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Wstęp

W artykule zamieszczonym w czaso-
piśmie „Promocja zdrowia i ekologia” [4]. 
zamieszczono charakterystykę kliniczną 
oraz postępowanie fizjoterapeutyczne 
leczeniu zespołu cieśni kanału nadgarstka 
(z. c. k. n.). Z. C. K. N. należy do jednej 
z najczęściej występujących neuropatii 
[1]. W wymienionej publikacji skupiono 
się na anatomo-neurologicznej charakte-
rystyce zespołu, objawach klinicznych, 
diagnostyce, a przede wszystkim na pro-

gramie leczenia zachowawczego według 
autorskiego pomysłu Autorki.

Na program ten składają się nastę-
pujące elementy:

1) Mobilizacje tkanek miękkich
2) Mobilizacje stawowe
3) Kinezyterapia 
4) Fizykoterapia
5) Kinesiotaping    
W odniesieniu do tych elementów 

składowych programu postępowania 
fizjoterapeutycznego odniesiono się 
do technik i metodyki poszczególnych 

zabiegów ilustrowanych na wybranym 
przypadku z. c. k. n.

Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie specjalnie dla tej metody opra-
cowanej „Karty badania pacjenta”. Karta 
badania zawiera kilka istotnych elementów, 
które służą: diagnozie (rozpoznaniu) i do-
kumentowaniu przypadku. Karta jest tak 
skonstruowana, że można na jej podstawie 
ocenić efekty terapeutyczne po przeprowa-
dzonej terapii. Oceniane parametry to: ból 
(wg skali VAS), czynności życia codziennego 
oraz aktywność zawodowa i fizyczna.

Zespół cieśni kanału nadgarstka (z. c. k. n.) jest najczęściej 
występującą neuropatią z ucisku. Charakteryzuje się dużą 
zmiennością objawów, co może nastręczać problemów w po-
stawieniu prawidłowej diagnozy. Podstawę zastosowania pro-
gramu postępowania fizjoterapeutycznego w metodzie „BP” 
stanowią kryteria diagnostyczne. Celem publikacji jest przed-
stawienie „Karty badania pacjenta” opracowanej dla metody 
„BP”.

Słowa kluczowe: zespół cieśni kanału nadgarstka, kar-
ta badania.

Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common pres-
sure neuropathy. It is characterized by high variability of symp-
toms, which may cause problems in making the right 
diagnosis. The basis for the application of the program of 
physiotherapeutic procedure in the „BP” method are the dia-
gnostic criteria. The aim of the publication is to present the 
„Patient record card” developed for the „BP” method.
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Protokół badania stanowi uzupełnie-
nie metody „BP” [4] zgodnie z wymoga-
mi stawianymi wobec definicji metody 
kinezyterapeutycznej [2, 3]. 

Wnioski 

1. Protokół badania stanowi składową 
metody „BP” (Beaty Pruszkowskiej). 

2. Protokół pozwala na rozpoznanie 
z. c. k. n. oraz ocenę stanu pacjenta przed 
i po terapii.
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