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Streszczenie. Skuteczno ć postępowania terapeutycznego w dużej mierze uzależniona jest 
od precyzyjnej diagnozy. Na jej podstawie lekarz lub fizjoterapeuta jest w stanie dobrać 
najlepsze w danym przypadku postępowanie terapeutyczne. Standardowo stosowana przez 

fizjoterapeutów  ocena funkcjonalna dziecka opiera się na testach, stanowiących swoisty 
zestaw obserwacji dziecka w warunkach pasywnych, jak również w trakcie zadanych prób 
motorycznych. Wiedza i do wiadczenie  ma tutaj ogromne znaczenie, jednak sama ocena ma 
charakter opisowy. Stąd też wynika potrzeba opracowania metod pozwalających na 

obiektywizację oceny funkcjonalnej niemowląt. Celem pracy było opracowanie metody oceny 
motoryki niemowląt na podstawie bada  kinematyki ruchów spontanicznych.  

W przypadku przeprowadzonych bada  kamera została umieszczona na statywie oraz 

zostały nagrane kilkudziesięciosekundowe filmy rejestrujące spontaniczne ruchy 

niemowlaków. Filmy rejestrowane były kamerą cyfrową umieszczoną nad badanym 
dzieckiem w taki sposób aby o  obiektywu była prostopadła do płaszczyzny na której leżało 
dziecko. Kamera rejestrował ruch z częstotliwo cią 60Hz w rozdzielczo ci 1920x1080 

pikseli. Zarejestrowane filmy zostały wykorzystane do okre lenia przemieszcze  liniowych 
charakterystycznych punktów: oko lewe, oko prawe, sutek lewy, sutek prawy, staw 

nadgarstkowy lewy, staw nadgarstkowy prawy, staw skokowy lewy, staw skokowy prawy. Do 

wyznaczenia położe  punktów charakterystycznych wykorzystano oprogramowanie APAS 
(The Ariel Performance Analysis System). Wyznaczona w ten sposób kinematyka ruchów 

spontanicznych została wykorzystana do okre lenia zakresów przemieszcze  stawów 
nadgarstkowych oraz stawów skokowych. Na tej podstawie dokonano oceny symetryczno ci 
ruchów badanych niemowląt. Ocenie zostało poddanych 15 zarejestrowanych filmów. rednie 
odchylenie stawów nadgarstkowych w płaszczyźnie poprzecznej wynosi 12,51 cm, w 
przypadku stawów skokowych ta warto ć wynosi 10,31 cm. rednie odchylenie stawów 
nadgarstkowych w płaszczyźnie pionowej wynosi 11,72 cm, w przypadku stawów skokowych 

ta warto ć wynosi 11,18 cm. Wskaźnik asymetrii stawów nadgarstkowych osi poprzecznej 
waha się od -1,26 do 0,75, w przypadku stawów skokowych waha się od -0,59 do 0,94. 

Wskaźnik asymetrii stawów nadgarstkowych osi pionowej waha się od -0,83  do 1,11, w 

przypadku stawów skokowych waha się od -0,39 do 1,34. Metodyka bada  pozwala na 

wychwycenie asymetrii ruchu niemowląt. Największą asymetrię analizując płaszczyznę 
poprzeczną zauważono u dziecka o numerze charakterystycznym 8040, wynosi ona -0,98 dla 

stawów nadgarstkowych i 0,94 dla stawów kolanowych. 


