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Wskazania do artroskopii 
stawu barkowego 

• zapalenie kaletki podbarkowej,

• rozerwanie pierscienia rotator6w,

• zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego,

• wolne data wewnqtrzstawowe,

• przewlekte zapalenie btony maziowej,

• niestabilnosc stawu ramiennego,

• uszkodzenia g6rnej cz�sci torebki stawowej, obrqbka

stawowego i przyczepu mi�snia dwugtowego,

• bark zamroi:ony - zarostowe zapalenie torebki stawowej.
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Kompleks barkowy 

Sklada si� z duzej glowy kosci ramiennej i malej 
panewki lopatki (staw ramienny) 

Ta zalei:nosc pozwala na dui:y zakres ruchu w stawie a co za tym idzie wiele 

r6i:nych aktywnosci sportowych jak: plywanie, rzuty, wymachy, serwowanie 

tenisowe i wiele innych funkcjonalnych ruch6w w wielu kierunkach. 

Obr�cz barkowa 

lopatka razem z obojczykiem tworzq solidnq podstaw� na kt6rej moi:e 

pracowac kosc ramienna b�dqca ramieniem dzwigni. Dobra stabilizacja 

obr�czy barkowej to silniejsza i mniej obciqi:ana cata kor'lczyna g6rna. 

Stabilizacja calego ukladu 

Charakterystyczne dla ,,kompleksu" jest jego wielosktadnikowy mechanizm 

stabilizacyjny. Zbudowany z: 

1. torebki stawowej,

2. chrzqstki (obrqbek panewki) wzmacniajqcej torebk� stawowq

i otaczajqcej staw,

3. mi�sni stoi:ka rotator6w (cztery mi�snie otaczajqce gtow�

kosci ramiennej),

4. wi�zadcl,

5. mi�sni odpowiedzialnych za kontrol� ruchu obr�czy barkowej

i ramienia.



Jak widac kompleks barkowy 

to skomplikowany mechanizm. 

Moi:liwosci urazu jest wiele. 

Tw6j terapeuta i lekarz 

prowadzqcy wyjasniq Ci 

mechanizm Twojego urazu 

i udzielq niezb�dnych 

informacji o procesie 

leczenia. 

niestabilnosG 
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Uszkodzenie stoika rotatorow 

Mi�snie obejmujqce gtow� kosci ramiennej od g6ry, tytu i przodu 

tworzq mankiet stabilizujqcy staw ramienny. Ze wzgl�du na sw6j 

przebieg i bliskie sqsiedztwo ruchomych kosci, poddawane Sq 

dui:ym sHom. Mikrourazy na jakie Sq narai:one najbardziej m. 

nadgrzebieniowy, m.podtopatkowy, m.podgrzebieniowy, m.obfy 

mniejszy mogq doprowadzic do uszkodzenia sci�gien tych mi�sni 

zwanych stoi:kiem rotator6w. 

Najcz�sciej choroba pojawia si� niepostrzei:enie. Jej gt6wny objaw 

to b61 pojawiajqcy si� przy ruchach ramienia nad gtowq i b61e 

nocne. Z czasem pojawia si� ograniczenie ruchomosci w stawie 

ramiennym. Konsekwencjq urazu jest zmiana ustawienia gtowy 

kosci ramiennej zwi�kszajqca sify dziatajqce na te mi�snie i dalsze 

mikrourazy. Ostabieniu mi�snia nadgrzebieniowego towarzyszy 

nadaktywnosc m. naramiennego co prowadzi do wysokiego 

ustawienia kosci ramiennej w panewce topatki i zmniejszenie 

przestrzeni podbarkowej. 

Uszkodzenie stoi:ka rotator6w zwiqzane jest najcz�sciej z zespotem 

ciesni podbarkowej, rzadko z bezposrednim makrourazem 

zrywajqcym sci�gna. 



Zesp61 ciesni podbarkowej 

Przestrzen pomi�dzy kosciq ramiennq a wyrostkiem barkowym to 

miejsce gdzie dochodzi do dui:ych obciqi:en, szczeg61nie przy 

ruchach i sportach, w kt6rych czynnosci wykonuje si� nad gtowq. 

Znajduje si� tam sci�gno mi�snia nadgrzebieniowego i kaletka 

podbarkowa. Budowa anatomiczna wyrostka barkowego oraz 

mikrourazy w tej okolicy mogq doprowadzic do podrai:nienia i 

stanu zapalnego kaletki podbarkowej, w wyniku kt6rych dochodzi 

do jej unieruchomienia. Podczas ruchu unoszenia kosci ramiennej 

kaletka ochrania sci�gna mi�sni lei:qcych pod niq wsuwajqc si� pod 

wyrostek barkowy. Nieruchoma kaletka zostaje scisni�ta mi�dzy 

dwiema koscmi. Wysi�k, obrz�k powoduje zmniejszenie przestrzeni 

podbarkowej i zwi�ksza si� nacisk na sci�gno mi�snia 

nadgrzebieniowego. Ca� ten powtarzajqcy si� mechanizm 

powoduje b61, utrudnia ruchy ponad gtowq lub ogranicza zakres 

ruchu w stawie ramiennym. 

Zabieg chirurgiczny leczqcy takq przypadtosc nazywamy 

akromioplastykq lub subacromial decompression. 
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Najcz�stsze przyczyny 
niestabilnosci stawu ramiennego 

StozekrotatorolN 

Ostabienie mi�sni rotator6w stawu ramiennego powoduje 

przeciq:zenie przedniej cz�sci torebki stawowej. Dzieje si� tak 

szczeg61nie przy rotacji zewn�trznej ramienia np. przy ruchu 

rzucania. 

Obrctbek stalNolNy 

To chrz�stny kotnierz otaczajqcy panewk� stawu ramiennego 

znajdujqcq si� na topatce. Dzi�ki temu, :ze struktura ta jest elastyczna 

mozliwa jest duza ruchomosc stawu ramiennego. Najslabsza cz�sc 

obrqbka to miejsce przyczepu mi�snia dwuglowego ramienia 

(bicepsa). Podczas gwaltownej pracy tego mi�snia maze dojsc do 

uszkodzenia np. podczas upadku lub szybkim dzwigni�ciu 

ci�:zkiego przedmiotu. 

Budowa anatomiczna 

Zdarzajq si� wrodzone predyspozycje do niestabilnosci stawu 

ramiennego. Objawiajq si� nadruchomosciq, slyszalnymi 

klikni�ciami w stawie, b61em. Torebka stawowa wzmocniona jest 

zespotem wi�zadet, kt6re utrzymujq glow� kosci ramiennej w 

prawidtowej osi podczas ruchu. Najstabszym elementem jest dolna 

cz�sc torebki stawowej gdzie najcz�sciej zdarzajq si� zwichni�cia. 
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Przygotowanie do operacji 

Rehabilitacja po operacji jest koniecznosciq, ale czy wiesz, ie przed 

zabiegiem tei warto wybrac si� do fizjoterapeuty? 

Zobacz jak wiele zyskujesz: 

• redukcj� b61u,

• mniejszy obrz�k,

• wzmocnione mi�snie,

• zwi�kszonq ruchomosc staw6w,

• dobierzemy Ci temblak lub odpowiedniq ortez�,

• nauczysz si� cwiczen kt6re b�dq konieczne zaraz po

operacji,

• nauczysz si� bezpiecznego wykonywania czynnosci dnia

codziennego,

• oswoisz sw6j l�k i znajdziesz wewn�trzny spok6j.







Dzien przed operacjc1 

Przygotowanie sk6ry --------

Wieczorem, a najp6iniej rano przed zabiegiem 

wei prysznic lub kqpiel, przytnij paznokcie i zmyj 

lakier. 

Odzywianie 

• Kontynuuj zalecanq diet�, a na dzien przed

operacjq zjedz lekkostrawny posHek,

• i:ofqdek przed operacjq powinien bye pusty,

a pokarm strawiony.

Po p61nocy 

• Nie spoi:ywaj i:adnych napoj6w i jedzenia,

• nie pal papieros6w,

• nie i:uj gumy,

• wszystkie leki, kt6re przyjmujesz popijaj

tylko wodq.
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Dzien operacji: 

• Zostaniesz skierowany do sali przedoperacyjnej, gdzie

b�dziesz przygotowywany do zabiegu,

• razem z anestezjologiem podejmiecie decyzj�, co do rodzaju

znieczulenia,

• zostanie zaloi:ony wenflon - plastikowa rurka wprowadzona

tymczasowo do zyly,

• mozesz otrzymac srodki uspokajajqce,

• nast�pnie zostaniesz przewieziony na blok operacyjny, gdzie

b�dzie podane znieczulenie.

Okres pooperacyjny 

• Zaraz po zabiegu zostaniesz przewieziony do sali pooperacyjnej,

• pod zadnym wzgl�dem nie wstawaj sam z 16:zka - przy

pierwszej pionizacji b�dzie Ci towarzyszyc rehabilitant lub

piel�gniarka,

• piel�gniarka skontroluje krqi:enie krwi i czucie w operowanej

konczynie,

• b�dzie monitorowany puls, cisnienie krwi, oddech i poziom

odczucia b61u,

• na operowanym stawie b�dziesz miec zatozony opatrunek,

• b�dziesz miat zatozony dren do rany, kt6ry utatwi odptyw krwi i

wysi�k6w do specjalnego pojemnika; dren zostanie usuni�ty po

2 dniach.



Pobyt w oddziale szpitalnym 

• Piel�gniarka kontynuuje monitorowanie cisnienia krwi.

• Na oddziale rozpoczynamy cwiczenia oddechowe.

• Poczqtkowo moze pojawic si� obrz�k konczyny

operowanej, jest to normalna reakcja organizmu.

Kontrola b61u 

Po operacji otrzymasz srodki przeciwb61owe. 

Prawidlowa kontrola b61u umoi:liwi ruch w operowanej konczynie i coraz wi�ksz<l_ 

aktywnosc. 

B61 b�dziemy kontrolowac za pomoc<l_ skali od Odo 10, gdzie Oto brak dolegliwosci 

b61owych, a 10 granica wytrzymalosci. 

Skala b61u 

0 brak 1-3 maly 4-7 sredni 8-lOduzy 

Srodki przeciwbolowe najlepiej dziatajct jesli stosowane set regularnie 
co 4-6 godzin, przed cwiczeniami i innymi aktywnosciami, zanim bol 
zacznie si� nasilac. 
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Odpoczynek i sen 

• Jesli moiesz to postaraj si� ograniczyc ilosc odwiedzajqcych Ci�

os6b - odpoczywaj, poniewai jest to istotny czynnik powrotu

do zdrowia.

• Staraj si� leiec na wznak. Nie ktadz si� na operowanym boku.

• Leiqc na plecach moiesz podtoiyc poduszk� pod operowana

konczyn�.

Rana pooperacyjna 

• Opatrunek b�dzie kontrolowany i zmieniany wg wskazan

lekarskich.

• Moiesz odczuwac w okolicy rany rozpieranie, dr�twienie,

sw�dzenie, przeczulic�. Jest to normalne w tym okresie gojenia.

Takie odczucia nie sq powodem do niepokoju.

• Rana moie bye bolesna przez kilka tygodni.



Cwiczenia oddechowe 

• Usiqdz lub pof6z si� na plecach, wez gt�boki wdech przez nos w

trzech malych porcjach wypetniajqc cate ptuca, utrzymaj

powietrze w ptucach przez 2-5 sekund i powoli wypusc.

• Powtarzaj to cwiczenie 10 razy w ciqgu kazdej godziny az do

opuszczenia szpitala.
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Powrot do domu 

Zanim wr6cisz do domu powinienesopanowac niekt6re czynnosci: 

• Fizjoterapeuta nauczy ci� zaktadania i zdejmowania temblaka

lub stabilizatora,

• nauczysz si� stosowania cryo cuff'u lub innych mankiet6w

chtodzqcych,

• zostanq wybrane i zademonstrowane cwiczenia do domu, kt6re

znajdujq si� w dalszej cz�sci tej broszury.

& Srodki ostroznosci 

• Nie przesuwaj niczego operowanq konczynq,

• nie przenos nawet najlzejszych przedmiot6w,

• utrzymuj suchq sk6r� w okolicy rany,

• stabilizator stosuj wg wskazan lekarza i terapeuty,

• wykonuj cwiczenia tylko te, kt6re wskazat Ci Tw6j

terapeuta,

• na noc stosuj stabilizator, aw p6zniejszym okresie rami� i

przedrami� uktadaj na poduszkach.



Cwiczenia po artroskopii 

Najwainiejsze jest to, abys stosowat tylko te ewiczenia, kt6re zalecH 

Ci Tw6j rehabilitant. Nie modyfikuj ich i nie r6b nic nowego. Nie 

zaczynaj tei iadnej dodatkowej aktywnosci bez upewnienia si�, czy 

na danym eta pie jest ona bezpieczna. To, co Tobie wydaje si� w 

porzqdku, w rzeczywistosci moie bye szkodliwe dla operowanego 

stawu. 

Pierwszy raz powinienes poewiczyc pod okiem specjalisty. Wszelkie 

wqtpliwosci zwiqzane z wykonywanymi ewiczeniami powinny bye 

wyjasnione przez lekarza prowadzqcego lub fizjoterapeut�. 

0 Bierne zginanie ramienia 

Po/6:z si� na plecach. Pod operowane rami� 

podluz maly waleczek lub zwini�ty r�cznik. 

Chwyc nadgarstek przeciwnq r�ka. lokiec zgi�ty 

do 90° . Unos operowanq kor\czyn� do g6ry 

i powoli opuszczaj nie uzywajqc mi�sni po stronie 

operowanej. Powt6rz 30 razy 2x w ciqgu dnia. 

Bierna rotacja do wewn<1trz 

Po/6:z si� na plecach. Pod operowane rami� 

podluz maly waleczek lub zwini�ty r�cznik. 

Chwyc nadgarstek przeciwnq dloniq i nie 

uzywajqc mi�sni po stronie operowanej, 

przenos przedrami� przez cialo na brzuch 

i do pozycji wyjsciowej. 

• 
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Zginanie i prostowanie stawu lokciowego 

Pol6z sii: na plecach. Pod operowane ram ii: 
podluz maly waleczek lub zwinii:ty ri:cznik. 

• 

Otwartq dlon skieruj w kierunku sufitu i wykonaj 
30 ruch6w zgiE;cia i wyprostu w stawie 
lokciowym . 

• Ruch wspomagany z kijkiem nad glowq 

Pol6z siE; na plecach,wyciqgnij ri:ce przed sobq 
i chwyc kijek, przenies kijek jak najdalej za 
glowE;. Wykonaj 30 powt6rzer'i. 

Rotacja zewnE;trzna wspomagana z kijkiem 

Pol6z sii: na plecach. Pod operowane ram ii: 
podluz maly waleczek lub zwinii:ty r�cznik. 
Zegnij lokiec do 90 stopni i chwyc kijek drugq 
rE;kq wspomagaj kijkiem ruch rotacji 
zewni:trznej. 

•



D Cwiczenia wahadtowe 

Star\ w lekkim rozkroku. Pochyl tu/6w i opusc 

luzno kor\czyn� g6rnq. Wykonuj teraz ruchy 

wahadlowe po okr�gu. Srednica okr�gu zalezy 

od komfortu. Ruch powinien bye niebolesny. 

Wykonaj 30 x w kazda stron�. 

Po cwiczeniach 

• Odpoczynekjest wai:nym aspektem leczenia. Koniecznie

przez kilka najblii:szych dni znajdz czas dla siebie.

• Kiedy odpoczywasz lei:qc na plecach, pot6i: pod rami� watek,

a dton pot6i: na brzuchu. Postaraj si� rozluznic mi�snie.

• Chtodzenie - zmniejsza b61 i obrz�k. Zimny oktad nalei:y

aplikowac dookota barku na 15-20 minut. Powtarzac przez

4 tygodnie co 2-3 godziny.

• Elewacja operowanej konczyny - poprawia krqi:enie

i zmniejsza bolesnosc. Podczas odpoczynku konczyna powinna

bye uniesiona i podparta na catej swojej dtugosci. Unoszenie

konczyny kontynuowac przez 3-5 dni.
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