
PROGRAM REHABILITACJI DLA OSÓB PO UDARZE MÓZGU 

 

Udar mózgu jest jedną z najpoważniejszych chorób naczyniowych mózgu. Objawy choroby 

są różne poprzez zaburzenia mowy, niedowład ciała czy zaburzenia chodzenia, i zależą od 

lokalizacji miejsca uszkodzenia. Udar mózgu dotyka najczęściej ludzi starszych. Wtórna 

profilaktyka i wczesna rehabilitacja pozwalają zapobiec kolejnemu udarowi oraz poprawić 

jakość funkcjonowania w życiu codziennym. 

 Celem programu dla seniorów jest zmobilizowanie do czynnego udziału w pracy nad 

sobą, wyrobienie nawyku systematyczności i przekonania do słuszności usprawniania.   

 Zajęcia będą przeprowadzone na  wyposażonej w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny sali  

gimnastycznej na 5 różnych stanowiskach w formie obwodu stacyjnego 

zawierającego: ćw. samo wspomagane, równoważne, oporowe,     

pionizację/reedukacje chodu, rehabilitacje ręki, ćwiczeń przy muzyce.  

 Zajęcia prowadzone będą przez fizjoterapeutów z możliwością pomocy ze strony 

wolontariuszy.  

  Zajęcia i treningi będą odbywać się według opracowanego  planu pracy  

we wtorki o godz. 12
00

 

 Po upływie 6 miesięcy nastąpi indywidualna weryfikacja efektów ćwiczeń dla 

każdego mieszkańca (diagnostyka rehabilitacyjna, opinia pisemna fizjoterapeuty ) 

 

ETAPY REHABILITACJI : 

1. Ćwiczenia samowspomagane 

1.1 Rotor ręczny 

1.2 Linka do ćwiczeń samo wspomaganych 

2. Ćwiczenia równoważne ze wsparciem fizjoterapeuty 

2.1 Przemieszczanie ciężaru ciała na stronę porażoną 

2.2 Wychylanie tułowia do przodu i tyłu 

2.3 Ćwiczenia równoważne na dużej piłce gimnastycznej 

 



3. Ćwiczenia oporowe ze wsparciem fizjoterapeuty 

3.1 Ćwiczenia z taśmą THERABAND 

3.2 Ćwiczenia oporowe w UGUL na linkach z obciążeniem(ciężarki rożnej wagi ) 

4. Pionizacja / Reedukacja chodu 

4.1 Pionizacja czynna przy drabince lub chodziku 

4.2 Nauka samodzielnego wstawania i siadania 

4.3 Reedukacja chodu 

5. Rehabilitacja ręki 

5.1 Ćwiczenia przywracające precyzje ruchów ręki 

 Zginanie ,prostowanie ręki 

 Krążenia nadgarstkami 

 Toczenie przedmiotu po powierzchni płaskiej 

 Przeciwstawianie kciuka 

 Rozkładanie i łączenie palców 

 Chwytanie opuszkami palców 

 Przenoszenie przedmiotów z jednego miejsca w drugie 

 Utrzymywanie ciężaru ciała na opuszkach palców 

5.2 Tablica manualna 

 

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH : 

 Poprawa  i utrzymanie stanu psychofizycznego 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH : 

 Zapobieganie zesztywnieniom, powikłaniom po chorobach, przykurczom 

 Angażowanie mieszkańca do używania porażonej kończyny przy czynnościach dnia 

codziennego i ćwiczeniach ruchowych 

 Usamodzielnienie mieszkańców 

 Polepszenie samopoczucia mieszkańców 

 Zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego 



 Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej 

 

ROLA WOLONTARIUSZY W PROCESIE REHABILITACJI : 

 Pomoc mieszkańcom w wykonywaniu ćwiczeń ruchowych 

 Motywacja do aktywnego i samodzielnego działania w zakresie ćwiczeń ruchowych  i 

pozytywnego nastawienia do życia 

 Dodawanie otuchy , nadziei w pokonywaniu trudności dnia codziennego poprawiając 

tym samym poczucie własnej wartości mieszkańców 

 

 

 


