmiotem badań wielu autorów [140, 141]. Nie można zapomnieć, że choroba 

nowotworowa i związane z nią leczenie często pogarszają jakość życia pacjentów. 

Jednym z pierwszych czynników mających ogromny wpływ na obniżenie jakości życia 

jest fakt postawienia diagnozy lekarskiej [142]. Herbst [143] w swoich doniesieniach 

o opiece hospicyjnej podkreśla ważny aspekt cierpienia chorego i potrzeby znalezienia 

źródeł tego cierpienia w wielu obszarach. Według niego wiele korzyści chorym 

w terminalnym okresie choroby nowotworowej może przynieść odpowiednia praca 

zespołu interdyscyplinarnego oraz jego holistyczne podejście do pacjenta. 

Przeprowadzone dotychczas badania dotyczące jakości życia przyczyniły się do 

rozpowszechnienia wiedzy na temat właściwej oceny całościowej pacjenta. To właśnie 

subiektywna opinia chorych stała się wyznacznikiem jakości życia. Doniesienia 

literatury potwierdzają istnienie współczesnej tendencji, aby jakość życia stała się 

jednym z ważniejszych czynników oceny skuteczności leczenia, a efektem stosowanej 

terapii była poprawa tej jakości [141]. Wordliczek [11] znów uważa, że podstawą 

sukcesu terapeutycznego i poprawy jakości życia u cierpiącego pacjenta jest nie tylko 
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uśmierzenie dolegliwości bólowych, ale objęcie opieką wszystkich obszarów jego 

człowieczeństwa. Leszek i wsp. [144] dowodzą, iż podjęcie wszelkich działań 

terapeutycznych, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia 

nasilenia objawów fizycznych, w istotny sposób oddziałują na poprawę jakości życia. 

Butler i wsp. [145] dają wyraz przekonaniu, że ocena jakości życia staje się ważnym 

elementem umożliwiającym całościową ocenę stanu pacjenta. Medycyna paliatywna nie 

powinna ograniczać się tyko do leczenia objawowego, ale rozważają możliwość 

wdrożenia innych form leczenia, przyczyniających się do zmniejszenia natężenia 

objawów towarzyszących chorobie nowotworowej, tym samym jakość życia badanych 

pacjentów uległa poprawie. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują korzystny 

wpływ prowadzonej fizjoterapii oraz dodatkowych technik przeciwbólowych metody 

Kinesio Taping oraz PNF na zmniejszenie dolegliwości bólowych i tym samym 

poprawę jakości życia wśród badanych pacjentów paliatywnych. Jednak największe 

zmiany zaobserwowano w grupie KT, w której zastsowano aplikację wspomagającą na 

mięśnie przykręgosłupowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kregosłupa. Wyniki 

przeprowadzonego badania wskazują na istotne zmniejszenie odczuwania dolegliwości 

bólowych przez pacjentów oddziału paliatywnego, co przełożyło się na lepszą ocenę 

jakości życia. W projekcie badawczym zbadano jakość życia, oceniając domeny: 

somatyczną, psychologiczną, środowiskową i socjalną, które istotnie poprawiły się 

na korzyść badanych pacjentów. Wyniki uzyskane w pracy potwierdzają wpływ 

zarówno fizjoterapii, jak i dodatkowych metod fizjoterapeutycznych Kinesio Taping 

i PNF na poprawę jakości życia pacjentów w terminalnym okresie choroby 

nowotworowej. 

Szeroko pojętym celem tej pracy była ocena wpływu fizjoterapeutycznych 

technik przeciwbólowych na dolegliwości bólowe i jakość życia u pacjentów 

w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Wykorzystanie oceny jakości życia 

jako sposobu poznania potrzeb pacjentów było celem nadrzędnym w konstruowaniu 

właściwego rodzaju postępowania leczniczego, gdzie priorytetem było kompleksowe, 

całościowe oraz podmiotowe traktowanie umierającego człowieka. Istotne także było 

wykorzystanie wiedzy na temat jakości życia pacjentów w obliczu zbliżającej się 

śmierci w celu poznania i zaspokojenia ich potrzeb w trudnym okresie ich choroby. 

Poprawa zdrowia osiągana m.in. poprzez zwiększenie aktywności fizycznej wpływa 

pozytywnie na jakość życia. Należy podkreślić, iż zdrowie to wartość nadrzędna, 
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pozwalająca poprawiać jakość życia chorych, realizować postanowione zadania 

i zamierzenia. 

Podsumowując, przeprowadzone badania własne rzucają nowe światło 

na problematykę związaną z fizjoterapią onkologiczną u pacjentów paliatywnych. 

Nowatorskie podejście do wykorzystania taśm stosowanych w metodzie Kinesio Taping 

oraz wybranych technik metody PNF, dają obraz nowych możliwości praktycznego 

wykorzystania oklejania oraz pracy w fizjoterapii onkologicznej. Badań oceniających 

skuteczność tych form leczenia nie przeprowadzono jeszcze w populacji pacjentów 

objętych opieką paliatywną. Jest to niewątpliwie związane z faktem, że fizjoterapia 

w opiece paliatywnej jest specjalnością, która powstała i rozwija się od niedawna. 

Perspektywa badawcza została zatem rozszerzona o nowe teorie, które 

w przyszłości wymagać będą kolejnych badań w celu weryfikacji, na większej próbie 

pacjentów, ochotników. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały tendencję 

w kierunku redukowania bólu i wielu innych objawów towarzyszących chorobie 

nowotworowej, dzięki zastosowaniu odpowiednich fizjoterapeutycznych technik 

przeciwbólowych jako leczenia uzupełniającego podstawowe leczenie farmakologiczne. 

Tym samym można było osiągnąć poprawę jakości życia chorych, które jest głównym 

założeniem pracy na Oddziałach Medycyny Paliatywnej. 

Niniejsza praca wskazuje również na konieczność przeprowadzania badań 

przesiewowych pod kątem występowania dolegliwości bólowych u pacjentów 

w terminalnym okresie choroby nowotworowej, w celu ich właściwego diagnozowania 

i wdrożenia szybkiego leczenia objawowego, co znalazłoby odzwierciedlenie 

w poprawie jakości życia oraz jakości stosowanej opieki paliatywnej. Poszerzenie 

wiedzy z zakresu wyżej przedstawionego problemu może w przyszłości przyczynić się 

do włączenia metody Kinesio Taping oraz wybranych technik metody PNF do 

programów fizjoterapeutycznych przez fizjoterapeutów w pracy z pacjentami 

paliatywnymi. 
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6.  WNIOSKI 

 

Po wnikliwej analizie wyników postawiono następujące wnioski: 

1. Stwierdzono pozytywny wpływ programu fizjoterapeutycznego w połączeniu 

z technikami przeciwbólowymi metody PNF na zmniejszenie dolegliwości bólowych 

o 2 punkty i poprawę jakości życia badanych pacjentów paliatywnych, o czym 

świadczy wyniki globalnej oceny kwestionariusza WHOQOL-BREF, który istotnie 

zmienił się o 5,37 punktów. 

2. Program fizjoterapeutyczny w połączeniu z metodą Kinesio Taping wpłynął na 

zmniejszenie dolegliwości bólowych o 1 punkt i poprawę jakości życia badanych 

pacjentów paliatywnych, o czym świadczy wynik globalnej oceny kwestionariusza 

WHOQOL-BREF, który istotnie zmienił się o 10,66 punktów. 

3. Metoda Kinesio Taping w większym stopniu wpłynęła na poprawę jakości życia 

w porównaniu z wynikami z grupy PNF (średni wynik WHOQOL-BREF wyniósł 

10,66 dla grupy KT, a w grupie PNF wyniósł 5,37). Natomiast większe zmniejszenie 

dolegliwości bólowych zaobserwowano w grupie PNF (VAS poprawił się 

o 2 punkty) niż w grupie KT (VAS poprawił się o 1 punkt). 

4. Program fizjoterapeutyczny wpłynął na zmniejszenie dolegliwości bólowych 

w takim samym stopniu jak zastosowanie metody KT o 1 punkt w skali VAS, 

natomiast w grupie PNF uzyskano większe zmniejszenie dolegliwości bólowych 

(VAS zmienił się o 2 punkty). W ocenie jakości życia uzyskano znacznie mniejszą 

poprawę wyników (o 1,24 punktów) w porównaniu z wynikami grup KT (poprawa 

o 10,66 punktów) i PNF (poprawa o 5,37 punktów). 

5. Stwierdzono różnice w ocenie jakości życia pomiędzy kobietami a mężczyznami. 

Mężczyźni z grup KT i PNF uzyskiwali średnio lepsze wyniki kwestionariusza 

WHOQOL-BREF w porównaniu z wynikami kobiet w tych samych grupach. Jedynie 

w grupie kontrolnej FIZ po przeprowadzonych badaniach kobiety oceniały jakość 

życia lepiej niż mężczyźni. 

Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że program fizjoterapeutyczny 

w połączeniu z technikami przeciwbólowymi metody Kinesio Taping oraz metody PNF 

stanowią ważny element leczenia i działania przeciwbólowego, umożliwiając lepszą 

kontrolę bólu u pacjentów z chorobą nowotworową w stadium terminalnym. 
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Istnieje konieczność systematycznych badań przesiewowych w odniesieniu do 

występowania dolegliwości bólowych u pacjentów z zaawansowaną chorobą 

nowotworową, w celu ich skutecznego diagnozowania i szybkiego leczenia, co przede 

wszystkim wpływa na jakość życia chorych objętych profesjonalną opieką paliatywną. 
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STRESZCZENIE  

 

Celem pracy była ocena wpływu fizjoterapeutycznych technik przeciwbólowych 

na jakość życia natężenie bólu nowotworowego u pacjentów w terminalnym okresie 

choroby nowotworowej. Badania zostały przeprowadzone na Oddziale Medycyny 

Paliatywnej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim Bielsku - Białej. 

Do badań została zakwalifikowana grupa 72 pacjentów  paliatywnych (38 kobiet 

i 34 mężczyzn) ze stwierdzoną chorobą nowotworową w stadium terminalnym. Grupę 

KT stanowili chorzy, u których w programie fizjoterapeutycznym zastosowano 

dodatkowo metodę Kinesio Taping. Grupa PNF to chorzy, u których w programie 

fizjoterapeutycznym uwzględniono technikę przeciwbólową metody PNF. Grupę FIZ 

stanowili pacjenci grupy kontrolnej, u których prowadzony był tylko program 

fizjoterapeutyczny taki sam, jak w dwóch pozostałych grupach pacjentów. Do badań 

zastosowano następujące narzędzia badawcze: Indywidualna Karta Badań Pacjenta 

zawierająca wyniki skal: Katza, VAS oraz testu Trunk Control Test. Ponadto 

wykorzystano Indeks Karnofsky’ego, kwestionariusz ESAS-r, kwestionariusz 

WHOQOL-BREF oraz skalę Mini Mental State Examination. Terapia obejmowała 

15 zabiegów fizjoterapeutycznych na przestrzeni 3 tygodni z wyłączeniem weekendów. 

Ocena skuteczności dokonywana była samodzielnie przez chorych dwukrotnie, przed 

przystąpieniem do terapii i po upływie 3 tygodni. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, że pacjenci, u których zastosowano dodatkowo metody Kinesio Taping 

i PNF lepiej oceniali swoją jakość życia i zgłaszali mniejsze dolegliwości bólowe. 

Najmniejszą poprawę jakości życia odnotowano w grupie kontrolnej FIZ, u chorych 

zaobserwowano pogorszenie jakości życia związaną z występującymi dolegliwościami 

somatycznymi i psychicznymi. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest 

fakt, iż u wszystkich pacjentów zaobserwowano poprawę stanu fizycznego. Największą 

poprawę aktywności dnia codziennego pacjentów zaobserwowano w grupie PNF. 

Natomiast w grupie kontrolnej FIZ stwierdzono zmniejszenie się aktywności pacjentów 

w wyniku postępującej choroby nowotworowej. Cierpienia somatyczne związane 

z występowaniem dodatkowych objawów najbardziej zmniejszyły się w grupach KT 

i PNF. Natomiast nieco mniejszą poprawę zaobserwowano wśród pacjentów grupy 

kontrolnej FIZ, których zarówno stan fizyczny i psychiczny ulegał stopniowemu 

pogorszeniu. 
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SUMMARY 

 

The aim of the study was to assess the effect of physiotherapeutic analgesic 

techniques on the quality of life and intensity of cancer pain in patients in the terminal 

period of cancer disease. The research was carried out at the Palliative Medical Ward 

in the Beskidzkie Centrum Onkologii - Town Hospital in Bielsko-Biała. For the goals 

of the study, 72 palliative patients (38 women and 34 men) with diagnosed neoplastic 

disease in the terminal stage were qualified, who were then divided into 3 groups. 

The KT group was made up of patients who were additionally treated with the Kinesio 

Taping method in their physiotherapeutic program. The PNF group had the technique of 

the PNF analgesic method applied in the physiotherapeutic program. The FIZ group 

consisted of control group patients in whom only the physiotherapeutic program was 

conducted – identical to one in the other two groups. The following research tools were 

used for the research: Individual Patient Research Card containing the results 

of the Katz scales, visual-analog VAS and the Trunk Control Test. In addition, 

the following were used: the Karnofsky Index, the ESAS-r questionnaire, 

the WHOQOL-BREF questionnaire and the Mini Mental State Examination scale. 

The therapy included 15 physiotherapy treatments over 3 weeks excluding weekends. 

The assessment of the effectiveness was made individually by the patients twice, before 

the research and after the period of 3 weeks. Based on the obtained results, it was found 

out that patients who were additionally treated with Kinesio Taping and PNF methods 

assessed their quality of life higher and reported less painful symptoms. The smallest 

improvement in the quality of life was noticed in the FIZ control group. The patients 

complained about the deterioration of the quality of life associated with occurring 

somatic and mental ailments. It is worth noting that the conducted research showed that 

all patients improved their physical condition. The greatest improvement in the daily 

activity of patients was observed in the PNF group, while in the control group FIZ, there 

was a decrease in the activities of patients as a result of progressive cancer. Somatic 

suffering associated with the occurrence of additional symptoms was mostly diminished 

in the KT and PNF groups. At the same time, a slightly smaller improvement 

was observed among patients of the FIZ control group, whose physical 

and psychological condition was gradually deteriorating. 
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Rycina 42. Zmiany w subiektywnej ocenie natężenia bólu mierzonej za pomocą skali 

VAS w grupie PNF wśród kobiet. 

 

Rycina 43. Zmiany w subiektywnej ocenie natężenia bólu mierzonej za pomocą skali 

VAS w grupie PNF wśród mężczyn. 
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Rycina 44. Zmiany w subiektywnej ocenie natężenia bólu mierzonej za pomocą skali 

VAS w grupie FIZ. 

 

Rycina 45. Zmiany w subiektywnej ocenie natężenia bólu mierzonej za pomocą skali 

VAS w grupie FIZ wśród kobiet. 
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Rycina 46. Zmiany w subiektywnej ocenie natężenia bólu mierzonej za pomocą skali 

VAS w grupie FIZ wśród mężczyn. 

 

Rycina 47. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

KT. 
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Rycina 48. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

KT wśród kobiet. 

 

Rycina 49. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

KT wśród mężczyzn. 
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Rycina 50. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

PNF. 

 

Rycina 51. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

PNF wśród kobiet. 
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Rycina 52. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

PNF wśród mężczyzn. 
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Rycina 54. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

FIZ wśród kobiet. 

 

Rycina 55. Zmiany w ocenie stanu fizycznego badanych za pomocą skali KPS w grupie 

FIZ wśród mężczyzn. 
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