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więcej informacji: www.fsr.pl.

Nie ma dwóch identycznych przypadków, a stan ręki dziecka 
może zależeć od rodzaju i umiejscowienia uszkodzenia 
nerwów.

Wyróżnia się cztery rodzaje uszkodzenia 
nerwów:

rozciągnięcie nerwu bez jego uszkodzenia. 
W tym przypadku, najczęściej w ciągu 3-4 miesięcy, 
następuje samoistny powrót funkcji ręki;
utworzenie się tkanki bliznowatej wokół uszko-
dzonego nerwu, która uciskając, uniemożliwia 
przesyłanie bodźców ruchowych do mięśnia;
przerwanie nerwu, ale po za rdzeniem kręgowym 
(najczęściej wymaga interwencji neurochirurgicznej);
całkowite wyrwanie nerwu z rdzenia kręgowego, 
(wymaga interwencji neurochirurgicznej).

W zależności od umiejscowienia 
uszkodzenia można wyróżnić cztery typy:

porażenie górne (typ Erba) – powoduje ograni-
czoną ruchomość czynność barku, ograniczone 
unoszenie ramienia powyżej poziomu barku, 
ograniczone odwodzenie 
i rotację zewnętrzną w stawie ramiennym
porażenie dolne (typ Dejerine - Klumpkego) 
- głównie dotyczy przedramienia, 
nadgarstka i palców. 

Często występuje 
Zespół Hornera 
- opadanie po-
wieki, zwężenie 
źrenicy po stronie 
uszkodzenia 
i zapadnięcie 
gałki ocznej.

porażenie całkowite (typ Erba –Duchenne’a – 
Klumpkego) następuje  uszkodzenie wszystkich 
korzeni splotu - szanse na pełen powrót spraw-
ności są niewielkie, a trwała dysfunkcja dotyczy 
wszystkich stawów kończyny górnej (barku, ło-
patki, łokcia, dłoni i nadgarstka)
porażenie środkowe (typ Duchenne’a) - bardzo 
rzadko występuje samodzielnie, najczęściej to-
warzyszy typowi górnemu lub dolnemu.

•

•

•

•

Wczesna, długotrwała, systematyczna 
i kompleksowa rehabilitacja może 

zmniejszyć stopień niesprawności ręki.
projekt współfinasowany ze srodków samorządu województwa mazowieckiego
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Splot ramienny to grupa pięciu, głównych nerwów, przewodzą-
cych sygnały ruchu i czucia do mięśni kończyny górnej (barku, 
ramienia, łokcia, nadgarstka, dłoni i palców). 
Nerwy te wychodzą  z rdzenia kręgowego na wysokości kręgów 
szyjnych C5, C6, C7, C8 i piersiowego Th1.

Uszkodzenie splotu może doprowadzić do pełnego lub częściowe-
go niedowładu jednej lub obu kończyn górnych.

Jak dochodzi do uszkodzenia?

Uszkodzenie splotu ramiennego jest zazwyczaj konsekwencją 
dystocji barkowej podczas porodu. Jest to stan, kiedy po uro-
dzeniu główki występują trudności przy rodzeniu się barków. 
Dochodzi wówczas do zatrzymania porodu a barki płodu nie 
rodzą się samoistnie. Podejmuje się wówczas różne manewry, 
których celem jest uwolnienie barków, co w konsekwencji może 
doprowadzić do rozciągnięcia, naderwania lub  kompletnego 
rozerwania nerwów splotu ramiennego.

Czynnikami ryzyka dystocji barkowej może być duża waga 
urodzeniowa dziecka oraz cukrzyca i otyłość matki. 
Inne przyczyny wystąpienia okołoporodowego uszkodzenia 
splotu ramiennego to również:
- okołoporodowe złamanie obojczyka, 
- poród zabiegowy z użyciem kleszczy lub próżno ciągu.

Wczesna, długotrwała, 
systematyczna i kompleksowa 
rehabilitacja może zmniejszyć 

stopień niesprawności ręki.

więcej informacji: www.fsr.pl.

Twoje dziecko 
przyszło na świat 
z uszkodzonym 
splotem 
ramiennym? 
Oto               
podstawowe 
informacje, 
jakich możesz 
potrzebować.



W następnych dniach skonsultuj się 
z fizjoterapeutą celem uzyskania instruktażu 

dalszego postępowania i podejmij możliwie jak 
najwcześniej zabiegi fizjoterapeutyczne. 

Wszelkie badania diagnostyczne (EMG, MRI ) 
można wykonać dopiero po trzecim miesiącu życia 

dziecka, ze względu na możliwość samoistnego 
powrotu funkcji ręki w ciągu 3-4 miesięcy. 

Po tym czasie, jeżeli nie ma pełnego ruchu wszystkich 
elementów ręki - ramię, łokieć, dłoń, 

należy rozważyć zabieg neurochirurgiczny.

Po upływie 3 do 4 tygodni od porodu, 
zgłoś się ponownie do neurologa 

i fizjoterapeuty w celu otrzymania 
dalszych instrukcji.

Jak postępować z dzieckiem, 
które doznało uszkodzenia 
splotu ramiennego?
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Po porodzie, układaj uszko-
dzoną rękę  w pozycji na klatce 
piersiowej przez około 
1-4/5 dni. 

Dziecko przez pierwsze dwa 
tygodnie może odczuwać ból w 
okolicy barku i szyi. 

Ubieraj dziecko zaczynając od 
uszkodzonej ręki, a rozbieraj od 
zdrowej.

Utrzymuj całą rękę w cieple 
(dodatkowy rękawek z wełny 
lub futerka).

W siedzibie fundacji działa Punkt Konsultacyjny,
w którym przyjmują fizjoterapeuci specjalizujący 
się w rehabilitacji splotu ramiennego. 
Na wizytę wymagane jest skierowanie 
od lekarza pierwszego kontaktu.



Dodatkowe uwagi jak możesz 
postępować z dzieckiem:

Stymuluj ułożenie głowy

 i barków do pozycji pośredniej 
(ułożenie w „gniazdku”). 

Układanie ręki
Jeżeli dziecko wykonuje
jakiekolwiek ruchy, pozwól 
aby ręka układała się w odwie-
dzeniu, z nieznacznym pod-
parciem pieluszką pod 
barkiem. Przy całkowitym 
niedowładzie, zabezpiecz 
rękę pieluszką. 

Wykonuj masaż 

niedowładnej ręki ale 
również i drugiej, zdrowej 
oraz całego tułowia.

Wykonuj ruchy 

we wszystkich stawach, 
w niepełnym zakresie. 
Pozwoli to utrzymać mięśnie 
i stawy w stanie aktywności 
i przygotować je do podjęcia 
działalności w przypadku 
regeneracji nerwów. bierne

Wykonuj ruchy 

niedowładną ręką w takim 
zakresie, w jakim wykonuje 
je  zdrowa kończyna. Należy 
jedynie ograniczyć ruchy 
okrężne w nadgarstku.

Stymuluj dziecko 

do możliwie samodzielnych  
ruchów (ostrożne ruchy  we 
wszystkich stawach, deli-
katne drapanie, dotykanie, 
głaskanie, pukanie w rączkę, 
wibrowanie, szczotkowanie 
itp.).

zapisy pod numerem telefonu:  22 751 24 16  
W ramach wizyty proponujemy: wykonanie łuski, 
naświetlanie lampą Bioptron, kinesjotaping, 
ustawienie elektrostymulatora TENS

więcej informacji: www.fsr.pl.
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