
Terapeuta powinien nauczyç opiekunów chorego, jak stosowaç pozycje
u∏o˝eniowe i drena˝ u∏o˝eniowy oraz technik oklepywania i, je˝eli po-
trzeba, wspomagania odkrztuszania. 

Zmniejszona aktywnoÊç chorego, wynikajàca z pierwotnego procesu
chorobowego, jakim jest dystrofia, oraz trudnoÊci w odkrztuszeniu zbie-
rajàcej si´ wydzieliny mogà prowadziç do jej zalegania i w ten sposób
stanowiç wrota infekcji. Dlatego u chorych z obni˝onà pojemnoÊcià ˝y-
ciowà p∏uc wskazane jest profilaktyczne stosowanie oklepywania, uk∏a-
danie w pozycjach drena˝owych i wspomaganie odkrztuszania. 

OOkklleeppyywwaanniiee  ii ddrreennaa˝̋  uu∏∏oo˝̋eenniioowwyy  

Oklepywanie klatki piersiowej i drena˝ u∏o˝eniowy sà metodami stoso-
wanymi do uruchomienia i mobilizacji wydzieliny w drogach oddecho-
wych. Oklepywanie okolic klatki piersiowej wprawia wydzielin´ w wibra-
cje. Pochylanie cia∏a w pewnych pozycjach wspomaga dzia∏anie drena˝u
przez wykorzystanie si∏y grawitacji. G∏´bokie oddychanie i odkrztuszanie
sà niezb´dne podczas oklepywania i drena˝u u∏o˝eniowego i po tych za-
biegach.

Oklepywanie klatki piersiowej ma na celu popraw´ krà˝enia i rozgrza-
nie skóry okolicy klatki piersiowej oraz uruchomienie wydzieliny w celu
u∏atwienia lub stymulacji do jej odkrztuszania. CzynnoÊç ta polega na na-
przemiennym, szybkim, rytmicznym i doÊç energicznym poklepywaniu
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tylnych i bocznych Êcian klatki piersiowej d∏oƒmi zwini´tymi w „∏ódecz-
k´”, jak do czerpania wody (ryc. 35 a, b). Dobrze sprawdzajà si´ równie˝
wibracyjne aparaty do masa˝u. 

Dodatkowym elementem u∏atwiajàcym przemieszczanie si´ wydzieli-
ny w kierunku zewn´trznych dróg oddechowych sà pozycje drena˝owe.
Sà to tak dobrane pozycje cia∏a, aby miejsce z zalegajàcà w drzewie
oskrzelowym wydzielinà znalaz∏o si´ powy˝ej przewodu prowadzàcego
do wi´kszych oskrzeli. Wykorzystanie dzia∏ania si∏y grawitacji oraz pó∏-
p∏ynna konsystencja wydzieliny wspomaga jej przemieszczanie w kierun-
ku górnych oskrzeli, a nast´pnie jej odkrztuszenie. 

Pozycje drena˝owe stosuje si´ w celu profilaktycznym oraz dla u∏a-
twienia odp∏ywu g∏´boko zalegajàcej wydzieliny. Warunkiem skuteczno-
Êci drena˝u w drugim przypadku jest dobranie odpowiedniej pozycji
w zale˝noÊci od miejsca, w którym znajduje si´ wydzielina. 

Drena˝ u∏o˝eniowy nie mo˝e byç stosowany zaraz po posi∏ku.
Na zlecenie lekarza na pó∏ godziny przed zastosowaniem oklepy-
wania z drena˝em u∏o˝eniowym stosuje si´ leki rozrzedzajàce wy-
dzielin´ (mukolityczne).

Oklepywanie stosowane w celach profilaktycznych nie wymaga okre-
Êlenia miejsca zalegania wydzieliny. W takim przypadku nale˝y zastoso-
waç pozycj´ odwróconà, w której chory le˝y z miednicà u∏o˝onà wy˝ej
ni˝ jego barki, kolejno w pozycjach:

le˝enie przodem,
le˝enie bokiem,
le˝enie bokiem z rotacjà tu∏owia w przód/ty∏. 
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Rycina 35 a, b. Praca i u∏o˝enie ràk do oklepywania klatki piersiowej.

a b
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W przypadku pozycji le˝enia bokiem zabieg nale˝y wykonaç obu-
stronnie. 

Do wykonania drena˝u w warunkach domowych mo˝na wykorzystaç
poduszki, zwini´tà ko∏dr´ lub nawet odwrócone krzes∏o (ryc. 36 a, b)

NNaauukkaa  ii wwssppoommaaggaanniiee  ooddkkrrzzttuusszzaanniiaa

Kaszel jest naturalnà, odruchowà reakcjà, pojawiajàcà si´ w celu usuni´cia
substancji, które nie powinny znajdowaç si´ wewnàtrz oskrzeli. Odruch
kaszlu jest eksplozjà wypierajàcà du˝à obj´toÊç powietrza z p∏uc. Wysokie
ciÊnienie i pr´dkoÊç przemieszczajàcego si´ powietrza porusza wydzielin´,
wyrzucajàc jà z p∏uc. W przypadku dystrofii mo˝liwoÊci skutecznego od-
krztuszania sà zmniejszone, zw∏aszcza podczas ostrych infekcji. 

93

Rycina 36 a, b. Proste sposoby wykonania drena˝u u∏o˝eniowego w warunkach
domowych.

a

b
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W przypadkach ograniczenia mo˝liwoÊci odkrztuszenia wydzieliny
opiekun mo˝e wspomagaç chorego podczas kaszlu rytmicznym uciskiem
Êcian klatki piersiowej. Taka wspó∏praca wymaga pewnych umiej´tnoÊci
i dobrej wspó∏pracy obu stron, dlatego warto w okresach zdrowia na-
uczyç si´, jak skutecznie wspomagaç odkrztuszanie (ryc. 37).

Wspomaganie odkrztuszania mo˝na prowadziç zarówno podczas wy-
konywania drena˝u u∏o˝eniowego, jak i w innych sytuacjach w zale˝noÊci
od potrzeby. 

Rycina 37. Wspomaganie odkrztuszania w pozycji siedzàcej.
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