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sprawność
psychomotoryczna

stan stan 
psychicznypsychiczny

stan narządów stan narządów 
wewnętrznychwewnętrznych

Zasadniczy fundament jednak dla osiągania doskonałości 
psychoruchowej stanowi skomplikowany proces koordynacji nerwowo-proces koordynacji nerwowo-
mięśniowejmięśniowej, a głównie jakość napięcia mięśni i jego rozkład na ciele jakość napięcia mięśni i jego rozkład na ciele 
człowiekaczłowieka.

!
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rozwój UN

sprawność
motoryczna poznanieświata

samodzielność

satysfakcjonujące
życie w społeczeństwie
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rozwój
układu nerwowego

sprawność ruchowa –sprawność ruchowa –
  – – zwłaszcza przeciwdziałanie zwłaszcza przeciwdziałanie 

grawitacjigrawitacji

„„ruch do przodu”, więc ruch do przodu”, więc 
eksploracja świataeksploracja świata
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Te dwie sfery, ruchu i poznania warunkują pełen rozwój człowiekapełen rozwój człowieka.!
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Vaclav VojtaVaclav Vojta
(1917-2002)

W badaniach podkreśla znaczenie znaczenie 
plastyczności układu nerwowego, jego plastyczności układu nerwowego, jego 
zdolności kompensacyjnychzdolności kompensacyjnych występujących 
w przebiegu całego życia osobniczego. 

W zakresie diagnostyki Vaclaw Vojta podkreślając znaczenie sprawności sprawności 
psychomotorycznejpsychomotorycznej jako funkcji prawidłowej struktury i sprawności 
układu nerwowego stworzył precyzyjny system obserwacji pacjenta.
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metoda Vojty

część
diagnostyczna

część
terapeutyczna
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metoda „diagnostyczna” Vojty

metoda kinezjologicznametoda kinezjologiczna pozwala na podstawie obserwacji wzorców ruchowych 
występujących u niemowlęcia ocenić stan rozwoju motoryki i postawy stan rozwoju motoryki i postawy w 
pierwszym roku życia.

ontogenezaontogeneza
posturalnaposturalna

ontogenezaontogeneza
motorycznamotoryczna
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ocena reaktywności posturalnej
= ocena wszystkich reakcji potrzebnych = ocena wszystkich reakcji potrzebnych 
do zmiany pozycji ciała w przestrzenido zmiany pozycji ciała w przestrzeni

Reaktywność posturalną ocenia się na podstawie reakcji nagłej zmiany nagłej zmiany 
położenia ciałapołożenia ciała w przestrzeni (reakcje ułożenia).!

Umożliwia to wykrycie zakłóceń w kierowaniu mechanizmami wykrycie zakłóceń w kierowaniu mechanizmami 
posturalnymiposturalnymi przez ośrodkowy układ nerwowy, a także ocenę poziomu 
rozwoju dziecka w danej chwili. 
!
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badanie reaktywności posturalnej
= określony sposób uchwycenia ciała niemowlęcia= określony sposób uchwycenia ciała niemowlęcia
i odpowiednie wychylenie go w przestrzenii odpowiednie wychylenie go w przestrzeni

reakcjareakcja  dzieckadziecka

prawidłowaprawidłowa nieprawidłowanieprawidłowa
= zgodna ze = zgodna ze 
stablicowanymi stablicowanymi 
wzorami wzorami 
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badanie reaktywności posturalnej

reakcjareakcja  dzieckadziecka

nieprawidłowanieprawidłowaprawidłowaprawidłowa

nieprawidłowości strukturnieprawidłowości struktur
mózgumózgu
(następstwo zmian pourazo-
wych, poniedotlenieniowych,
poinfekcyjnych lub uwarun-
kowań genetycznych)

zaburzenia w procesachzaburzenia w procesach
budowy lub dojrzewaniabudowy lub dojrzewania
dróg nerwowychdróg nerwowych
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Banaszek, 2004
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badanie reakcji posturalnych uaktywnia

 receptory narządów wewnętrznych – interoceptory,
 mięśni, stawów i aparatu więzadłowego – proprioceptory,
 receptory skóry – eksteroceptory,
 receptory obwodu siatkówki oka – teleceptory,
 receptory układu przedsionkowego, 
 twór siatkowaty, 
 liczne drogi nerwowe.
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Pojawienie się i zanikanie prymitywnych 
odruchów i reakcji odruchowych w wieku 
niemowlęcym (wg Flehmiga: Hb. Kinderheik. 
Bd. I/1, 125-144. "Statyczno-motoryczny rozwój 
niemowlęcia i małego dziecka, Springer", 
Berlin-Heidelberg-New York, 1971).
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badanie spontanicznej motoryki

Każdy poziom rozwoju posiada charakterystyczne zachowaniaKażdy poziom rozwoju posiada charakterystyczne zachowania dziecka w 
zakresie:

 orientacji,
 chwytności,
 lokomocji.

Wymagają one odpowiedniego rozwoju motorycznego. Vojata jasno określił 
kolejne etapy rozwoju motorycznego opartego na wielokątachetapy rozwoju motorycznego opartego na wielokątach, np. dziecko w 
3 m-cu życia podpiera się na łokciach tworząc trójkątną płaszczyznę podparcia, w 
4, 5 m-cu życia dziecko odrywa jedną rękę od podłoża do chwytu, przechyla się 
lekko na bok, a kończyna dolna po tej stronie tworzy nowy punkt podparcia na 
kolanie
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badanie rozwojowe
= monachijski test diagnostyczny= monachijski test diagnostyczny
funkcji wieku rozwojowego w 1 - 3 r. ż.funkcji wieku rozwojowego w 1 - 3 r. ż.

Na podstawie tego testu dokonuje się w odstępach miesięcznych oceny:
  wieku raczkowaniawieku raczkowania,
  wieku siedzeniawieku siedzenia,
  wieku chodzeniawieku chodzenia,
 wieku chwytania,
 wieku zręczności,
 wieku postrzegania,
 wieku mówienia,
 wieku rozumienia mowy,
 wieku rozwoju społecznego,
 wieku rozwoju samodzielności.
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wiek siedzenia (1)wiek siedzenia (1)
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wiek siedzenia (2)wiek siedzenia (2)
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wiek raczkowania (1)wiek raczkowania (1)
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wiek raczkowania (2)wiek raczkowania (2)
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wiek chodzenia (1)wiek chodzenia (1)
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wiek chodzenia (2)wiek chodzenia (2)
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Aby wcześniewcześnie zauważyć nieprawidłowości neurologiczne i móc 
wcześnie zastosować rehabilitację oraz na bieżąco kontrolować 
postępy rozwoju lub ich brak najkorzystniej jest przeprowadzać 
diagnostykę wg Vojty u dziecka:

 w okresie noworodkowym – 2-4 tydzień życia,
 na przełomie I i II kwartału życia,
 w trakcie prowadzonego usprawniania co 4-6 tygodni.
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ZaburzeniaZaburzenia
OśrodkowejOśrodkowej
KoordynacjiKoordynacji

NerwowejNerwowej

MózgoweMózgowe
PorażeniePorażenie
DziecięceDziecięce

Pojęcie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowejzaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKNZOKN) oznacza 
diagnozę pomocniczą, określającą nieprawidłowości w zachowaniu 
spontanicznym, a także reakcjach posturalnych i odruchach  niemowlęcia 
tak długo, póki nie utrwalą się jako patologia, od której już nie ma 
odwrotu. 

!
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Rozpoznanie - resumé

Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego związane jest:
 ze znacznymi nieprawidłowościami napięcia mięśniowego
 utrzymywaniem się przetrwałych, już nieprawidłowych dla wieku 

odruchów pierwotnych poza czas ich naturalnej (fizjologicznej) i 
oczekiwanej obecności. 

 wszystkie reakcje posturalne wykazują wtedy poważne odchylenia 
od wzorców. 

 opóźnia się rozwój psychoruchowy niemowlęcia. Wyraźne są 
problemy ze snem, emocjami, często także utrudnione jest karmienie 
niemowlęcia i opóźnia się rozwój gaworzenia.

!
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metoda Vojty opiera się nametoda Vojty opiera się na
wrodzonych wzorcach ruchowychwrodzonych wzorcach ruchowych

nie naucza się

nie ćwiczy się nie trenuje „normalnych”
procesów ruchowych 

Metoda Vojty pobudza do aktywności mózg i drzemiące w nim 
„wrodzone, zakodowane wzorce ruchowewrodzone, zakodowane wzorce ruchowe”, wymusza 
przetransportowanie tej aktywności do mięśni tułowia i kończyn w formie 
skoordynowanych ruchów. 

!



Terapeutyczna metoda Vojty bazuje na tzw. odruchowej lokomocjiodruchowej lokomocji.
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Jeśli będziemy wyzwalać ją terapeutycznie umożliwi ona osobom z 
uszkodzeniami OUN i układu mięśniowo-nerwowego ponowny dostęp, 
przynajmniej niektórych obszarach, do podstawowych wrodzonych wzorców 
ruchowych.

Aby osiągnąć cel, terapeuta stosuje u pacjenta precyzyjny uciska na Aby osiągnąć cel, terapeuta stosuje u pacjenta precyzyjny uciska na 
określone części ciałaokreślone części ciała; w pozycjach:

 na brzuchu, 
 na plecach 
 na boku 

Tego rodzaju bodziec wyzwala u człowieka w każdym wieku „na drodze 
odruchowej” dwa kompleksy ruchowe „odruchowe pełzanieodruchowe pełzanie” i „odruchowy odruchowy 
obrótobrót”. Zawierają one wszystkie elementy charakterystyczne dla ludzkiego 
sposobu przemieszczania się i mogą być aktywowane niezależnie od woli 
pacjenta.
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Oba kompleksy ruchowe zawierają podstawowe elementy niezbędne, aby 
powstała jakakolwiek lokomocja: automatyczne sterowanieautomatyczne sterowanie równowaga 
podczas ruchu („sterowanie posturalne”), mechanizmy podporowo-mechanizmy podporowo-
wyprostnewyprostne ciała pokonującego siłę ciężkości oraz ruch fazowyruch fazowy w postaci 
elementów chwytania lub ruchów kroczeniaruchów kroczenia kończynami. 

Zakłada się, że w wyniku wielokrotnego wyzwalania tych „odruchowych” 
zachowań ruchowych w obrębie zablokowanej w swojej funkcji włókien 
nerwowych zostają otwarte lub na nowo przetorowanezostają otwarte lub na nowo przetorowane drogi  pomiędzy 
mózgiem, a rdzeniem.

!
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Efektem tego jest nieuświadomione działanie mięśni takie samo, jakie działanie mięśni takie samo, jakie 
normalnienormalnie jest aktywowane podczas wykonywania spontanicznych 
czynności. Zwłaszcza dotyczy to mięśni przykręgosłupowych. 

!
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Terapia metodą Vojty może być stosowana od dnia narodzin aż do późnej Terapia metodą Vojty może być stosowana od dnia narodzin aż do późnej 
starościstarości – jednakże w każdym wieku wyznacza się jej różne cele:

 u noworodkówu noworodków, OUN daje się laweto formować. Poszczególne drogi 
nerwowe w mózgu są jedynie zablokowane ale w zasadzie nadal 
dostępne.

Nie utrwaliły się jeszcze nieprawidłowe wzorce, naznaczone przez 
patologie, które powstają w wyniku ciągle powtarzalnych usilnych 
starań dziecka w zakresie nawiązywania kontaktu, prób unoszenia od 
podłoża czy przemieszczania się.

 u małych dzieci, dzieci szkolnych i młodzieżyu małych dzieci, dzieci szkolnych i młodzieży, terapia może 
korzystnie wpłynąć na procesy dorastania i dojrzewania

  u dorosłychu dorosłych, ponowne otwarcie dostępu do prawidłowych niegdyś 
wzorców zachowań ruchowych ma na celu uniknięcie wtórnych objawów tj. 
ból, ograniczenia funkcjonalne i osłabienie siły
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AktywacjaAktywacja
bez treningubez treningu
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Pozycja aktywująca i strefy wyzwalania
globalnego odruchu pełzania
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Terapeuta w trakcie wyzwalania każdego z wymienionych wzorców 
ruchowych stosuje opór wobec przebiegu pojawiających się 
cząstkowych ruchów.

Kiedy jakaś część ciała zostaje „wyhamowana”, w okolicznych w okolicznych 
mięśniach zwiększa się napięcie bez dalszego ich skrócenia mięśniach zwiększa się napięcie bez dalszego ich skrócenia 
(izometria).(izometria).
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Co się dzieje z mięśniem przyCo się dzieje z mięśniem przy
stymulacji-ucisku?stymulacji-ucisku?

 aby uzyskać efekt ruchowy przypominający pełzanie lub obrót trzeba 
zastosować bodziec dotykowy, którego zadaniem jest rozciągnięcie rozciągnięcie 
mięśnia i zaraz potem skrócenie całej grupy okolicznych mięśnimięśnia i zaraz potem skrócenie całej grupy okolicznych mięśni, na 
zasadzie reakcji łańcuchowej.

 bodziec stymulujący strefę piersiowąbodziec stymulujący strefę piersiową

ośrodki rdzenia kręgowegoośrodki rdzenia kręgowego

mózgmózg

narządy wewnętrznenarządy wewnętrzne
klatki piersiowejklatki piersiowej n. błędnyn. błędny

serce i układ serce i układ 
pokarmowypokarmowy
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Jest procesem ruchowym, w którym odzwierciedlają się najistotniejsze najistotniejsze 
cechy lokomocjicechy lokomocji:

 sterowanie postawą
 mechanizmy podporowo- wyprostne jako przeciwdziałanie sile ciężkości 
 celowe ruchy kroczenia nóg i ramion

Odruchowe pełzanieOdruchowe pełzanie

Tym samym w odruchowym pełzaniu zawiera się podstawowy wzorzec podstawowy wzorzec 
ludzkiej lokomocjiludzkiej lokomocji. Pozycja wyjściową jest pozycja na brzuchu, głowa 
obrócona jest na bok i leży na podłożu.

!
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 aktywacja mechanizmów podporowo-wyprostnych jak również 
kroczących ruchów ramion i nóg bezwzględnie koniecznych do 
realizacji podporu, chwytania, wstawania i chodzenia

 aktywizacja mięśni brzucha, mięśni dna miednicy i mięśni 
zaangażowanych podczas oddychania, jak również zwieraczy 
pęcherza i odbytu

 ruchy połykania( ważne za względu na proces żucia)
 ruchy gałek ocznych 

głównymi celami odruchowego pełzania głównymi celami odruchowego pełzania 
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uaktywnienie całkowitego wzorcauaktywnienie całkowitego wzorca
odruchowego pełzaniaodruchowego pełzania
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uaktywnienie całkowitego wzorcauaktywnienie całkowitego wzorca
odruchowego pełzaniaodruchowego pełzania
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  ruch ruch - wzorzec chodu skrzyżowanego 
(prawa noga i lewe ramię)

  terapeuta przykłada odpowiedni opór  opór 
przeciwko obrotowi głowy pojawiającemu 
się u pacjenta

  wzmocnienie aktywności mięśni wzmocnienie aktywności mięśni –
– niezbędne do pionizacji

hamowaniehamowanie
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 rozpoczyna się w pozycji na plecach, przechodzi w pozycje na boku 
i kończy się raczkowaniem

 u zdrowego niemowlęcia w wieku około 6 miesięcy spontanicznie 
pojawia się pierwsza część tego ruchu

 następną fazę, bez ingerencji z zewnątrz obserwujemy w wieku 8-9 
miesiącu życia

 przy zastosowaniu metody Vojty odruchowy obrót można 
sprowokować już u noworodków

 terapeutycznie stosujemy go w różnych formach z położenia na 
plecach i w pozycji bocznej 

Odruchowy obrótOdruchowy obrót
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Pierwsza faza odruchowego obrotu: aktywacja w ułożeniu na plecach

 ułożenie na plecach

 kończyny luźno

  drażnienie strefy
międzyżebrowej
(7 – 8 żebro)

 opór przyłożony
na głowę
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Widoczne są następujące reakcje:Widoczne są następujące reakcje:

 prostowanie kręgosłupa
 zgięcie nóg w stawach: biodrowych kolanowych i skokowych
 utrzymywanie ugiętych nóg w górze, aktywnie przeciwko sile 

ciężkości i poza podstawą podporu, która stanowią plecy
 przygotowanie kończyn górnych do przyszłej funkcji 

podpierającej
 ruchy gałek ocznych do boku
 pojawienie się ruchów połykania
 pogłębienie oddechu 
 skoordynowana i zróżnicowana aktywacja mięśni brzucha
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Druga faza odruchowego obrotu: aktywacja w pozycji bocznej

 ułożenie na boku

 ramię i noga leżąca
stanowią podparcie
dla całego ciała

  efekt końcowy –
– podpór na dłoni

 koniec ruchu –
– obrót przechodzi
w czworakowanie
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Najważniejsze reakcje odruchowego obrotu:Najważniejsze reakcje odruchowego obrotu:
 przeciwstawne wobec siebie ruchy zginania i prostowania 

kończyn górnych i dolnych, położonych na podłożu i na górze 
ciała, wzmacniają funkcje podporową mięśni w obrebie 
położonego na podłożu barku, dochodząc aż do nogi

prostowanie kręgosłupa w przebiegu całego odruchowego 
obrotu

utrzymywanie głowy na boku i unoszenie jej przeciwko sile 
ciążenia 
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Po zakończonej terapii w mózgu pacjenta i jeszcze przez jakiś czas Po zakończonej terapii w mózgu pacjenta i jeszcze przez jakiś czas 
obecna jest aktywność programowanego wzorca ruchowego.obecna jest aktywność programowanego wzorca ruchowego. 
Powtarzają się te same ćwiczenia wielokrotnie w ciągu dnia, dążymy do 
tego, aby niemal stale utrzymywała się spontaniczna możliwość dostępu 
do tych aktywowanych wzorców. Dzięki temu pacjent uzyskuje trwałą 
poprawę w zakresie postawy, ruchu i percepcji. 

!
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Wskazania do terapii metodą Vojty:Wskazania do terapii metodą Vojty:
 zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej (między 3, a 6 miesiącem 

życia dziecka daje bardzo duże szanse całkowitego wyleczeniabardzo duże szanse całkowitego wyleczenia) 
 przepuklina oponowo - rdzeniowa 
 przepuklina mózgowo – rdzeniowa                                                       

                      
 porażenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych 
 skolioza wrodzona (osteogenna) i skolioza młodzieńcza
 artrogrypoza wielopostaciowa wrodzona 
 mózgowe porażenie dziecięce 
 kręcz mięśniopochodny wrodzony i kręcz kostny 
 neurogenne dysplazje stawów biodrowych 
 choroba Pertesa 
 zaniki rdzeniowe mięśni (dystrofie mięśniowe) 
 stwardnienie rozsiane (SM) 
 wylewy do mózgu u dorosłych 
 złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia 
 porażenie nerwu twarzowego okołoporodowe



Przeciwwskazania:Przeciwwskazania:
• brak tolerancji dziecka do pewnych pozycji ułożeniowych 
• stany zapalne np. ropień                                                                       

                                                                                                             
                          

• przy łamliwości kości 
• niektóre choroby serca i mięśni
• w ciąży

• temperatura powyżej 38 °C 
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skutecznośćskuteczność

częstośćczęstość

dokładnośćdokładność

intensywnośćintensywność
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Dziecko w terapii metodąDziecko w terapii metodą
VojtyVojty

Rodzice jakoRodzice jako
terapeuciterapeuci
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Korzyści:Korzyści:
 Terapia Vojty jest kompleksowaTerapia Vojty jest kompleksowa

Oddziałuje na połączenia nerwowe zlokalizowane w najrozmaitszych 
obszarach ciała; od tych znajdujących się w mięśniach szkieletowych do 
zaopatrujących organy wewnętrzne. Od nerwów zaangażowanych w 
najprostsze formy sterowania w układzie nerwowym aż do ośrodków 
wyższych funkcji mózgowych

 Terapia metodą Vojty korzysta z „naturalnych ruchów” człowiekaTerapia metodą Vojty korzysta z „naturalnych ruchów” człowieka
Zamiast trenowania czynności dnia codziennego pobudza naturalne, 
wrodzone zdolności pacjenta. 

  Terapia Vojty została sprawdzona poprzez badania naukowe, gdzie Terapia Vojty została sprawdzona poprzez badania naukowe, gdzie 
potwierdziła się jej wartośćpotwierdziła się jej wartość

  Terapia Vojty jest odpowiednia dla dzieciTerapia Vojty jest odpowiednia dla dzieci
Nie wymaga od rodziców cogodzinnej obserwacji i kontroli, dziecko przez 
cały dzień ma możliwość swobodnego poruszania się. 

  Terapia Vojty jako baza dla innych terapiiTerapia Vojty jako baza dla innych terapii
  Terapia ma długotrwałe działanie Terapia ma długotrwałe działanie 
  Terapia Vojty jest uznawana przez Narodowy Fundusz ZdrowiaTerapia Vojty jest uznawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  Terapia Vojty jest niedrogaTerapia Vojty jest niedroga
  Wzmacnia poczucie bezpieczeństwaWzmacnia poczucie bezpieczeństwa



SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


