
PROGRAM SZKOLENIA 

 

1. Nazwa kursu: 

Kliniczna analiza i diagnostyka zaburzeń chodu 

 

2. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: 

60 godzin. Kurs trwa 6 dni. Na miejscu uczestnicy otrzymują skrypty. W trakcie szkolenia omawiane 

są zagadnienia teoretyczne, które później uczestnicy wykonują praktycznie.  

 

3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: 

Fizjoterapeuci, 

 

4. Cele szkolenia: 

- obserwacja i analiza zaburzeń wzorców ruchowych podczas chodu 

- wykorzystanie w terapii zasad kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności 

mózgu 

- umiejętność zintegrowania zasad ICF do oceny i terapii chodu u pacjentów neurologicznych 

- zapoznanie się z rehabilitacją funkcjonalną  

- zapoznanie się z zasadami stymulacji układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego 

  5. Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; z uwzględnieniem 

części teoretycznej i części praktycznej: 

Lp. Temat zajęć edukacyjnych Wymiar zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 

zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin 

zajęć 

praktycznych 
1 Definicja chodu 

 
2,5  

2 Zasady kontroli motorycznej 

 
1,5 3 

3 Badanie funkcjonalne, analiza biomechaniki 

stawów w kończynie dolnej  
2 7 

4 Analiza chodu według ICF i praca na poziomie 

strukturalnym i aktywności 
2 5 

5 Transfery – przygotowanie do chodu 2 4 

6 Trening równowagi, stymulacja czucia głębokiego 

jako przygotowanie do chodu 
2 3 

7 Analiza poszczególnych faz chodu  2 6 

8 Terapia poszczególnych faz chodu 2 8 

9 Kliniczne testy do oceny chodu 1 3 

10 Demonstracje pacjentów z zaburzeniami chodu 1 3 

Wymiar zajęć ogółem 18 42 
RAZEM  60 
 

6. Opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

Lp. Temat zajęć edukacyjnych Treści szkolenia – opis 



 
1 Definicja chodu 

 
- zapoznanie się z różnymi definicjami 

chodu 

- poruszamy się wszyscy w tych samych 

wzorcach ruchowych (chód, bieg,) 
- na prawidłowy ruch wpływa właściwy 

odbiór bodźców czuciowych  
2 Zasady kontroli motorycznej - terapia hands on jest wykorzystana do 

torowania wzorców ruchowych 

prawidłowych przez systematyczne 

powtarzanie ruchu i hamowanie 

wzorców niewłaściwych 

- praca z pacjentami w różnych 

pozycjach wyjściowych 

- praca na poziomie strukturalnym i 

aktywności 

- ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych i 

otwartych uwzględniając fazy kontroli 

motorycznej 
- terapia ukierunkowana na zadania 

funkcjonalne 
3 Badanie funkcjonalne, analiza biomechaniki 

stawów w kończynie dolnej 
 

 

- specyficzne testy dla stawu: 
skokowego, kolanowego, biodrowego  
- nabycie wiedzy z  biomechaniki, która 

stanowi bazę dla oceny struktur  i funkcji 

ciała podczas chodu 
4 Analiza chodu według ICF i praca na poziomie 

strukturalnym i aktywności 
 

 

- testowanie pacjenta i leczenie zgodnie z 

międzynarodową klasyfikacją 

funkcjonowania ICF,  

- terapia jest prowadzona na poziomie 

struktur i funkcji ciała (wzmacnianie 

mięśni, poprawa czucia głębokiego, 

elastyczności mięśni, zwiększanie 

zakresu ruchu, jak i na poziomie 

aktywności  
5 Transfery – przygotowanie do chodu -wybranie odpowiedniej pozycji 

wyjściowej w celu wzmocnienia 

struktury, której pacjent potrzebuje do 

poprawy chodu 
 

6 Trening równowagi, stymulacja czucia 

głębokiego jako przygotowanie do chodu 
-nauka przemieszczania środka ciężkości 

w obrębie czworoboku podparcia, 

- poprawa ruchów dynamicznych tułowia 

- stymulacja układu proprioceptywnego 

przez odpowiednie chwyty terapeuty 
  

7 Analiza poszczególnych faz chodu 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie się z nazewnictwem faz 

chodu i z podziałem cyklu chodu 

- analiza wymagań stawowych i 

mięśniowych dla poszczególnych faz 

chodu 

8 Terapia poszczególnych faz chodu  - trening poszczególnych faz chodu IC 



,LR, MST, TST, PSW, ISW, MSW, 

TSW 
- mobilizacja stawów, wzmacnianie 

mięśni, poprawa elastyczności tkanek 

miękkich podczas nauki chodu  
 

9 Kliniczne testy do oceny chodu - zapoznanie się ze standardowymi 

klinicznymi testami do oceny chodu oraz 

oceny równowagi 
10 Demonstracje pacjentów z zaburzeniami chodu  Demonstracje terapii przez instruktora 

kursu mająca na celu rozwiązanie 

problemu funkcjonalnego pacjenta z 

zaburzeniami chodu 
 

 

 

 

 


