
Streszczenie 

Przedmiotem pracy doktorskiej jest analiza schematów rehabilitacji osób poddanych 

zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego w aspekcie zasadności personalizacji 

procedur usprawniania. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłym schorzeniem o 

nieznanej etiologii i  jedną z najczęstszych dolegliwości występujących w zurbanizowanych 

państwach. Schorzenie to  w szczególności dotyczy osób starszych z uwagi na proces starzenia 

się społeczeństwa i dążenie do zachowania długiego życia z możliwie jak najwyższą 

sprawnością fizyczną. Wiąże się to istotnie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zabiegi 

wszczepienia sztucznego stawu biodrowego. Wskutek tego występuje konieczność analizy i 

personalizacji procesu usprawniania powiązanego z zabiegiem endoprotezoplastyki stawu 

biodrowego w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów końcowych. Pamiętać jednak należy, 

że pacjenci poddawani zabiegowi endoprotezoplastyki w dużym stopniu obciążeni są przez 

dodatkowe czynniki utrudniające proces rehabilitacji w postaci otyłości, cukrzycy oraz 

starszego wieku.  

Celem przeprowadzonych badań jest cykl publikacji analizujących potrzebę zwrócenia 

uwagi na proces personalizacji obecnych schematów postępowania rehabilitacyjnego po 

zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego biorąc pod uwagę proces starzenia się 

społeczeństwa i powszechną obecność chorób cywilizacyjnych w postaci otyłości i cukrzycy.  

Cele badawcze zawarte w pracy: 

- Wpływ postępowania rehabilitacyjnego na zmniejszenie stanu zapalnego po zabiegu 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 

- Występowanie w literaturze przedmiotu problematyki rehabilitacji osób starszych i 

otyłych  przed i po zabiegu endoprotezoplastyki.  

- Problemy, które występują u osób otyłych, z cukrzycą i starszych oraz wpływają 

istotnie na przebieg procesu rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. 

- Jaki udział procentowy stanowią osoby otyłe z cukrzycą i starsze poddane zabiegowi 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego? 



- Efektywność różnych metod rehabilitacji w redukcji dolegliwości bólowych 

pacjentów poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego biorąc pod uwagę 

masę ciała i wiek. 

Praca składa się ze wstępu, kopi własnych publikacji, podsumowania i wniosków.  

Wstęp obejmuję dziesięć podrozdziałów, które mają na celu przybliżenie omawianego 

zagadnienia. Zawiera charakterystykę choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, 

postępowanie procesu chorobowego, diagnostykę oraz obraz kliniczny schorzenia. 

Przedstawiona jest krótka historia endoprotezoplastyki na przestrzeni lat oraz sposób w jaki 

zmieniało się podejście do zabiegu i jak zmieniał się  materiał, z którego została wykonana 

proteza.  Wstęp zawiera wskazania i przeciwwskazania do zabiegu endoprotezoplastyki stawu 

biodrowego oraz powikłania mogące wystąpić w trakcie i po zabiegu. Przeczytać możemy o 

rehabilitacji przed i pooperacyjnej, na co trzeba zwrócić uwagę podczas procesu usprawniania 

patrząc przez pryzmat pacjentów obciążonych otyłością cukrzycą oraz w podeszłym wieku. 

Literatura naukowa jak i własne analizy przedstawione w publikacjach wskazują, że 

proces rehabilitacji przed- i pooperacyjnej pacjentów poddawanych zabiegowi wszczepienia 

endoprotezy stawu biodrowego wymaga modyfikacji, która pozwoli na skrócenie czasu 

hospitalizacji, ograniczy występowanie powikłań oraz pozwoli uzyskać operowanym lepsze 

wyniki funkcjonalne, a co za tym idzie podnieść ich poziomu jakości życia.  Dodatkowo 

skrócenie czasu hospitalizacji będzie miało wymiar ekonomiczny w postaci zmniejszenia 

kosztów ponoszonych przez szpitale.  

 Dynamiczny postęp cywilizacyjny idący w parze z  procesem starzenia się społeczeństwa 

przyczynia się do gwałtownego wzrostu liczby osób otyłych i obciążonych dodatkowymi 

schorzeniami. Wskazuje również na pojawianie się nowych aspektów, które należy wziąć pod 

uwagę planując program usprawniania, który jest przecież integralną częścią całego procesu 

leczenia. Biorąc pod uwagę ilość zmiennych, które wpływają na stan pacjentów, ciężko jest 

wyznaczyć jeden uniwersalny model postępowania. Podejście personalizacji procesu 

usprawnia jest w pełni uzasadnione, pozwoli uzyskać jak najlepsze rezultaty funkcjonalne dla 

każdego z pacjentów. Takie podejście zapewni możliwie największą optymalizację jakości 

życia pacjentów, co jest celem procesu leczenia. 

Wnioski z analizy własnych badań oraz na podstawie dostępnej literatury kształtują się w 

następujący sposób. Odpowiednio dopasowane metody rehabilitacji w dużej mierze redukują 



zapalnie, które jest powodowane przez kolonizację rany operowanej  implantu przez patogeny, 

głownie bakterie. Należy podkreślić iż w tym przypadku jest to miejscowy odczyn tkanek w 

postaci obrzęku, bólu, ograniczenia czynności  oraz podwyższeniu temperatury spowodowany 

zabiegiem endoprotezoplastyki a nie ciężkim powikłaniem pooperacyjnym wywołanym przez 

infekcję czy stanem zapalnym u pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki. Według literatury 

wysoki odsetek osób starszych i otyłych poddawanych zabiegowi endoprotezoplastyki oraz 

towarzyszące im czynniki obciążające wskazują na potrzebę  personalizacji programu 

rehabilitacji zarówno przed jak i po zabiegu. Wśród osób otyłych i starszych oraz z cukrzycą 

występuje wiele czynników, które wpływają na długość oraz wyniki rehabilitacji po zabiegu 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego, a które mogą być modyfikowane przez odpowiednie 

podejście terapeutyczne. W przeprowadzonych badaniach grupy osób starszych, otyłych oraz 

chorujących na cukrzycę stanowiły wysoki odsetek, a otyłość i wiek znacząco miały wpływ na 

długość hospitalizacji osób badanych. Również pacjenci, którzy zdecydowali się na 

kontynuację rehabilitacji poszpitalnej zgłaszają mniejsze dolegliwości bólowe. Metodami, 

które okazały się najskuteczniejsze w redukcji bólu były masaż oraz ćwiczenia indywidualne.  

 


