
OPIEKA I OCENA POOPERACYJNA
Zwie rzę za zwy czaj moż na po wie rzyć opie ce wła ści cie la pierw -
sze go lub dru gie go dnia po ope ra cji. Na le ży go jed nak po -
uczyć o ogra ni cze niu ak tyw no ści ru cho wej psa na okres 1 mie -
sią ca w ce lu wspar cia go je nia. Peł ną ak tyw ność pa cjen ta moż na
przy wra cać stop nio wo. Miej sce cię cia na le ży kon tro lo wać pod
ką tem for mo wa nia się su ro wi cza ka, któ ry zwy kle nie wy ma ga
le cze nia. Go je nie oste ochon dro zy po usu nię ciu luź ne go ka wał -
ka chrząst ki wspo ma ga ją ćwi cze nia re ha bi li ta cyj ne. Naj czę ściej
sto so wa ne są bier ne i ak tyw ne ru chy oraz kon tro lo wa ne ćwi -
cze nia te ra peu tycz ne. W tab. 34-7 przed sta wio no szcze gó ło wo
pro po zy cję od po wied nie go re żi mu ćwi czeń.

MATERIAŁY STOSOWANE DO SZYCIA
I SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA
Ha ki lub re frak tor Gel pie go uła twia ją roz war cie ra ny w ob rę -
bie tka nek mięk kich, po lep sza jąc wi docz ność gło wy ko ści ra -
mien nej. Do usu wa nia uszko dzo nej chrząst ki i zdra py wa nia
ubyt ku na po wierzch ni gło wy ko ści ra mien nej wy ko rzy stu je
się skro bacz kę kost ną.

ROKOWANIE
Ro ko wa nie co do po wro tu koń czy ny z OCD ra mie nia do pra -
wi dło wej funk cji jest do bre. Po za bie gu więk szość psów zdro -
wie je w cią gu 7–60 dni [Oli vie ri i wsp., 2007]. Prze cięt nie
75% pa cjen tów po usu nię ciu frag men tu chrząst ki za cho wu je
przez dłu gi czas do sko na łą spraw ność ru cho wą. U tych psów,
mi mo bra ku ku la wi zny, roz wi nąć się mo że DJD; wła ści cie le
po win ni być o tym po wia do mie ni.
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ZWICHNIĘCIE STAWU RAMIENNEGO

DEFINICJA
Do zwich nię cia sta wu ra mien ne go do cho dzi wte dy, gdy utra -
ta lub znisz cze nie struk tur pod trzy mu ją cych staw pro wa dzi do
od dzie le nia ko ści ra mien nej od ło pat ki. Wśród sy no ni mów te -
go za bu rze nia wy mie nia się dys lo ka cję bar ku oraz luk sa cję
bar ko wą.

UWAGI OGÓLNE I PATOFIZJOLOGIA
Zwich nię cie sta wu ra mien ne go, ina czej ło pat ko wo -ra mien ne -
go, na stę pu je na sku tek ura zu lub jest wro dzo ne. Staw ten pod -
trzy mu ją to reb ka, wię za dła pa new ko wo -ra mien ne i oko licz ne
ścię gna (nad- i pod grze bie nio we, ob łe mniej sze i pod ło pat ko -
we). Zna czą ca jest obec ność ścię gna mię śnia dwu gło we go i wię -
za dła pa new ko wo -ra mien ne go przy środ ko we go. Ich ro ze rwa -
nie lub osła bie nie mo że wy wo łać prze miesz cze nie gło wy ko ści
ra mien nej. Zwich nię cie kla sy fi ku je się za leż nie od kie run ku
prze miesz cze nia gło wy. Naj czę ściej od no to wu je się luk sa cję
przy środ ko wą lub bocz ną, rza dziej do gło wo wą lub do ogo no wą.

Ura zo we zwich nię cie jest wy ni kiem uszko dze nia bar ku.
Bocz ne wy stę pu je po ze rwa niu wię za dła pa new ko wo -ra mien -
ne go bocz ne go i ścię gna pod grze bie nio we go, pod czas gdy
przy środ ko we zwią za ne jest z roz dar ciem wię za dła pa new ko -
wo -ra mien ne go przy środ ko we go i ścię gna pod ło pat ko we go.
Czę sto zwich nię ciu to wa rzy szą ob ra że nia klat ki pier sio wej
(od ma, krew w ja mie opłuc nej, stłu cze nie płuc lub zła ma nie że -

Tabela 34-7

Protokół rehabilitacji fizykalnej w przypadku OCD łokcia lub barku
WSZYSTKIE ĆWICZENIA OD DNIA 25 OD WYGOJENIA
POWTARZANE CO 12 GODZ. DZIEŃ 1–14 DZIEŃ 15–24 DO WYGOJENIA DO POWROTU DO FUNKCJI
Leczenie ciepłem 10 min 10 min
Ćwiczenia biernego zakresu ruchów/ 20* 20* 10–15* Zakończyć, gdy zakres ruchów

/rozciąganie (z powtórzeniami) jest prawidłowy
Całkowity czas ćwiczeń terapeutycznych 10 min 15 min 20 min 25–45 min
Chodzenie po bieżni suchej 10 min 5 min 10 min >10 min

Równoważni + + +
Z przeszkodami + + + +
Z kołysaniem +
Po okręgu +
Pod górę +
Po schodach +
Z bieganiem +

Bieżnia wodna 10 min 10 min >15 min
Pływanie 5 min 5 min 5–10 min
Krioterapia 15 min 15 min 15 min Zależnie od potrzeb

*Ruchy bierne wszystkich stawów chorej kończyny.
+, Wdrożyć jedną z możliwych metod.


