p

Audio fonolo gia
Tom XV
1999

Mira Lisiecka-Bielanowicz, Joann a Szuch nik
Instytut Fizjologii i Patologii
Warszawa

Słuchu

Fizjo terap ia odde chow a jako elem ent
kompleksowej rehab ilitac ji dzieci
korzystających z impl antów ślimakowych
Physio therap y of Breathing as an Eleme nt of Multidisciplinary
Rehab ilitatio n of Childr en Using Cochle ar Implan ts
Słowa

kluczow e: fizjoterapia, fizjoterapia oddechowa, implanty ślimakowe.
Key words: physiotherapy, breathing physiotherapy, cochlear implants
.

Streszcz enie
Autorzy pracy przedstawiają fizjoterapię oddechową jako element
kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych. Podkreśl
ają wagę interdyscyplinarnego
charakteru tego programu rehabilitacji. Fizjoterapia oddechowa wspomag
ająca proces usprawn iania
słuchu, głosu i mowy u dzieci korzystających
ze wszczepów ślimakowych powinna stanowić
integralny element program u kompleksowej rehabilitacji tych dzieci.

Summa ry
The authors present lhe physiotherapy of breathing as an element
of multidisciplinary
rehabilitation of children using cochlear implants. The authors indicate
the importance of the multidisciplinary character of the rehabilitation program. The breathin
g physiolherapy enhancing the
process of hearing, voice and speech rehabilitation in children provided
with cachlear implants should
be an integral element af the of comprehensive rehabilitation program
me for those children.
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Celem pracy jest uświadomienie osobom biorącym udział w programie
kompleksowej rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych
potrzeby uwzględnienia w nim fizjoterapii oddechowej. Program rehabilitacji
dzieci korzystających z wszczepów ślimakowych opiera się na kompleksowych
i ciągłych działaniach terapeutycznych ukierunkowanych na indywidualne potrzeby dziecka. Celem programu usprawniania jest tworzenie i doskonalenie u tych
dzieci sprawności w obrębie narządu słuchu, głosu i mowy. W rozwoju dziecka
ważna jest relacja: działanie-mowa, z działania bowiem wyrasta akt komunikacji,
który służy temu działaniu [Kurkowski 1996]. Komunikację dzieci korzystających
z implantów ślimakowych mają za zadanie kształtować poszczególne rodzaje
terapii: logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna i foniatryczna [Szuchnik
(i in.) 1996]. Tym, co łączy poszczególne składowe terapii dziecka, jest naturalna
potrzeba ruchu. Włączenie w proces usprawniania także działań fizjoterapeutycznych, które zaspokoją tę potrzebę, sprawi, iż będziemy mogli mówić o programie
kompleksowej rehabilitacji [Nowotny, Saulicz, Gieremek 1998]. Stymulowanie
i korygowanie mowy, które jest głównym celem terapii dzieci objętych programem
wszczepów ślimakowych, nie da oczekiwanych efektów, dopóki duże wzorce
ruchowe nie stworzą podstawy dla ruchów selektywnych, w tym artykulacyjnych.

I. MATERIAŁ l METODA

W
tygodniowych
turnusach
diagnostyczno-rehabilitacyjnych,
organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi" w siedzibie Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu uczestniczyły dzieci korzystające z implantów ślimakowych
wraz z rodzicami. Na turnusach zaj"cia z fizjoterapii prowadzono ze szczególnym
uwzgl"dnieniem elementów z zakresu fizjoterapii oddechowej. Na zaj"ciach
dążono do tego, aby głos stanowił integralny składnik ekspresji psychoruchowej.
W czasie zaj"ć fizjoterapeutycznych nie zakładano podziału na ćwiczenia oddechowe i głosowe. Głos organiczny traktowano jako dźwi"kową postać oddechu,
realizowaną wyłącznie w fazie wydechu. Zwracano uwag", by dziecko nie skupiało
si" specjalnie na akcie mówienia, gdyż właśnie wtedy pojawiają si" lub nasilają
problemy głosowe. Duża różnorodność praktycznych form dz iałania z zakresu
fizjoterapii (zaj"cia były realizowane w plenerze, w sali, na basenie oraz
w ośrodku hipoterapii) sprzyjała zaistnieniu ćwiczeń oddechowych poprzez
różnicowanie fazy wdechu i wydechu, wydłużenie fazy wydechu przy zachowaniu
równomierności jego siły oraz wykształcenie umiej"tności synchronizowania
długości wydechu z tre śc ią wypowiedzi. Jedną z zasad pracy fizjoterapeuty w cza-

Fizjoterapia oddechowa jako element kompleksowej rehabilitacji dzieci.
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normalizuje zaś napięcie mięśniowe, koryguje błędne wzorce oddychania, różni
cuje fazy wdechu i wydechu, koordynuje pracę mięśni oddechowych, wydłuża fazę
wydechu przy zachowaniu równomierności jego siły oraz wykształca umiejętność
synchronizowania długości wydechu z treścią wypowiedzi [NowOlny, Saulicz,
Gieremek 1998]. Wszystkie te umiejętności są potrzebne dziecku po to, aby mowa
mogła rozwijać się prawidłowo. Potrzebne są zwłaszcza dzieciom korzystającym
z implantów ślimakowych, u których uzyskana kontrola słuchowa jest czynnikiem
ułatwiającym osiągnięcie założonych celów terapii. Prawidłowy wzorzec oddechowy stwarza zaś odpowiednie warunki do kształtowania dobrej fonacj i
i artykulacji u dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Wskazane jest więc,
aby u dzieci korzystających z implantów ślimakowych zajęcia z fizjoterapii oddechowej odbywały się przed zajęciami z logopedą. Fizjoterapia oddechowa oprócz
korzyści terapeutycznych działa rozluźniająco i uspokajająco po większym wysiłku
fizycznym lub przy wzmożonym napięciu psychicznym.
Końcowe wnioski można sformułować następująco:
I. Fizjoterapia oddechowa wspomagająca proces usprawniania słuchu,
głosu i mowy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu korzystających z implantów
ślimakowych powinna stanowić stały element ich indywidualnego programu
kompleksowej rehabilitacji.
2. Usprawnienie motoryki dużej, osiągane w czasie zajęć z fizjoterapii
oraz różnorodnych zajęć ruchowych, stwarza odpowiednie warunki do ćwiczeń
nad ruchami selektywnymi (np. artykulacyjnymi).
3. Emisja głosu i mowy powinna być oparta na prawidłowym,
dynamicznym torze oddechowym.
4. Ciągła edukacja rodziców oraz ich dobra współpraca i czynny udział
w procesie usprawniania warunkują postępy dziecka.
5. Zajęcia terapeutyczne powinny być tak zorganizowane, aby wyzwalać
u dzieci chęć komunikacji zarówno słownej, jak i pozasłownej.
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