


Amputacja to zabieg operacyjny mający na celu 
usunięcie narządu lub jego części. Odnosi się ona 
głównie do usunięcia górnej bądź dolnej kończyny, 
przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem 
kikuta. Amputacja to operacja powodująca trwałe 
kalectwo dlatego jest stosowana tylko w przypadku 
braku żadnego innego wyjścia i przeprowadzana jest 
bardzo oszczędnie, by odjąć jak najmniej narządu. 
Stosuje się ją w celu poprawy zdrowia bądź poprawy 
funkcji, zdarzają się też amputacje w celach 
kosmetycznych, czyli dla poprawy wyglądu. Amputacje 
dzielimy na zaplanowane oraz urazowe. 



 Ja w swoim referacie zajmę się urazową amputacją kończyn. Jest to 
rodzaj amputacji bezwzględnej pierwotnej, która polega na usunięciu 
kończyny w wyniku wypadku, czyli jest wtedy, gdy kończyna została 
zmiażdżona i nie ma szans na jej rekonstrukcję, przeprowadza się ją w 
wyniku ciężkich wypadków, urazów, zgorzeli, w stanach zagrożenia 
życia. Jej efektem jest okaleczenie, ale także i zagrożenie życia 
poszkodowanego. 
    



 Do tego rodzaju amputacji najczęściej 
dochodzi poprzez wypadki w pracy bądź 
wypadki komunikacyjne lub przemysłowe, a 
także wypadki w rolnictwie. Każda część ciała 
może ulec urazowi amputacyjnemu. 
Najczęściej spotykamy się z amputacją całej 
kończyny, jej części, samej stopy lub dłoni, 
palca lub palców.  
   W momencie zadziałania urazu, który 
doprowadza do amputacji, dochodzi do 
przerwania ciągłości tkanek: skóry, mięśni, 
kości, naczyń krwionośnych, nerwów oraz 
oddzieleniu całkowitemu lub częściowemu. 
    Dzięki wzrostowi rozwoju medycyny szanse 
na udaną reimplantacje są coraz większe. 
Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu 
zaopatrzeniu poszkodowanego i 
amputowanej części ciała oraz nowoczesnym 
osiągnięciom chirurgii, a zwłaszcza 
mikrochirurgii. 



 Rehabilitacja 
pacjentów po 
amputacji urazowej 
dzieli się na II okresy : 
do zaprotezowania, po 
zaprotezowaniu. 



 Kinezyterapia po amputacji urazowej rozpoczyna się 2-3 dzień po zabiegu 
w skład jej wchodzi: profilaktyka przeciw przykurczowa, hartowanie, 
formowanie kikuta. W 4-6 dni po amputacji, niezależnie od poziomu 
odjęcia wprowadza się ćwiczenia czynne wolne, a po dwóch tygodniach 
ćwiczenia z oporem. Główną uwagę zwraca się na prostowniki stawu 
kolanowego, a przy amputacjach udowych na m. przywodziciele i 
prostowniki stawu biodrowego. 6 dni po zabiegu wprowadza się ćwiczenia 
w formie bloczkowo-ciężarkowej. Ćwiczenia prowadzi się według metodyki 
ćwiczeń izotonicznych treningu Lorme’a i Watkinsa oraz izometrycznych 
krótkich. 



Kikut funkcjonalny to taki który: 
● może przenosić obciążenia osiowe i 
obciążenia na ścianach bocznych, 
● ma właściwie ukształtowaną masę 
mięśniową, która nadaje mu właściwy 
kształt, umożliwia zachowanie 
sprężystości, jędrności. Właściwe 
ukształtowanie masy mięśniowej ułatwia 
zaprotezowanie, 
● ma prawidłowe ukrwienie, 
● ma prawidłowe unerwienie, 
● przesuwalna i niebolesna skóra z blizną 
nie stwarzającą problemów czynności 
kikuta 
● pełen zakres ruchu w stawie powyżej 
poziomu amputacji, 
● pełna siła mięśniowa mięśni sterujących 
kikutem.  



1 .Upewnij się, że jest bezpiecznie. 
2. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny i oddycha. 
3. Wezwij Pogotowie Ratunkowe. 
4. Zatamuj krwotok metodą ucisku bezpośredniego. 
5. Unieś i unieruchom uszkodzoną część ciała. 
6. Samą ranę zabezpiecz opatrunkiem osłonowym z jałowej 
gazy. 
7. Poszkodowanego ułóż w pozycji przeciwwstrząsowej. 



8. Odciętą część ciała umieść w worku foliowym i szczelnie 
go zamknij. 
9. Całość włóż do drugiego worka lub do pojemnika, 
wypełnionego wodą z lodem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Taki pakunek może jeszcze zawierać umieszczoną na 
zewnątrz informację z nazwiskiem i imieniem 
poszkodowanego oraz dokładną godziną wypadku. 
11. Zapewnij komfort termiczny poszkodowanemu oraz 
wsparcie psychiczne. 
12. Okresowo kontroluj podstawowe czynności życiowe. 



Internet: 
● http://www.fizjoterapeutom.pl 
● http://www.iss.edu.pl 
● http://liceumwolsztyn.pl 
● http://ratownictwo2006.republika.pl 
● http://ratownik-med.pl 


