
OKLEPYWANIE 



CO ZROBIĆ ŻEBY POMÓC 
PACJENTOM PODCZAS KASZLU??? 

NAWODNIENIE żeby plwocina 
po prostu była rzadszej 
konsystencji i łatwiej wyszła 
przy kaszlupacjenta trzeba 
nawodnić (np. dwie szklanki 
wody),.  



 Jak oklepać pacjenta??? 

 Jak ułożyć rękę 

 Oklepanie to nic innego jak „walenie po 
plecach”, jednak nie tak silne jak wtedy, 
gdy z całej pary ludzie walą kogoś kto się 
zakrztusił jakimś ciałem obcym, czy 
płynem.  



 Jednak mechanizm jest podobny, trzeba wstrząsnąć klatką 
piersiową, by po prostu plwocina się odkleiła. Należy klepać 
dłonią plecy po obu stronach kręgosłupa. Trochę to 
przypomina klapsy, ale lepiej ułożyć dłoń, tak by miała 
zagłębienie. Tak, jak układamy palce, gdy chcemy  nabrać 
wody w dłoń. Wtedy mamy zagłębienie, w którym zbiera 
się woda. I o takie ułożenie mi chodzi. Mamy wtedy 
poduszeczkę powietrzną pod dłonią. Skuteczniejsze do 
klepania i nie boli (jak może boleć jeśli ułożymy dłoń po 
prostu płasko). Oklepanie nie powinno boleć. Jak 
najbardziej można robić przez ubranie. Technika ułożenia 
rąk jest sprawą drugorzędną, najważniejsze jest by 
wstrząsnąć klatkę piersiową,  



Oklepywanie wykonuje 
się od dołu klatki 
piersiowej do góry 
w kierunku ramion 
dłońmi ułożonymi jak do 
czerpania wody. 



 Istnieje kilka przeciwwskazań do 
oklepywania:  
 
 

• guzy nowotworowe w okolicy klatki piersiowej 
• znaczna osteoporoza 
• złamania żeber i złamania kompresyjne 

kręgów kręgosłupa 
• odma opłucnowa 
• zatorowość płucna 
• krwawienie do dróg oddechowych 
• ciężkie zaburzenia rytmu serca 
• ból przy oklepywaniu. 

 

https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/64948,osteoporoza?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/ortopedia/choroby-urazy/165537,zlamanie?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/choroby/150463,odma-oplucnowa?autolink=1
https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/wszystkoozakrzepicy/zatorowoscplucna/104653,zatorowosc-plucna?autolink=1


 Efektywnymi ćwiczeniami pomagającymi oczyszczać 
drzewo skrzelowe są techniki drenażu autogennego. 
Polegają one na oddychaniu różnymi objętościami 
oddechowymi. Ćwiczenie rozpoczyna się od wdechu 
małej objętości powietrza i zatrzymania go na 
szczycie przez 3 sekundy. Po czym następuje wydech. 
Drugi wdech średnią objętością i także zatrzymanie 
powietrza na 3 sekundy. Trzeci wdech wykonujemy 
maksymalną objętością i zatrzymujemy go na 
3 sekundy na szczycie. Po ostatnim zatrzymaniu 
powietrza poleca się wydech z gwałtownym 
kaszlnięciem, co pomoże oderwać wydzielinę. Cały 
proces można powtarzać kilkakrotnie. 



 Kiedy oklepywać 
 Rano, zwłaszcza po wstaniu, czy po 

zmianie pozycji – to jest naturalny 
moment kiedy plwocina która się 
nazbierała, lubi się odkleić i drażni 
śluzówkę i wręcz prowokuje kaszel. Chce 
się kasłać. Bardzo dobrze, to jest 
naturalny moment by się nachylić i 
powypluwać co się tylko da, jak ktoś może 
oklepać w tym czasie to znakomicie. 
 



 Kiedy NIE oklepywać 

 Nie oklepujmy po jedzeniu, czy bezpośrednio 
po piciu, bo jeśli chory się nachyla do 
klepania, to po prostu może zwymiotować. 
Picie wchłania się 20 minut, więc pół godziny 
po wypiciu wody można zabrać się za 
oklepywanie. Po obiedzie, to ze dwie godziny 
dobrze odczekać. Przed posiłkiem, jak 
najbardziej, ale chociaż z pół godziny przed, 
żeby móc spokojnie się wykasłać i uspokoić, 
zanim zacznie się jeść. Za to w nagrodę nie 
kaszle się przy posiłku. 


