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FIZYKOTERAPIA

mgr Aleksandra Bauer & dr n. med. Marek Wiecheć

Fizjoterapia to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko 

reaktywności tkanek na bodźce. Fizykoterapia jest działem medycyny 

wykorzystującym do terapii naturalne lub sztuczne czynniki fizykalne/fizyczne. 

W medycynie weterynaryjnej fizykoterapia stosowana jest od ponad 20 lat. 

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można zdecydowany wzrost 

zainteresowania zastosowaniem fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej. 

WPROWADZENIE DO TEMATU

W MEDYCYNIE 
WETERYNARYJNEJ
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Nowoczesne metody fizjoterapii

O SPECYFICE FIZYKOTERAPII
Fizjoterapia to zespół metod leczniczych wykorzystujących 

zjawisko reaktywności tkanek na bodźce. Głównymi skła-

dowymi fizjoterapii są: fizykoterapia, kinezyterapia i masaż. 

Fizykoterapia jest działem medycyny wykorzystującym 

do terapii naturalne lub sztuczne czynniki fizykalne/fizyczne. 

Do najważniejszych czynników fizykalnych zaliczyć należy 

czynnik: termiczny, fotochemiczny, elektrokinetyczny i elek-

trochemiczny, elektromagnetyczny i mechaniczny. Współ-

czesna medycyna fizykalna/fizykoterapia należy do najbar-

dziej dynamicznie rozwijających się działów medycyny.

W medycynie weterynaryjnej fizykoterapia stosowana 

jest od ponad dwudziestu lat. Na przestrzeni ostatnich lat 

zaobserwować można zdecydowany wzrost zainteresowa-

nia fizykoterapią zarówno przez lekarzy weterynarii, hodow-

ców, właścicieli zwierząt, jak i samych fizjoterapeutów.

Początkowo zabiegi wykonywano u koni, psów i kotów, 

natomiast z biegiem czasu fizykoterapią objęto również inne 

zwierzęta z różnych względów hodowane przez człowieka. 

Fizykoterapia pozwala na szybki powrót zwierzęcia do zdro-

wia, a stosowane zabiegi są zazwyczaj akceptowane 

i dobrze tolerowane przez zwierzę. Fizykoterapia może sta-

nowić doskonałą terapię główną lub być uzupełnieniem 

każdego innego sposobu leczenia, stosowanej metody czy 

techniki fizjoterapeutycznej. Wybór rodzaju zabiegu fizykal-

nego, dobór jego parametrów oraz przebieg terapii zależy 

przede wszystkim od żądanego efektu terapeutycznego, 

oczekiwań właściciela, wielkości, temperamentu, a także 

wieku zwierzęcia. 

CEL ZABIEGÓW
Określenie „żądanego efektu terapeutycznego” jest rów-

noznaczne z postawieniem sobie celu, który terapeuta 

chce uzyskać podczas terapii, np. zmniejszenie dolegli-

wości bólowych, zmniejszenie bądź zniwelowanie stanu 

zapalnego, ograniczenie obrzęku, przyspieszenie goje-

nia się rany, poprawę przewodnictwa nerwowego czy 

zwiększenie masy i siły mięśni. Bardzo ważnym czynni-

kiem warunkującym wybór danego zabiegu fizykalnego 

są oczekiwania właściciela zwierzęcia. Niejednokrot-

nie właściciele nie wyrażają zgody na wygolenie sierści 

w polu zabiegowym, co uniemożliwia wykonanie danego 

zabiegu. W przypadku gdy właściciel zwierzęcia chce 

lub niejednokrotnie musi przebywać ze zwierzęciem 

podczas wykonywania zabiegów, fizjoterapeuta powi-

nien także przeprowadzić wywiad z właścicielem zwie-

rzęcia na temat występowania chorób/okoliczności unie-

możliwiających właścicielowi przebywanie w gabinecie 

fizykoterapii podczas wykonywanego zabiegu, np. osoba 

z rozrusznikiem serca nie powinna znajdować się w polu 

elektromagnetycznym niskiej lub wysokiej częstotliwości. 

Temperament zwierzęcia jest kolejnym czynnikiem, który 

wpływa na dobór zabiegów fizykalnych. Zwierzęta nie-

spokojne czy agresywne należy przed zabiegiem wyci-

szyć i uspokoić. 

W niektórych przypadkach konieczne jest podanie 

uspakajających środków farmakologicznych. Fizjotera-

peuta powinien ocenić, czy zwierzę lepiej zachowuje się 

w obecności właściciela, czy jest spokojniejsze, łatwiej 

u niego wykonywać zabiegi gdy właściciel jest nieobecny 

podczas terapii. U zwierząt niecierpliwych, niespokojnych 

lub agresywnych należy wybierać zabiegi o krótkim cza-

sie trwania i wysokim progu odczuwania bodźców przez 

pacjenta. Wybór rodzaju zabiegu, a przede wszystkim 

dobór jego parametrów, w dużej mierze uzależniony jest 

od wielkości zwierzęcia. U małych osobników dawki zasto-

sowanej energii powinny być proporcjonalnie mniejsze, 

a w przypadku osobników większych należy je zwiększyć. 

Zabieg fizykalny powinien rozpocząć się od uspokoje-

nia zwierzęcia. Zwierzęta inaczej niż ludzie spostrzegają 

jakość swojego życia. Niejednokrotnie ból, cierpienie, 

ograniczenie sprawności mogą spowodować u zwierzę-

cia reakcję nietypową dla danego osobnika, manifestującą 

się agresją, zniecierpliwieniem czy chęcią ucieczki. Dla-

tego też terapeuta wykonujący zabiegi fizykalne u zwierząt 

powinien wykazywać się stabilnością emocjonalną, umie-

jętnością opanowania emocji, zdecydowaniem, pewno-

ścią siebie, a przede wszystkim znajomością cech charak-

teru danej rasy czy danego gatunku. Aby zabieg fizykalny 

został przeprowadzony w sposób komfortowy, najmniej 

stresujący dla zwierzęcia, należy wybrać odpowiednie 

miejsce wykonania zabiegu. Zazwyczaj zabiegi u psów 

wykonywane są na materacu czy kocu umiejscowionym 

w niskiej lokalizacji, np. na podłodze; natomiast zabiegi 

u kotów wykonuje się wysoko, np. na stołach. Do wykona-

nia zabiegu fizjoterapeuta może posłużyć się różnorodną 

aparaturą. Mogą to być aparaty służące do wykonywa-

nia zabiegów u ludzi lub aparaty posiadające oprogramo-

wanie z procedurami terapeutycznymi przeznaczonymi 

do terapii zwierząt. 

Fizykoterapia w medycynie weterynaryjnej obejmuje 

zabiegi z zakresu światłolecznictwa, elektroterapii, ultra-

dźwięków, pola elektromagnetycznego niskiej oraz wyso-

kiej częstotliwości, fali uderzeniowej, hydroterapii, a także 

termoterapii. 

ŚWIATŁOLECZNICTWO

Biostymulacja laserowa – laser 
niskoenergetyczny 
Promieniowanie laserowe to wzmocnienie światła 

poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Promienio-

wanie laserowe wykazuje właściwości przeciwbólowe, 

przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, powoduje znaczne 

skrócenie czasu gojenia się ran. Może być stosowane 

zarówno w ostrym, jak i w przewlekłym okresie choroby. 

Efekt terapeutyczny wywołany jest przez światło pochło-

nięte. Dlatego, aby dotrzeć wiązką lasera do skóry, należy 

w polu zabiegowym rozsunąć sierść lub, jeśli nie jest to 

możliwe, ogolić ten fragment skóry.
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Biostymulacja laserowa – laser 
wysokoenergetyczny 
Laser biostymulacyjny wysokoenergetyczny wykazuje 

podobne działanie terapeutyczne do lasera niskoenerge-

tycznego. Jednak charakteryzuje się on głębszą penetra-

cją promieniowania w głąb tkanek, silniejszym działaniem 

przeciwbólowym, krótszym czasem terapii oraz odczu-

walnym efektem termicznym. Każdy zabieg składa się 

z dwóch etapów – biostymulacyjnego i analgetycznego.

Światło spolaryzowane – pileroterapia
Światło spolaryzowane wykazuje podobne właściwości 

terapeutyczne jak promieniowanie laserowe. Spektaku-

larne efekty terapii światłem spolaryzowanym zaobserwo-

wać można w leczeniu trudno gojących się ran i odleżyn.

ELEKTROTERAPIA
Elektroterapia to dział fizykoterapii, w którym wykorzy-

stuje się w celach leczniczych i diagnostycznych ener-

gię elektryczną. Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu 

stałego ( jonoforeza), prądu impulsowego niskiej często-

tliwości (TENS – przezskórna elektrostymulacja nerwów, 

MENS – terapia mikroamperowa), a także prądu śred-

niej częstotliwości (interferencja dwupolowa i interferen-

cja czteropolowa). Prądy te, zależnie od zastosowanych 

parametrów i sposobu ułożenia elektrod, wykazują dzia-

łanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zabieg, który ma 

na celu zwiększenie masy i siły mięśni, a także przyspie-

szenie przewodnictwa nerwowego, to elektrostymulacja. 

Podczas zabiegów z zakresu elektroterapii miejsce przy-

łożenia elektrod należy wygolić. W przypadku bardzo 

krótkich włosów golenie nie jest konieczne, natomiast 

należy na włos/sierść pod elektrodami nanieść warstwę 

żelu przewodzącego prąd. 

Podczas zabiegów elektroterapeutycznych bardzo 

ważne jest monitorowanie reakcji zwierzęcia na zasto-

sowaną energię. Niepokój lub zainteresowanie zwierzę-

cia przyłożonymi elektrodami świadczyć może o podaniu 

zbyt intensywnej dawki prądu.

Nowoczesnym zabiegiem elektroleczniczym wykorzy-

stującym właściwości pola elektrostaycznego jest DEEP 

OSCILLATION – zabieg z wykorzystaniem głębokiej oscy-

lacji. Zabieg ten pozwala na wytworzenie w tkankach bio-

logicznie efektywnych oscylacji wykorzystujących elektro-

statyczne przyciąganie i odpychanie. Zabieg stosuje się 

w terapii ciężkich urazów (skręcenia, stłuczenia, zwichnię-

cia), a także w terapii trudno gojących się ran. Zabiegowi 

temu nie towarzyszą nieprzyjemne odczucia. 

ULTRADŹWIĘKI
Ultradźwięki to drgania mechaniczne o częstotliwości 

powyżej słyszalności ucha ludzkiego i niektórych zwierząt, 

np. psów, kotów, koni. tj. częstotliwości powyżej 20 000 Hz. 

Zabieg ten, ze względu na brak odczuć ze strony zwie-

rzęcia, a więc dobrą jego tolerancję, krótki czas aplikacji, 

Zdj. 2. Przykładowy zabieg DEEP OSCILLATION 
Photograph Copyrighted to Raffaella Leoc

Zdj. 3. Zabieg polem elektromagnetycznym 
niskiej częstotliwości z zastosowaniem różnych 
aplikatorów

Zdj. 1. Naświetlanie rany promieniami laserowymi
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Zdj. 5. Przykładowy zabieg polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości z zastosowaniem różnych  
aplikatorów – Photograph Copyrighted to PHYSIOMED Elektromedizin AGi

a przede wszystkim bardzo dobre efekty terapii, jest czę-

sto zlecany przez lekarzy weterynarii. Ultradźwięki wyka-

zują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwo-

brzękowe, przyśpieszają regenerację tkanek, zmniejszają 

przykurcze w obrębie mięśni i stawów. Cel zabiegu zostaje 

osiągnięty poprzez precyzyjny dobór parametrów oraz 

prawidłowe i metodyczne jego wykonanie. Przed wyko-

naniem zabiegu należy usunąć sierść lub włosy z pola 

zabiegowego. Spotęgować efekt terapeutyczny ultra-

dźwięków można poprzez równoczesne podanie środ-

ków leczniczych w postaci żelu. Zabieg taki nazywany jest  

fonoforezą. 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE  
MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 
Zabiegi przy zastosowaniu pola elektromagnetycz-

nego małej częstotliwości to magnetoterapia i magne-

tostymulacja. Oba zabiegi wykorzystują do terapii wol-

nozmienne pole magnetyczne niskiej wartości indukcji 

i niskiej częstotliwości. Magnetoterapia mobilizuje, akty-

Zdj. 4. Przykładowy zabieg polem 
elektromagnetycznym niskiej częstotliwości 
z zastosowaniem różnych aplikatorów – 
Photograph Copyrighted to Giliyan Carter-
Morgan, Equi-Therapy UK
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parametrów, właściwej, charakterystycznej dla danej ener-

gii metodyki zabiegowej, a także indywidualnego podej-

ścia do pacjenta. Osobnych rozważań wymaga też temat 

fizykoterapii w przypadku zwierząt wykorzystywanych 

w sporcie. 

Interesująca również wydaje się dyskusja na temat 

kto i na jakich zasadach ma prawo do zlecania stosowa-

nia i wykonywania zabiegów fizykalnych u zwierząt, bo 

sprawa ta, pomimo obowiązywania kilku aktów prawnych, 

nie do końca jest uregulowana.

Nie bez znaczenia jest też sprawa nomenklatury i naz- 

wania tego zakresu działalności fizjoterapeutycznej. Poja-

wiające się nazwy, np. zoofizjoterapia, mają podwójne 

znaczenie, jedno odnoszące się do dziedziny fizjoterapii 

wykorzystującej zwierzęta w rehabilitacji/fizjoterapii ludzi 

(przykład: dogoterapia, terapia z delfinami, hipoterapia), jak 

również zoofizjoterapia jako dziedzina zajmująca się realiza-

cją/stosowaniem zabiegów fizjoterapeutycznych u zwierząt.

Tym wstępnym artykułem chcieliśmy zachęcić do dys-

kusji, jak również publikowania prac w zakresie fizjotera-

pii w medycynie weterynaryjnej. r
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wizuje naturalne procesy rege-

neracyjne w obrębie komórek 

i tkanek. Dzięki swoim właści-

wościom terapeutycznym pole 

elek tromagnetyczne stoso-

wane jest w terapii schorzeń 

z zakresu ortopedii, traumato-

logii, neurologii i reumatologii. 

Ponieważ zabieg ten jest nie-

odczuwalny przez zwierzę i nie 

wymaga specjalnego przygo-

towania pola zabiegowego, jest 

jedną z najczęściej stosowanych  

terapii.

POZAUSTROJOWA 
TERAPIA FALAMI 
UDERZENIOWYMI
Pozaustrojowa terapia falą ude-

rzeniową, tzw. fala uderzeniowa, 

wykazuje przede wszystkim 

intensywne działanie przeciw-

bólowe, poprawia metabolizm komórkowy i usprawnia 

cyrkulację krwi w obszarze objętym bólem. Stosuje się 

ją w terapii urazów sportowych, przeciążeń i dolegliwo-

ści bólowych. Przy doborze parametrów bardzo ważne 

jest uwzględnienie wielkości zwierzęcia oraz jego próg 

odczuwania bodźca. Nie jest wymagane specjalne przy-

gotowanie pola zabiegowego. 

BIEŻNIA WODNA 
To połączenie zabiegu z zakresu kinezyterapii i fizykote-

rapii. Bieżnia wodna jest przeprowadzana w specjalnych 

urządzeniach, w których zwierzę w warunkach pełnego 

lub częściowego odciążenia wykonuje ruchy lokomo-

cyjne – chodzenie lub pływanie.

SCHŁADZANIE 
Schładzanie jest zabiegiem fizykalnym z zakresu lecze-

nia zimnem. Polega na schłodzeniu okolicy zabiegowej 

woreczkami żelowymi, kostkami lodu lub zimną wodą 

w temperaturze ok. 0°C. Celem zabiegu jest ogranicze-

nie procesu zapalnego oraz działanie przeciwbólowe.

Podczas doboru zabiegów fizykalnych bardzo ważne 

jest przestrzeganie przeciwwskazań. Przeciwwskaza-

nia różnią się między sobą i są typowe dla każdej terapii. 

Podstawowymi przeciwwskazaniami jest choroba nowo-

tworowa i okres ciąży.

PODSUMOWANIE
Przedstawione zabiegi stanowią ogólne wprowadze-

nie do bardziej szczegółowych rozważań i prezentacji 

poszczególnych terapii, energii i oddziaływań, ich możli-

wości zastosowania w poszczególnych jednostkach cho-

robowych. Każdy zabieg wymaga precyzyjnego doboru 

Zdj. 6. Bieżnia wodna


