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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności 
z zakresu badania i diagnozowania pacjenta dla potrzeb masaŜu leczniczego. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez problemów 

korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 
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322[12].Z2.02 
Wykonywanie drenaŜu limfatycznego 

 

 

322[12].Z2.03  
Wykonywanie masaŜu segmentarnego 

 

322[12].Z2.04  
Wykonywanie róŜnych rodzajów masaŜu  

leczniczego 

 

322[12].Z2.05 
Dobieranie rodzajów masaŜu do jednostek choro-
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Badanie i diagnozowanie pacjenta 

dla potrzeb masaŜu leczniczego 
 

322[12].Z2 
MasaŜ leczniczy 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− posługiwać się biegle atlasem anatomii, 
− posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii, 
− korzystać z informacji uzyskanych w atlasach anatomii,  
– charakteryzować niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa 

pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
– wykonywać masaŜ klasyczny zgodnie z zasadami, 
– charakteryzować wpływ technik masaŜu klasycznego na tkanki, narządy i układy, 
− wykonywać poszczególne techniki masaŜu klasycznego, 
− wykonywać techniki spręŜystego odkształcania tkanek, 
− wykonywać masaŜ klasyczny poszczególnych części ciał, 
− przygotowywać pacjenta do zabiegu, 
− stosować zasady ergonomii pracy, 
− współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− dobrać pozycje do diagnozowania pacjenta, 
− ocenić postawę ciała pacjenta, 
− ocenić stan skóry i zmian tkankowych pacjenta, 
− ocenić wraŜliwość pacjenta na ból, 
− ocenić palpacyjnie zmiany patologiczne tkanek, 
− rozpoznać występowanie obrzęku, 
− ocenić zakres ruchomości w stawach, 
− określić moŜliwości kompensacyjne, 
− wykorzystać wiedzę z innych dyscyplin medycznych do planowania i wykonania masaŜu, 
− zinterpretować uzyskane wyniki badania, 
− opracować kartę badania pacjenta na potrzeby masaŜu. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA   
 

4.1. Badanie podmiotowe 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Wywiad 

Wywiad zaczyna się zwykle pytaniami o aktualne dolegliwości (kiedy się rozpoczęły, jaki 
jest czas ich trwania, jakie były objawy w chwili ich pojawienia się, czy ulegały one zmianom 
w czasie ich występowania). Następnie zadaje się pytania dotyczące wcześniej przebytych 
chorób i urazów, warunków mieszkaniowych, aktywności osoby badanej (praca zawodowa 
i zajęcia dodatkowe), sposobów odŜywiania, stanu zdrowia. 
 
Dolegliwości teraźniejsze (I część wywiadu dotyczącego aktualnego przypadku) 
1. Co boli i/albo jak czynność jest zaburzona? (lokalizacja) 
2. Kiedy (od kiedy) utrzymuje się ból i/albo zaburzenie czynności? (czas zaburzenia) 
3. Jaki to ból i/albo zaburzenie czynności? (charakter zaburzenia) 
4. Przez co wywoływany jest ból i/albo zaburzenie czynności? (czynniki wywołania oraz 

zmiany) 
5. Z czym połączony jest ból i/albo zaburzenie czynności? (zjawiska pomocnicze) 
 
Dotychczasowy przebieg: stan ogólny, inne schorzenia w tym zakresie (II część wywiadu 
dotyczącego aktualnego przypadku) 
1. Czym był leczony? (lekarstwa) 
2. Co spowodowało polepszenie/ zmianę? 
3. Jak jest z czynnościami Ŝyciowymi? (jedzenie, picie, siedzenie, mycie, spanie, Ŝycie 

seksualne) 
4. Kiedy wcześniej występowały dolegliwości kręgosłupa i stawów obwodowych? 
5. Jakie inne schorzenia (zaburzenia) u pacjenta występują? 
 
Wywiad socjalny (I część wywiadu personalnego) 
1. Zawód (uczący się/ wyuczony/ inne zajęcia)? 
2. Sport i hobby? 
3. Wypadki (praca/ sport/ komunikacja), które doprowadziły do zmiany sprawności? 
4. Operacje (na kręgosłupie i stawach/ pozostałych narządach), które doprowadziły do zmiany 

sprawności? 
5. Sytuacja mieszkaniowa i rodzinna? 
 
Rozwój zdrowotny (wcześniejsze choroby) pozostałych narządów (II część wywiadu 
personalnego) 
1. Podbrzusze (ginekologiczne/ urologiczne – badania prewencyjne)? 
2. Narządy jamy brzusznej (Ŝołądek, jelita)? 
3. Narządy klatki piersiowej (serce, płuca, drogi oddechowe)? 
4. Głowa (oczy, uszy, zęby, ośrodkowy układ nerwowy)? 
5. Psychika? 
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Wywiad rodzinny 
1. Wiek i przyczyna śmierci rodziców (jeśli nie Ŝyją)? 
2. Chroniczne schorzenia rodziców? 
3. Chroniczne schorzenia rodzeństwa? 
4. Pierwsze schorzenia dzieci? 
5. Choroby dziedziczne/ pozostałe choroby (szczególnie nowotwory, schorzenia reumatyczne, 

cukrzyca)?[4, s 58–59] 
 
Oglądanie pacjenta 

Oglądanie chorego rozpoczynamy w chwili jego wejścia do gabinetu. Wzrokiem oceniamy 
pacjenta (zdrowy, chory, obolały), jego wiek biologiczny, sposób odŜywiania, trzymania się, 
chodzenia, siadania, rozbierania, przyjmowania Ŝądanej pozycji na kozetce. Zwracamy uwagę 
na postawę (odchylenia w budowie ciała, deformacje, asymetrie, blizny, ubytki), na 
zachowanie się pacjenta w stosunku do otoczenia i do nas (pozytywne, agresywne, negatywne). 

Czasem juŜ pierwsze spostrzeŜenia umoŜliwiają rozpoznanie choroby i pozwalają na 
zastosowanie róŜnych testów funkcjonalnych, ułatwiających określenie sprawności chorego. 

Pacjent powinien być rozebrany do spodenek; naleŜy uwzględnić jakŜe często spotykany 
fakt wstydliwości u kobiet oraz u dzieci. Jednak rzetelność badania wymaga, abyśmy podczas 
rozmowy z pacjentem wytłumaczyli mu, Ŝe taki strój jest niezbędny do wstępnej oceny 
postawy, symetrii ciała, napięcia mięśniowego, stanu skóry, itp. 

Zniekształcenie kończyn i tułowia, proporcje wielkości i długości poszczególnych części 
ciała, asymetria w budowie lewej i prawej strony ciała, przerost i zanik określonych grup 
mięśniowych są widoczne na pierwszy rzut oka. 

Sinica z obrzękami i widocznym rozszerzeniem Ŝył jest powodowana zaburzeniem  
w krąŜeniu krwi. Odwrotnie – bladość miejscowa, zwłaszcza na obwodzie kończyn, moŜe być 
skutkiem niedostatecznego dopływu krwi tętniczej (np. w miaŜdŜycy zarostowej tętnic 
kończyn dolnych). 

 
Badanie dotykiem 

Badanie dotykiem jest bardzo waŜną składową szczegółowego badania narządu ruchu. 
UmoŜliwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat przebiegu odbywającego się procesu 
chorobowego oraz jego nasilenia. Badanie ocenia ciepłotę skóry, napięcie i wraŜliwość 
dotykanych okolic ciała. 

Badamy opuszkami palców I, II i III gdyŜ są bardzo wraŜliwe na dotyk. 
W czasie badania nie uŜywamy Ŝadnych substancji poślizgowych. 
W czasie obmacywania jeszcze waŜniejsze dla uzyskania informacji jest jak największe 

rozluźnienie badanego mięśnia. Badanie tkanek miękkich musimy wykonywać delikatnie, nie 
wywołując bólu. Zbyt silny dotyk moŜe spowodować reakcje obronne pacjenta, a za szybkie 
docieranie do głębokich warstw mięśni uniemoŜliwi nam obiektywną ocenę w wyniku 
odruchowego ich napięcia.  

Umiejętność badania dotykiem musimy cały czas doskonalić i wymaga to nieraz dłuŜszego 
czasu. W dotyku sumujemy liczne odczucia: ciepłotę, opór, połoŜenie, kształt, ruch, stopień 
wraŜliwości dotykanych tkanek. Podstawą skuteczności badania dotykiem jest dobra 
znajomość nie tylko szczegółów budowy anatomicznej i topografii ciała, lecz takŜe procesów 
patologicznych. Dotykiem stwierdzamy, czy proces chorobowy toczy się w tkance podskórnej, 
w powięzi, w mięśniach, w łączności ze ścięgnem, z kością, czy jest śródstawowy, czy 
okołostawowy itd. 

Badanie dotykiem wykonujemy jednocześnie z innymi rodzajami badań, a przede 
wszystkim z oglądaniem, kontrolą bolesności i badaniem funkcjonalnym. Przeprowadzamy go 
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w zaleŜności od potrzeb: w pozycji leŜącej gdy zaleŜy nam na rozluźnieniu mięśni; w pozycji 
stojącej lub dosyć często podczas ruchu gdy chcemy wyczuć skurcz określonego mięśnia, 
sprawdzić poślizg ścięgna, tarcie w stawie, itd. 

Badanie nie moŜe wpływać na odczuwanie przez chorego dyskomfortu; ręce badającego 
nie powinny być zimne ani wilgotne. Te same reakcje, np. zwiększenie napięcia mięśniowego, 
mogą wywołać zbyt silny dotyk w miejscach szczególnie wraŜliwych na ból. Jeśli 
przypuszczamy, Ŝe dotyk sprawi pacjentowi ból, powinniśmy to badanie odłoŜyć na sam 
koniec, szczególnie  
u dzieci. Jeśli spodziewamy się wykryć bolesne miejsca, warto wówczas chorego uprzedzić,  
a siłę dotyku stopniowo zwiększać, aby nie wystąpiła wygórowana odpowiedź obronna. 

Dotykiem badamy teŜ ciepłotę powłok ciała. W sytuacji, gdy wyczujemy miejscowe 
zaczerwienienie i podwyŜszenie temperatury skóry, moŜemy stwierdzić trwający proces 
zapalny skóry lub tkanek połoŜonych pod skórą. Im bardziej powierzchownie leŜy źródło 
przekrwienia, tym łatwiej je wyczujemy. Jeśli np. staw kolanowy jest tak samo ciepły jak udo, 
to jego ciepłota jest podwyŜszona. Gdy temperatura badanej okolicy ciała będzie niŜsza, to 
wskaŜe na zaburzenia krąŜenia obwodowego. ObniŜenie ciepłoty powodowane jest 
zmniejszeniem przepływu krwi towarzyszy temu bladość skóry lub sinica. 

Z badaniem ciepłoty łączymy często sprawdzenie tętna obwodowego, które jest istotne 
szczególnie w badaniu droŜności układu tętniczego krwi. Tętno sprawdzamy na tętnicach 
promieniowej, udowej, piszczelowej tylnej i grzbietowej stopy. Słabo wyczuwalne tętno 
przewaŜnie świadczy o zmniejszeniu przekroju tętnicy w chorobie miaŜdŜycowej naczyń 
obwodowych. 

Czucie dotykowe skóry badamy palcem lub za pośrednictwem pędzelka, lub wacika w 
razie podejrzenia o uszkodzenie elementów nerwowych (obwodowych, ośrodkowych). 
Dotykiem identyfikujemy np. wraŜliwy pień nerwowy. 

W stawach powierzchownie połoŜonych często moŜna wykryć zgrubienie błony maziowej. 
W stawie kolanowym moŜna wyczuć zgrubienie nawet niewielkiego stopnia. W tym przypadku 
ocenę powinno nam ułatwić porównanie z drugim zdrowym kolanem. 

Dotykiem ręki doskonale wyczuwamy napięcie mięśni w hipertoniach, np. u pacjentów 
z niedowładem połowiczym po udarze mózgu, w obronnych kurczach mięśniowych wokół 
chorych stawów oraz w hipotoniach, np. powodowanych długim unieruchomieniem kończyny 
lub uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego. 

Podczas badania dotykiem moŜna równieŜ wyczuwać niewielkie ruchy w stawach, 
szczególnie w tych, w których ruchy są w małych zakresach lub w ogóle są niedostrzegalne 
wzrokiem, np. w stawie krzyŜowo-biodrowym. Sprawdza się teŜ dobrze w badaniu miejsca 
złamania, gdy zrost jest opóźniony albo zachodzi podejrzenie tworzenia się stawu rzekomego. 
[2, s. 16–18] 

 
Ocena stanu naczyń limfatycznych 

NaleŜy pamiętać, Ŝe obrzęk jest jedynie objawem wielu róŜnych zaburzeń mających 
miejsce w organizmie człowieka, dlatego tak istotnym jest poznanie jego patogenezy.  

Aby móc poznać patogenezę obrzęku limfatycznego naleŜy uzyskać wiedzę o budowie 
i funkcji układu limfatycznego, to jednak na przestrzeni wieków nie było łatwe. Układ 
limfatyczny zawsze naleŜał do najsłabiej poznanych elementów ludzkiego ciała. Mimo, iŜ 
pierwsze wzmianki o limfie pochodzą jeszcze ze staroŜytności (gdzie opisywano „białą krew”) 
to jednak jedna z teorii o budowie początkowych odcinków naczyń limfatycznych, legła 
cieniem na dalszym poznawaniu tego układu. Przełom w tej kwestii nastąpił wraz 
z pojawieniem się badań z uŜyciem mikroskopu elektronowego. 
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Obecnie wiadomo, Ŝe w warunkach fizjologicznych występuje dynamiczna równowaga 
pomiędzy objętością płynu wpływającego do przestrzeni międzykomórkowej z tętniczych 
naczyń włosowatych, a objętością odbieraną z tej przestrzeni, przez powtórną resorpcję do 
włosowatych naczyń Ŝylnych z jednej strony i drenaŜ (odbiór) za sprawą układu limfatycznego 
z drugiej strony. Znacząca zmiana któregokolwiek z wymienionych czynników narusza 
wspomnianą równowagę, efektem czego moŜe być utrzymująca się zwiększona objętość płynu 
śródtkankowego, czyli obrzęk. 

Ze wzmoŜonym napływem do przestrzeni międzykomórkowej mamy zwykle do czynienia 
w przypadku wzmoŜonego ciśnienia w naczyniach tętniczych, nadmiernej przepuszczalności 
tychŜe naczyń, bądź w przypadku niedoboru białek w osoczu krwi. Za zmniejszenie resorpcji 
do naczyń krwionośnych po stronie Ŝylnej, odpowiada najczęściej wzmoŜone ciśnienie krwi 
Ŝylnej w naczyniach obwodowych związane, np. z niewydolnością prawej komory serca, bądź 
bezpośrednio z przewlekłą niewydolnością Ŝylną.  

Zaburzeniom moŜe równieŜ ulegać praca układu limfatycznego. Zaburzenia te mogą mieć 
róŜne podłoŜe i być zlokalizowane na róŜnych piętrach organizacji tego układu. 
 

Po umiejętnie przeprowadzonym wywiadzie i zadaniu wszystkich pytań, naleŜy wykonać 
pomiar obwodów w róŜnych punktach oraz masy ciała w kg, pomiary te naleŜy prowadzić kilka 
razy w tygodniu o róŜnych porach dnia. 

NaleŜy uzyskać informacje od pacjenta: 
− Czy występują zmiany skórne? 
− Jaka jest konsystencja obrzęku? 
− Czy występuje wytwarzanie dołków? 
− Czy występują jakieś szczególne objawy? 
− Czy obrzęk występuje tylko dystalnie od stawu łokciowego/kolanowego? 
− Czy rozmieszczenie obrzęku jest centralne? 
− Czy jest to czysty obrzęk limfatyczny? 
− Czy występuje postać kombinowana obrzęku, czyli (Ŝylakowatość, obrzęk tłuszczowy, 

cykliczne idiomatyczne zespoły obrzękowe itp.)? 
NaleŜy zaobserwować i stwierdzić: 

− Czy występują komplikacje typu blizny, cysty limfatyczne, uszkodzenia skóry, grzybice, 
egzemy, zmiany paznokci, objawy zapalenia, owrzodzenia itp.? 

− Czy uszkodzenia popromienne są widoczne lub wyczuwalne? 
NaleŜy rozpoznać: 

− Czy węzły chłonne są podejrzane – wyczuwalne? 
− Jak wygląda okolica szyjno-barkowa? 
− Czy dół nadobojczykowy nie jest uwypuklony? 
− Czy występują bóle i zaburzenia wraŜliwości? 
− Czy występują niedowłady lub poraŜenia? 
− Jakiego rodzaju i wyglądu są zmiany skórne? 
− Czy występują  zmiany zabarwienia skóry? 

Następnie oceniamy: 
− Czy występują zmiany w obszarach głowy i szyi, klatki piersiowej i grzbietu, gruczołu 

piersiowego, czy teŜ brzucha? 
− Czy występują jakieś schorzenia współistniejące? 
− Jakie lekarstwa są przyjmowane? 

W przypadku kobiet musimy wykonać krótki wywiad ginekologiczny. 
Na zakończenie wykonujemy orzeczenie funkcjonalne, czyli sprawdzamy: 
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− Zakres ruchu w sąsiadujących stawach (czynny i bierny). 
− Sposób wykonywania ruchów. 
− Sposób trzymania się. 
− Tonus mięśniowy. 

W wywiadzie pytamy takŜe o aktywność codzienną: 
− Co dla pacjenta/klienta stanowi ograniczenie w Ŝyciu codziennym? 
− Jakie są tego przyczyny? 
− Co sprawia problem? 
− Jakie występują niedobory funkcjonalne? 
− Czy występuje osłabienie mięśniowe? [3, s. 93–97]. 
 
Ocena stanu czynnościowego pacjenta 

Ma na celu ocenę samodzielnej egzystencji, czyli samodzielnego wykonywania 
podstawowych czynności dnia codziennego. W badaniu tym bierzemy pod uwagę: 
− moŜliwość poruszania się w łóŜku, 
− sposób lokomocji, 
− kontrolę oddawania moczu i stolca, 
− sposób porozumiewania się, 
− stan psychiki pacjenta, 
− stan pamięci odległej i bliskiej, 
− sposób i nastawienie do rozwiązywania codziennych problemów. 

Po usystematyzowaniu powyŜszych informacji moŜemy zakwalifikować pacjenta do jednej 
z następujących grup: 
− niesamodzielny, wymaga pomocy we wszystkich aspektach, 
− niesamodzielny, ale konieczna pomoc w większości czynności dnia codziennego, niektóre 

potrafi wykonać sam, 
− mało samodzielny, wymaga pomocy w niektórych czynnościach dnia codziennego, 
− samodzielny, gdy uŜywa zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu specjalistycznego, 
− samodzielny w pełni. 

Zawsze w procesie rehabilitacji dąŜymy do jak najwszechstronniejszego usamodzielnienia 
pacjenta. 
 
Ocena postawy ciała 

Ocenę postawy ciała przeprowadza się w pozycji stojącej. Ocenie podlegają następujące 
parametry: 
− proporcje poszczególnych części ciała, 
− kształt i wielkość krzywizn, 
− wzajemne ustawienie poszczególnych części ciała. 

Na pierwszy rzut oka moŜna ocenić czy powyŜsze zaleŜności są prawidłowe, 
oczywiście określenie niewielkich zaburzeń wymaga uŜycia specjalistycznego sprzętu. 

Na ukształtowanie sylwetki mają znaczący wpływ: 
− wiek, 
− płeć, 
− funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego, 
− typ budowy, 
− odŜywianie. 

Na obraz postawy wpływa takŜe wiele innych czynników takich jak: 
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− stan mięśni, oraz zmiany na ich napięcia od dzieciństwa do starości, 
− napięcie mięśni obręczy kończyny dolnej, 
− ustawienie miednicy, 
− zawartość jamy brzusznej, 
− czynniki genetyczne, środowiskowe, klimatyczne, 
− nawyki, charakter pracy i odpoczynku, tryb Ŝycia, 
− stan psychiki i przewlekłe dolegliwości i inne. 

Zaburzenie jakiegokolwiek z wymienionych czynników moŜe spowodować niekorzystne 
korelacje pomiędzy poszczególnymi częściami układu i w konsekwencji doprowadzić do 
wytrącenia układu ze stanu stabilnego co musi za sobą ponieść konsekwencje w postaci 
adaptacji układu do nowych niekorzystnych warunków, wprowadzając kolejne zaburzenia do 
czasu stabilizacji układu. 

Na stabilność układu narządu ruchu mają znaczący wpływ: 
− otyłość, 
− proporcje ciała, 
− asymetrie ciała. 

Czynniki te warunkują prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu, mają zasadniczy 
wpływ na wiele zachodzących zjawisk związanych z masą, proporcjami i symetrią ciała. 

Prawidłowy chód i jego ocena daje duŜo informacji na temat lokomocji pacjenta, ale 
równieŜ na temat wielu innych jego problemów w codziennym funkcjonowaniu. 

 
Badanie postawy ciała jest elementem badania narządu ruchu. 
Metody oceny postawy ciała opierają się na ogół na wzrokowej analizie poszczególnych 

elementów wchodzących w jej skład, dlatego w czasie badania pacjent musi być całkowicie 
rozebrany.  

Badanie postawy przeprowadzamy oglądając sylwetkę człowieka z przodu, boku, tyłu. 
Oglądając z tyłu i przodu zwracamy uwagę na odchylenia w symetrii: 

− ustawienia głowy i szyi, 
− przebiegu linii wyrostków kolczystych, 
− ustawienia barków i łopatek, 
− ustawienia ramion, 
− trójkątów tułowiowo-ramiennych (trójkątów talii), 
− zarysów linii bioder, 
− połoŜenia krętarzy większych, 
− ustawienia kolan (koślawe, szpotawe) i odstępu między nimi w przypadku szpotawości, 
− ustawienia stóp (szpotawość, koślawość pięty, zachowanie sklepienia w czasie 

symetrycznego i asymetrycznego obciąŜania oraz w czasie stania na palcach). 
 

Oglądając sylwetkę z boku oceniamy: 
− pochylenie głowy i szyi do przodu, 
− wielkość i kształt przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, 
− ustawienie barków i łopatek w stosunku do klatki piersiowej (odstawanie, przyleganie, 

przesunięcie ku przodowi, obniŜenie, rotacja), 
− wysklepienie klatki piersiowej i brzucha, 
− pochylenie miednicy ku przodowi, 
− ustawienie  stawów biodrowych, kolanowych i stóp. 
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Dla wnikliwszej analizy moŜemy skorzystać z oceny dokonanej na podstawie usytuowania 
umownych pionów w projekcji przednio-tylnej oraz bocznej w pozycji stojącej zasadniczej 
badanego. 

Przed przystąpieniem do badania poszczególnych pionów naleŜy przeprowadzić test 
dwóch wag. Badający terapeuta, stojąc za pacjentem, odczytuje równomierność nacisku 
kończyn dolnych na wagach („pion tylny" powinien opadać pośrodku obu wag). 

Pion przedni rzutowany z czoła (początek pomiędzy łukami brwiowymi) powinien mieć 
następujący przebieg (wszystkie podane niŜej punkty muszą leŜeć na jednej prostej): 
− nasada nosa, 
− środek ust (wargi górnej i dolnej), 
− szczyt bródki, 
− środek krtani, 
− środek mostka, 
− pępek, 
− środek spojenia łonowego, 
− środek odległości między kolanami i kostkami przyśrodkowymi, 
− środek przedniej krawędzi czworoboku podparcia. 

Pion tylny spuszczony z guzowatości potylicznej zewnętrznej przebiega: 
− wzdłuŜ wyrostków kolczystych kręgów szyjnych, piersiowych i lędźwiowych w równej 

odległości od brzegu przyśrodkowego łopatki lewej i prawej 
− wzdłuŜ szpary pośladkowej, 
− w równej odległości od stawów kolanowych i kostek przyśrodkowych, 
− przez środek tylnej krawędzi czworoboku podparcia. 

Pion boczny wyprowadzony z otworu słuchowego zewnętrznego, biegnie przez: 
− środek stawu ramienno-barkowego, 
− szczyt grzebienia talerza biodrowego, 
− środek szpary stawu kolanowego po stronie zewnętrznej, 
− kostkę zewnętrzną, 
− krawędź zewnętrzną czworoboku podparcia. 

 
Pacjentów nie chodzących lub nie potrafiących utrzymać pozycji stojącej badamy  

w zasadniczej pozycji leŜącej. Badany leŜy tyłem na twardym, niepodatnym na ugięcie podłoŜa. 
Kończyny górne ułoŜone są wzdłuŜ tułowia, przedramiona w pozycji odwrócenia. Kończyny 
dolne w przedłuŜeniu tułowia, wzdłuŜ podłuŜnej linii ciała. JeŜeli nie występują odchylenia 
w obrębie ciała badanego, to linia barków powinna być prostopadła do osi długiej ciała, tak jak 
linia łącząca oba kolce biodrowe przednie górne. Przy skośnym ustawieniu miednicy,  
np. w przykurczach stawu biodrowego, uda powinny być tak ustawione, aby miednica była 
ułoŜona prawidłowo, prostopadle do osi długiej ciała, a okolica lędźwiowa kręgosłupa 
przylegała do podłoŜa. W przykurczach zgięciowych stawu biodrowego udo naleŜy ustawić  
w takim zgięciu, aby wyrównać lordozę lędźwiową. Dla dobrej stabilizacji miednicy  
i lędźwiowego odcinka kręgosłupa [2, s. 38–42]. 

 

Ocena wraŜliwości bólowej pacjenta 
Dla celów badania moŜna wyróŜnić następujące rodzaje bólu: 

− ból skórny, 
− ból głęboki i przeniesiony, 
− ból segmentarny, 
− ból kostno–stawowy, 
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− ból mięśniowy, 
− ból naczyniowy, 
− ból narządowy 
Do celów diagnostycznych moŜna wykorzystać skalę klasyfikującą ból (tabela 1). 
 
Tabela 1. NatęŜenie bólu w skali 4–stopniowej [2, s. 25] 

Stopnie NatęŜenie Częstotliwość 
ZaŜywanie leków 
przeciwbólowych 

Aktywność 
społeczno-
zawodowa 

0 bez bólu nie występuje nie zaŜywa pełna 

l łagodny rzadko sporadycznie obniŜona 

II dokuczliwy często regularnie – mało zniesiona 

III intensywny bardzo często regularnie – duŜo bezradność 

 

Określenie okolic zmienionych chorobowo 
Na podstawie czynności wykonanych uprzednio i informacji uzyskanych od pacjenta 

staramy się określić miejsca zmienione chorobowo. Mogą to być miejsca o podwyŜszonej 
wraŜliwości dotykowej, gdzie skóra jest blada, zaczerwieniona, wilgotna lub ocieplona. Zmiany 
te mogą wskazywać na róŜnego rodzaju zaburzenia wywołane przez toczący się proces 
patologiczny. Obszar zmian który będzie poddany masaŜowi moŜemy zaznaczyć na mapie 
ciała, na której zaznaczamy takŜe obszary bólowe lub o podwyŜszonej wraŜliwości dotykowej. 

 
Poinformowanie pacjenta o obszarze i przebiegu masaŜu 

Na podstawie tak przeprowadzonego wywiadu i mapy zabiegu masaŜu wyjaśniamy 
pacjentowi na czym będzie polegał masaŜ. Informujemy jakie części ciała będą poddawane 
masaŜowi, jak naleŜy się przygotować do zabiegu. 

Na podstawie zgromadzonych informacji wypełniamy poniŜszą dokumentację dzięki 
czemu będziemy mogli dokładnie kontrolować przebieg procesu leczenia [3, s. 11–64].  
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Tabela 2. Wzór karty oceny stanu pacjenta dla potrzeb masaŜu [opracowanie własne] 
 

KARTA OCENY STANU PACJENTA DLA POTRZEB MASA śU 
LECZNICZEGO 

Imię i nazwisko pacjenta: 

Rozpoznanie: 

Informacje/schorzenia dodatkowe 

Zlecenie i rodzaj zabiegu: 

Wywiad: 

Inne: 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z jakich części składa się wywiad? 
2. Jakie informacje uzyskamy z wywiadu socjalnego? 
3. Czy istotne są informacje o stanie zdrowia rodziny pacjenta? 
4. Jakich informacji dostarczyć moŜe oglądanie pacjenta? 
5. Jakie istotne informacje uzyskamy w badaniu dotykiem? 
6. Z jakiego względu waŜna jest ocena obrzęku i stanu naczyń limfatycznych? 
7. Na czym polega ocena stanu czynnościowego pacjenta? 
8. Na czym polega ocena postawy pacjenta? 
9. Jak przeprowadzamy ocenę postawy ciała? 
10. Na czym polega ocena wraŜliwości bólowej pacjenta? 
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4.1.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Przeprowadź ocenę postawy ciała pacjenta. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) obejrzeć pacjenta (rozebranego): 
− z przodu, 
− z tyły, 
− z obu boków. 

2) porównać symetrię: 
− ustawienia głowy, 
− barków, 
− trójkątów talii, 
− połoŜenie dolnych kątów łopatek, 
− wysokość talerzy biodrowych, 
− kolców biodrowych, 
− symetrię fałdów pośladkowych, 
− symetrię i odległość stawów kolanowych, 
− ustawienie stopy. 

3) ocenić: 
− otyłość, 
− proporcje ciała, 
− asymetrie ciała, 

4) zapisać swoje spostrzeŜenia, 
5) wymienić i omówić swoje spostrzeŜenia z innymi uczniami. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− kartka A4, 
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj badanie ciała pacjenta za pomocą dotyku w celu zdiagnozowania zmian 
tkankowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ułoŜyć pacjenta w leŜeniu przodem, maksymalnie rozluźnione tkanki, 
2) przesuwając powoli dłoń po skórze pacjenta ocenić: 

− temperaturę czy jest taka sama na całej powierzchni, 
− wilgotność skóry, 
− napięcie tkanek, 
− wraŜliwość na dotyk. 

3) zwiększać nacisk dłoni i przesuwać: 
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− wzdłuŜ po mięśniu najdłuŜszym grzbietu, 
− od kręgosłupa do boku poprzecznie, 

4) zaobserwować tworzenie się fałdu przed palcami przesuwanymi po skórze, 
5) zapytać pacjenta czy istnieje związek między tworzeniem się fałdu, a odczuciami pacjenta. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− stół do masaŜu, 
− prześcieradło, 
− środki higieniczne do mycia i dezynfekcji rąk. 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów  

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) przeprowadzić wywiad fizjoterapeutyczny z pacjentem? � � 
2) ocenić stan skóry i zmiany w tkankach pacjenta? � � 
3) ocenić palpacyjnie zmiany patologiczne w tkankach? � � 
4) ocenić wraŜliwość pacjenta na ból? � � 
5) rozpoznać występowanie obrzęku limfatycznego? � � 
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4.2. Badanie przedmiotowe 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Statyczne badanie odcinkowe – pomiary linijne 
1. Pomiary długości – zwykle wykonywane są z uŜyciem taśmy centymetrowej (krawieckiej). 

Pozycje wyjściowe badanego do pomiarów powinny być wygodne  
i stabilne. Uzyskane wyniki zaokrągla się do pełnych centymetrów. O ile to moŜliwe badań 
naleŜy zawsze (w celu porównania) dokonywać obustronnie w kolejności strona zdrowa 
strona chora. Pomiarów długościowych ze względu na niewielki zazwyczaj dynamizm 
zmian najczęściej dokonuje się jedno- lub dwukrotnie w czasie procesu usprawniania. 
Wśród pomiarów długościowych wyróŜnić moŜna pomiary całkowite (dotyczące całej 
kończyny) i odcinkowe (sprawdzające długość poszczególnych jej części). W grupie 
pomiarów całkowitych rozróŜnia się badanie długości względnej (długość kończyny wraz 
ze stawem łączącym ją z odpowiednią obręczą), długości bezwzględnej (długość kończyny 
z wyłączeniem stawu łączącego ją z odpowiednią obręczą) i długości anatomicznej 
(absolutnej). 

2. Pomiary obwodów słuŜą do oceny przyrostów lub ubytków masy mięśniowej oraz 
ewentualnych zmian wysiękowych w obrębie stawów. Pomiarów tych podobnie jak  
i w poprzednim przypadku najczęściej dokonuje się za pomocą taśmy centymetrowej 
(krawieckiej). Uzyskane wyniki zaokrągla się do 0,5 cm. O ile to moŜliwe badań naleŜy 
zawsze dokonywać obustronnie. Ze względu na większy dynamizm zmian pomiarów 
naleŜy dokonywać co kilka dni. 

 
Testy funkcjonalne 

Testy funkcjonalne i czynnościowe mają za zadanie sprawdzenie w konkretnej pozycji 
ruchomość lub jej brak, w określonym segmencie ruchowym. Zaburzenie ruchomości którego 
objawem jest ograniczenie zakresu ruchu lub ból, wskazuje na dysfunkcję. Jeden test nie mówi 
terapeucie nic. Dopiero kilka testów (bateria testów) moŜe określić charakter zaburzeń ich 
przyczynę oraz moŜliwości leczenia. 
 
Testy dotyczące kręgosłupa 

W celu oceny uszkodzeń określonych okolic kręgosłupa opracowano liczne testy 
funkcjonalne. MoŜna je podzielić ze względu na oceniane struktury anatomiczne na 6 grup. 
1. Testy klatki piersiowej. 
2. Testy szyjnego odcinka kręgosłupa. 
3. Testy piersiowego odcinka kręgosłupa. 
4. Testy lędźwiowego odcinka kręgosłupa. 
5. Testy stawów biodrowo-krzyŜowych. 
6. Testy ucisku korzeni nerwowych. 
 
Test odległości między szczytem palców i podłogą 

Pozwala na ocenę ruchomości całego kręgosłupa przy pochyleniu tułowia do przodu 
(odległość palców od podłogi w cm). 

Wykonanie 
Pacjent stoi, przy wyprostowanych stawach kolanowych pochyla tułów do przodu, starając 

się wyprostowanymi kończynami górnymi dosięgnąć jak najbliŜej stóp. Następnie mierzy się 
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odległość między szczytami palców i podłogą lub podaje się, do jakiej wysokości (kolano, 
środek goleni) sięgają końce palców. 

Interpretacja 
W tym badaniu oceniamy ruch, w którym bierze udział kręgosłup i stawy biodrowe. JeŜeli 

stawy biodrowe wykazują prawidłową ruchomość, to mogą częściowo kompensować 
usztywnienie kręgosłupa. Obok pomiaru odległości moŜna takŜe ocenić kształt zgiętego 
kręgosłupa (harmoniczność kifotyzacji, utrwaloną kifozę). 
 
Stwierdzenie znacznej odległości między szczytem palców i podłogą nie jest zatem testem 
specyficznym, a jego wynik zaleŜy od: 
− ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa, 
− skrócenia mięśni kulszowo-udowych, 
− obecności objawu Lasegue'a, 
− funkcji stawów biodrowych. 

Test odległości między końcami palców i podłogą moŜe być wykorzystywana do kontroli 
wyników leczenia. 

Objaw Otta pomiar ruchomości piersiowego odcinka kręgosłupa. 
Wykonanie 
Pacjent stoi. Oznacza się wyrostek rylcowaty kręgu C7 i punkt połoŜony 30 cm dystalnie. 

Odległość ta ulega zwiększeniu o 2–4 cm przy pochyleniu do przodu i zmniejszeniu o 1–2 cm 
przy maksymalnym przeproście. 

Interpretacja 
Zmiany zwyrodnieniowe i zapalne kręgosłupa ograniczają jego ruchomość, a co za tym 

idzie zmiany odległości między wyrostkami rylcowatymi. 
 

Objaw Schobera – pomiar ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa. 
Wykonanie 
Pacjent stoi. Na skórze oznacza się punkt nad wyrostkiem rylcowatym kręgu S1 oraz 

połoŜony 10 cm w kierunku dogłowowym. Znaki na skórze rozchodzą się przy pochyleniu do 
przodu do około 15 cm i zbliŜają się przy maksymalnym wyproście do 8–9 cm. 

 Interpretacja 
Zmiany zwyrodnieniowe i zapalne kręgosłupa prowadzą do ograniczenia jego ruchomości 

i oddalania lub zbliŜania wyrostków rylcowatych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1.  Objaw Otta-Schobera (test odległości szczytów palców od podłogi), a – postawa wyprostowana,  

b – pochylenie do przodu, c – pochylenie do tyłu [1] 
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Testy czynnościowe stosowane do badania kręgosłupa 
Badanie rozciągliwości kr ęgosłupa sposobem Mennella  
Przeprowadzamy u pacjenta siedzącego na niskim stołku (mięśnie pacjenta muszą być 

rozluźnione). Stajemy z boku, opierając swoją stopę na stołku za chorym i obejmujemy jego 
głowę, układając ręce pod potylicą i brodą. Opierając się łokciem na swoim kolanie, unosimy 
głowę chorego (rys. 2).  

Badanie to daje ogólny pogląd na rozciągliwość kręgosłupa. 

 
Rys. 2. Badanie rozciągliwości kręgosłupa sposobem Mennella [1] 

 
Badanie kręgosłupa sposobem Menarda 

Ułatwia sprawdzenie prawidłowej ruchomości kręgów. Badany leŜy tyłem na twardym 
podłoŜu, starając się jak najbardziej rozluźnić mięśnie. Pod jego plecy terapeuta wsuwa swoją 
rękę ułoŜoną płasko i zwróconą dłonią ku górze (rys. 3). Przy prawidłowej ruchomości kręgów 
wyrostki kolczyste wyraźne poddają się naciskom wywołanym naszymi opuszkami palców.  
W razie ograniczenia ruchomości kręgosłupa naciskający palec unosi nie poszczególny kręg, 
lecz cały odcinek kręgosłupa. PowyŜsze badanie jest bardzo waŜne w przypadkach bocznych 
skrzywień kręgosłupa, poniewaŜ pozwala na ocenę ograniczenia ruchomości kręgów w obrębie 
skrzywienia, a tym samym daje wskazówki co do rokowania i leczenia. 

 
 

Rys. 3. Badanie kręgosłupa sposobem Menarda [1] 
 

Test przeprostu 
Wykonujemy u pacjenta leŜącego przodem. Najpierw polecamy mu unieść górną część 

tułowia, po czym juŜ my sami dalej prostujemy biernie tułów badanego, wykonując nim 
dodatkowo ruchy rotacyjne. W przypadku patologii kręgosłupa w trakcie tych ruchów 
pojawiają się lub nasilają dolegliwości. Nagłe („twarde”) ograniczenie ruchu wyprostu moŜe 
wskazywać na zmiany zwyrodnieniowe, zaś ograniczenie „miękkie” – na przykurcz mięśnia 
najdłuŜszego grzbietu. 
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„Lewada”  to próba polegająca na uniesieniu równoczesnym obu kończyn dolnych 
u chorego leŜącego przodem (rys. 4a). Bolesność odczuwana przez badanego podczas tej próby 
wskazuje przede wszystkim na zaburzenia lędźwiowego odcinka kręgosłupa. To badanie 
wymaga znacznego wysiłku z naszej strony. Dobrze jest wtedy oprzeć nasze kolano na kozetce 
i w ten sposób ustabilizować postawę naszego ciała. Znacznie wygodniej moŜemy wykonać 
„lewadę”, unosząc i trzymając kończyny górne chorego na wysokości stawów łokciowych, 
prostując tułów, co powoduje grzbietowe zgięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa (rys. 4b). 

 

 
 

Rys. 4. Próba „lewady” [1] 
 

Badanie giętkości kr ęgosłupa  
Wykonujemy w klęku podpartym. Pacjent klęcząc wspiera się na obu rękach, łokcie ma 

wyprostowane. Polecamy mu kolejno wykonać: „wkl ęsłe lędźwie” – kręgosłup zapada się, 
a potem „koci grzbiet”, przy którym lędźwie uwypuklone są ku tyłowi (rys. 5). W trakcie 
badania oceniamy amplitudę wyŜej wymienionych ruchów (duŜa, średnia, mała) 
 

 
 

Rys. 5. Badanie giętkości kręgosłupa [1] 
 

Test antefleksji, czyli przodozgięcia kręgosłupa 
Przeprowadzamy u pacjenta przebywającego w pozycji siadu klęcznego z kończynami 

górnymi ułoŜonymi wzdłuŜ tułowia (ręce stronami grzbietowymi połoŜone na pośladkach). 
Z tej pozycji wyjściowej badanemu polecamy wykonać głęboki skłon, tak aby czołem dotknął 
podłoŜa (tzw. ukłon japoński) (rys. 6). Obserwujemy, czy cały kręgosłup ulega równomiernemu 
uwypukleniu (zgięciu). O niedoborze antefleksji świadczy brak zgięcia (uwypuklenie się 
kręgosłupa) na odcinku co najmniej 3 segmentów ruchowych kręgosłupa. Brak pełnego 
przodozgięcia w wieku rozwojowym moŜe informować nas o ryzyku pojawienia się skoliozy, 
a w momencie gdy skolioza juŜ występuje, znaczne ograniczenie zgięcia kręgosłupa świadczy 
o moŜliwości znacznej progresji skrzywienia. U osób dojrzałych dodatni test antefleksji 
dowodzi bloku czynnościowego w wyproście. 
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Rys. 6. Test przodozgięcia kręgosłupa [1] 

 
Badanie utrwalonej lordozy lędźwiowej  

Przeprowadzamy u pacjenta leŜącego tyłem na kozetce. Wsuwamy rękę pomiędzy lędźwie 
chorego, a stół (rys. 6). JeŜeli w tej pozycji pacjent zegnie biodra i kolana – lordoza giętka 
zniknie, a utrwalona pozostanie. Nadmierna lordoza lędźwiowa u badanego leŜącego na wznak 
budzi podejrzenie przykurczu stawu biodrowego, gdyŜ go kompensuje i dzięki temu chory 
moŜe trzymać kończyny dolne płasko na kozetce. 
 

 
 
Rys. 7. Badanie utrwalonej lordozy lędźwiowej [1]    Rys. 8. Badanie giętkości lordozy lędźwiowej 

 w siadzie [1] 
 

Test Adama (test Bertranda) – wykonujemy u osobnika ze skoliozą. Polecamy mu 
wykonać głęboki skłon do przodu w pozycji stojącej. W trakcie pochylania do przodu – gdy 
mamy do czynienia ze skoliozą funkcjonalną – boczne skrzywienie kręgosłupa koryguje się lub 
zanika. Brak korekcji oraz obecność utrwalonego garbu Ŝebrowego i wału lędźwiowego 
świadczą o zmianach strukturalnych. 
 
Objaw Foriestiera  

Stwierdzamy, gdy w przypadku sztywności kręgosłupa przy skłonie bocznym w pozycji 
stojącej napinają się mięśnie po stronie wklęsłości łuku. Napięcie mięśni stwierdzamy 
palpacyjnie. 
 
Badanie giętkości lędźwiowego odcinka kręgosłupa  

Wykonujemy w ten sposób, Ŝe polecamy pacjentowi siedzącemu na krześle unieść oba 
kolana równocześnie; tułów traci wtedy oparcie udowe i opiera się tylko na guzach kulszowych 
(rys. 8). JeŜeli kręgosłup w odcinku lędźwiowym nie jest sztywny, pojawia się wyraźna lordoza 
lędźwiowa. W przypadku sztywności uwydatnienie 
lordozy jest małe lub w ogóle niewidoczne. 

Zginanie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oceniamy następująco: badany leŜy tyłem 
i zwija się w kłębek, przyciągając kolana maksymalnie do bródki. Miarą ograniczenia 
ruchomości badanego odcinka kręgosłupa jest odległość dzieląca kolana od bródki badanego. 
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Zginanie górnego odcinka kręgosłupa badamy, polecając choremu, siedzącemu na 
krześle, wsunąć głowę między kolana. Jeśli zgięcie do przodu w pozycji siedzącej jest większe 
niŜ w pozycji stojącej, to wnioskujemy o skróceniu mięśni kulszowo–goleniowych. 

Badanie ruchów skrętnych w obrębie kifozy piersiowej przeprowadzamy u pacjenta 
siedzącego na stołku z miednicą ustaloną przez zaczepienie stopami za nogi stołka. Ręce ze 
splecionymi palcami ma załoŜone za głowę (łokcie uniesione i odstawione w bok). W tej 
pozycji polecamy badanemu wykonywać ruchy skrętne tułowiem maksymalnie w lewo 
i w prawo; oceniamy całość amplitudy ruchu skrętnego, która normatywnie powinna wynosić 
ok. 180°. 

Badanie ruchu w połączeniu łędźwiowo–krzyŜowym przeprowadzamy u pacjenta 
leŜącego tyłem. Zginamy równocześnie oba stawy biodrowe. Do kąta 110° ruch ten odbywa się 
w stawach biodrowych, potem, przy dalszym zginaniu ud do kąta 115°, dołącza się ruch 
miednicy, a następnie zaczyna się ruch w połączeniu łędźwiowo–krzyŜowym. Tym badaniem 
wykrywamy sztywność i miejscową bolesność w tym odcinku. 
 
Test spręŜynowania  

Wykonujemy u pacjenta w pozycji leŜenia przodem. Palcami wskazującym i środkowym 
jednej ręki oceniamy wyrostki stawowe albo łuki kręgów. 
Zewnętrzną krawędzią drugiej ręki, ułoŜoną poprzecznie na 
palcach poprzedniej, wykonujemy łagodne spręŜynujące 
ruchy w kierunku dobrzusznym, naciskając na poszczególne 
kręgi lędźwiowe (rys. 9.). Ruchy te przez wyrostki stawowe 
lub łuki kręgowe są przenoszone na trzony kręgów 
lędźwiowych. Gdy ruchomość między poszczególnymi 
kręgami jest prawidłowa, mamy do czynienia ze spręŜystym 
poddawaniem się, pod wpływem nacisku, wyrostków 
stawowych i łuków kręgów. Brak spręŜynowania świadczy 
o zablokowaniu, natomiast zbyt duŜe o nadmiernej 
ruchomości. Test ten moŜe wywoływać dolegliwości tylnych 
więzadeł podłuŜnych, nasilając charakterystyczne dla nich 
głębokie, tępe i trudne do umiejscowienia bóle krzyŜowego 
odcinka kręgosłupa. 
               Rys. 9. Test spręŜynowania [1] 

 
Test mięśnia lędźwiowego  

Polega na tym, Ŝe pacjentowi w pozycji 
leŜenia tyłem polecamy unieść wyprostowaną 
kończynę dolną, na którą nagle w pewnym 
momencie naciskamy (na przednią powierzchnię 
uda) (rys. 10). Szybki i gwałtowny ucisk na udo 
pacjenta wywołuje odruchowe napięcie mięśnia 
lędźwiowego, który tym samym pociąga za 
wyrostki poprzeczne lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa. Test jest dodatni, gdy w trakcie jego 
wykonywania pojawi się wyraźny ból (zmiany 
zwyrodnieniowe, zmiany zapalne, wypadnięcie 
jądra miaŜdŜystego).          Rys. 10. Test mięśnia lędźwiowego [1] 
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Test podpieranego zgięcia do przodu (test obręczy miednicznej)  
SłuŜy do odróŜniania bólów 

lędźwiowych od bólów krzyŜowo–
biodrowych. Pacjentowi polecamy 
wykonywać z pozycji zasadniczej skłon 
w przód do momentu, w którym pojawi 
się ból w okolicy lędźwiowo–krzyŜowej 
(rys. 11.a). Następnie chory wraca do 
pozycji wyjściowej, po czym ponownie 
schyla się do przodu, z tą róŜnicą, Ŝe 
podpieramy swoim udem jego kość krzy-
Ŝową (rys. 11.b). Bóle występujące 
w trakcie pierwszego skłonu świadczą 
o zespole bólowym krzyŜowo–
biodrowym; zdecydowanie zmniejszają 
się po podparciu kości krzyŜowej. 
W sytuacji, gdy zmiany patologiczne 
lokalizują się w okolicy lędźwiowej, bóle 
występują zarówno w czasie pierwszego, 
jak i drugiego skłonu.         Rys. 11. Test podpieranego zgięcia do przodu 
               [1] 
 

Test złagodzenia (Nachlasstest)  
RównieŜ róŜnicuje dolegliwości lędźwiowe  

i krzyŜowo–biodrowe. Zginamy staw kolanowy pacjenta 
leŜącego przodem, starając się, jeŜeli jest to moŜliwe, 
docisnąć piętę do pośladka (rys. 12.). Pacjenta prosimy, 
aby w końcowej fazie prowadzonego przez nas ruchu 
próbował wyprostować podudzie mimo oporu naszej ręki. 
Pojawienie się w czasie testu bólów korzeniowych 
dowodzi uszkodzenia krąŜków międzykręgowych, 
natomiast bóle w stawach krzyŜowo-biodrowych,  
w połączeniu lędźwiowo-krzyŜowym, bez korzeniowego 
promieniowania przemawiają za zmianami 
zwyrodnieniowymi oraz niewydolnością więzadłową.          
               Rys. 12. Test złagodzenia [1] 

Test Goldthwait’a  
UmoŜliwia róŜnicowanie lokalizacji bólu w dolnym odcinku kręgosłupa. Pacjentowi 

leŜącemu tyłem unosimy wyprostowane kończyny dolne. Gdy patologia będzie obejmowała 
stawy krzyŜowo-biodrowe, ból pojawi się przed wystąpieniem ruchu w lędźwiowym odcinku 
kręgosłupa, a gdy schorzenie będzie umiejscowione w tym odcinku, pacjent odczuje ból 
w momencie wyraźnego oddalania się wyrostków kolczystych od siebie. 

Wiele testów funkcjonalnych słuŜy do badania dyskopatii lędźwiowo-krzyŜowej i jej 
skutków, najczęściej w postaci podraŜnienia korzeni nerwowych. Wypadnięcie jądra 
miaŜdŜystego często powoduje dolegliwości, które nasilają się w czasie kaszlu, kichania, parcia 
lub normalnej lokomocji. Jednocześnie dochodzi do ograniczenia ruchomości kręgosłupa 
i wzrostu napięcia mięśni lędźwiowych. Uciskowi korzeni nerwowych towarzyszą 
charakterystyczne promieniowanie bólów do odpowiednich dermatomów oraz zaburzenia 
czucia i odruchów. Najczęściej dyskopatii ulegają krąŜki międzykręgowe L4–L5 i L5–S1. 
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Objaw Laseque'a dodatni wskazuje na uciskową przyczynę bólu przy tyło 
przemieszczeniu jądra miaŜdŜystego (bolesność uciskowa pni nerwowych podczas 
rozciągania). Bolesność sprawdzamy w trzech pozycjach: 
− u osoby leŜącej tyłem wolno unosimy kończynę dolną wyprostowaną w stawie kolanowym, 

do momentu, aŜ pojawią się dolegliwości (rys. 13), 
− u chorego leŜącego tyłem oceniamy bierny wyprost kończyny dolnej po uprzednim jej 

zgięciu w stawach biodrowym i kolanowym (rys. 13), 
− w siadzie wykonujemy bierny wyprost podudzia w stawie kolanowym (rys. 13). 

Objaw jest dodatni, gdy podczas wykonywanych prób pojawia się ostry ból w krzyŜu 
i prawie błyskawicznie przenosi się do kończyny dolnej, a objęty w niej obszar zaburzeń 
ruchowo–czuciowych odpowiada zajętemu korzeniowi nerwowemu. Mierzymy kąt, do jakiego 
moŜemy unieść kończynę dolną. Im jest mniejszy, tym podraŜnienie korzeni nerwowych jest 
większe. W przypadku pojawienia się bólu wzdłuŜ tylnej strony kończyny dolnej często 
obserwujemy uniesienie przez pacjenta miednicy po stronie badanej, w celu złagodzenia 
dolegliwości. UwaŜa się, iŜ pojawienie się objawu Laseque’a juŜ przy kącie 20° uniesienia 
kończyny dolnej ma potwierdzić „cięŜki" konflikt korzonkowy, do 50° znaczny, a powyŜej 70° 
mówi się o przyczynie innej niŜ ucisk korzonka nerwowego w zakresie otworu 
międzykręgowego. W tej sytuacji konieczne jest wyeliminowanie tzw. „zespołów rzekomo 
korzonkowych”, jako źródła dodatniego objawu Laseque’a. W tym celu moŜna wykorzystać 
testy przedstawione poniŜej (test Bragarda i izometryczny test róŜnicujący objaw Laseque’a). 

W klasycznej rwie kulszowej (ucisk korzeni nerwowych L5 i S1) bóle krzyŜa oraz 
kończyny dolnej mogą się pojawić lub nasilić równieŜ przy biernym unoszeniu zdrowej 
kończyny dolnej (skrzyŜowany objaw Laseque'a). Objaw Laseque'a sporadycznie towarzyszy 
uciskowi korzeni L1, L2, L3 i L4. 

 JeŜeli test Laseque’a wykonujemy w pozycji siedzącej i występuje podraŜnienie korzeni 
nerwowych, to pacjent unika bólu w ten sposób, Ŝe podpiera się rękami i równocześnie odchyla 
tułów do tyłu. 

 
 

Rys. 13. Trzy sposoby badania objawu Laseque'a [1] 

 
Test Bragarda  

Przeprowadzamy u pacjenta w pozycji leŜenia tyłem wówczas, gdy stwierdzono juŜ 
występowanie dodatniego objawu Laseque’a. Badający terapeuta unosi wolno bolesną 
kończynę dolną chorego aŜ do poziomu, na którym wystąpi reakcja bólowa (rys. 14a). 
Następnie opuszcza kończynę do poziomu, w którym ból przestaje dokuczać i w tej pozycji 
wykonuje silny bierny wyprost grzbietowy stopy w stawie skokowym górnym (rys. 14b). Brak 
dolegliwości w trakcie wyprostu grzbietowego stopy pozwala domniemywać innej niŜ 
„korzonkowa” przyczyny pozytywnego objawu Laseque'a, np. przyczyny mięśniowe, 
więzadłowe lub pochodzące ze stawów krzyŜowo-biodrowych. Wystąpienie bólu podczas 
ruchu prostowania stopy potwierdza „korzonkowe” źródło bólu. 
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Rys. 14. Test Bragarda [1] 

 
Objaw Kerniga  

SłuŜy do potwierdzenia silnego podraŜnienia nerwu kulszowego; objawy rwy kulszowej 
nasilają się po uniesieniu głowy lub biernym grzbietowym zgięciu palucha  
u pacjenta leŜącego tyłem. Przed badaniem tego objawu naleŜy wykluczyć zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, krwawienie podpajęczynówkowe. 
 
Izometryczny test róŜnicujący objaw Laseque'a  

Wykonujemy podobnie jak test 
Bragarda w momencie juŜ stwierdzonego 
dodatniego objawu Laseque’a. Pacjentowi 
leŜącemu tyłem polecamy unosić bolesną 
kończynę dolną aŜ do wystąpienia bólu.  
W tej pozycji powinien on naciskać piętą na 
naszą dłoń przez około 10 sekund (rys. 15). 
Zmniejszenie dolegliwości podczas 
naciskania piętą na dłoń sugeruje inną niŜ 
„korzonkowa” przyczynę dodatniego objawu 
Laseque'a. Nasilenie reakcji bólowej 
podczas tej próby dowodzi raczej 
„korzonkowego” pochodzenia bólu.  

Rys. 15.  Izometryczny test róŜnicujący objaw  
Laseque'a [1] 

 
RóŜnicujący test Laseque'a ma na celu odróŜnić rwę kulszową od patologii stawu 

biodrowego. Test Laseque'a wykonujemy u pacjenta leŜącego tyłem. Określamy kąt, do jakiego 
unoszenie kończyny nie sprawia choremu bólu (rys. 16.a). Następnie ponawiamy test z tą 
róŜnicą, Ŝe gdy kończyna osiągnie granicę bólu, zginamy staw kolanowy (rys. 16b). 
W przypadku rwy kulszowej po zgięciu stawu kolanowego dolegliwości są łagodniejsze lub 
całkowicie ustępują. W sytuacji, gdy schorzenie dotyczy stawu biodrowego, bóle pozostają lub 
ulegają nasileniu wraz ze wzrostem zgięcia stawu biodrowego. 
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Rys. 16. RóŜnicujący test Laseque'a [1] 

 

Test opuszczania Laseque'a  
Wskazuje na patologię odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe, zmiany 

zapalne, przepuklina jądra miaŜdŜystego). Wykonujemy go u pacjenta leŜącego tyłem, do 
momentu pojawienia się dolegliwości (rys. 17a). Wówczas nagle odrywamy nasze ręce od 
uniesionej kończyny dolnej (rys. 17b), co powoduje pojawienie się odruchowego napięcia 
mięśni grzbietu i pośladków (głównie mięśnia lędźwiowego z pociągnięciem za wyrostki 
poprzeczne lędźwiowego odcinka kręgosłupa). Test jest dodatni w przypadku wystąpienia bólu 
w badanym odcinku kręgosłupa.       

 
 

Rys. 17 Test opuszczania Laseque'a [1] 
 
Objaw Thomsena  

Badamy u pacjenta leŜącego przodem na 
kozetce. W tej pozycji zginamy staw kolanowy 
w przedziale od 90° do 120° przy wyprostowanej 
grzbietowe stopie. O podraŜnieniu korzeni 
nerwowych świadczy fakt palpacyjnego 
stwierdzenia bolesności nerwu kulszowego powyŜej 
dołu podkolanowego w czasie trwania tych ruchów 
(rys. 18). Przyczyną tego stanu rzeczy moŜe być 
wypadnięcie jądra miaŜdŜystego lub guz odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa.          Rys. 18. Objaw Thomsona [1] 
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Objaw Bonneta 
Inna nazwa tego testu – objaw mięśnia gruszkowatego, 

oceniamy przywodząc i rotując do wewnątrz kończynę dolną 
pacjenta zgiętą w stawach kolanowym i biodrowym (rys. 19).  
W ten sposób dodatkowo napinany nerw kulszowy 
w sąsiedztwie mięśnia gruszkowatego, co w przypadku rwy 
kulszowej powoduje wcześniejsze pojawienie się objawu 
Laseque’a. 
 
 
 
 
 

Rys. 19. Objaw Bonneta [1] 

Test chodzenia na piętach lub palcach 
Wykonujemy w ten sposób, Ŝe prosimy pacjenta, aby 

wykonał kilka kroków na piętach (rys. 20a),  
a następnie na palcach (rys. 20b). JeŜeli będzie miał 
kłopoty z chodzeniem na piętach, to stwierdzimy ucisk na 
korzenie nerwowe L4–L5, a gdy nie będzie mógł stać lub 
poruszać się na palcach, to będzie świadczyło 
o uszkodzeniu korzenia S l (róŜnicowania wymaga 
uszkodzenie ścięgna Achillesa). 
 
 
 
 

Rys. 20. Test chodzenia na piętach lub  
Palcach [1] 

Objaw Hoovera  
SłuŜy do wykrywania symulacji 

dolegliwości ze strony lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa. Prosimy pacjenta leŜącego tyłem 
o podniesienie kończyny dolnej, do której 
rzekomo promieniuje ból, podczas gdy swoją 
jedną rękę podkładamy pod piętę drugiej jego 
kończyny (Rys 21). W przypadku 
występowania rzeczywistej rwy kulszowej 
pacjent nie będzie mógł podnieść kończyny i 
równocześnie będzie wywierał silny nacisk 
piętą drugiej kończyny na kozetkę, na której 
leŜy. JeŜeli pacjent będzie symulował objawy 
rwy kulszowej, stwierdzimy, Ŝe nie podpiera 
się piętą zdrowej kończyny o podłoŜe 
i jednocześnie będzie narzekał na rzekomo 
występujący ból.           Rys. 21. Objaw Hoovera [1] 
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Objaw udowy Laseque'a  
Badamy u pacjenta leŜącego przodem. 

Powodujemy zgięcie stawu kolanowego i wyprost 
stawu biodrowego jednej kończyny dolnej, wywołu-
jąc w ten sposób naciągnięcie nerwu udowego  
(rys. 22). JeŜeli podraŜnieniu ulegną korzenie 
nerwowe L3 i L4, to w okolicy krzyŜowej na 
przedniej stronie uda pojawią się dolegliwości (rwa 
udowa). Przy wykonaniu badania musimy wykluczyć 
ból stawu biodrowego, przykurcz mięśnia prostego 
uda lub mięśnia biodrowo-lędźwiowego. 

 
Rys. 22. Objaw udowy Laseque'a [1] 

Test Milgratna  
Polega na tym, Ŝe pacjentowi leŜącemu tyłem polecamy unieść obie kończyny dolne, 

wyprostowane w stawach kolanowych, na wysokość ok. 5–10 cm i utrzymać tę pozycję tak 
długo, jak to jest moŜliwe (rys. 23a). JeŜeli pacjent nie wytrwa w tej pozycji co najmniej 30 
sekund bez bólu, to oznacza, Ŝe podwyŜszyło się u niego ciśnienie wewnątrzoponowe na skutek 
wypadnięcia jądra miaŜdŜystego w lędźwiowym odcinku kręgosłupa (rys. 23b). 
 

 
Rys. 23. Test Miligrama [1] 

 
Testy funkcjonalne kończyn 

Testy funkcjonalne stawu barkowego 
Opisano liczne testy funkcjonalne do oceny uszkodzeń w okolicy stawu barkowego.  

Ze względu na badane struktury anatomicznej, moŜna je podzielić na 6 grup. 
1. Testy orientacyjne. 
2. Testy zapalenia kaletek. 
3. Testy oceniające pierścień rotatorów. 
4. Testy stawu barkowo-obojczykowego. 
5. Testy ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego. 
6. Testy oceniające stabilność. 
 
Testy funkcjonalne stawu łokciowego 

Dla oceny patologii w okolicy stawu łokciowego ze względu na badane struktury 
anatomicznej wyróŜnia się następujące grupy testów: 
1. Testy orientacyjne. 
2. Testy stabilności. 
3. Testy zespołów bolesności przedziałów stawu łokciowego. 
4. Objawy stenozy. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz testy funkcjonalne kręgosłupa? 
2. W jaki sposób wykonujemy pomiary długości i do czego moŜna je wykorzystać? 
3. Jak wykonuje się i czemu słuŜą pomiary obwodów? 
4. Jakie znasz grupy testów funkcjonalnych kręgosłupa? 
5. W jaki sposób przeprowadza się test „palce podłoga? 
6. Jakie znasz testy czynnościowe dotyczące kręgosłupa? 
7. Jaka dysfunkcja narządu ruchu jest testowana testem Laseque'a? 
8. Jakie zmiany czynnościowe testujemy chodząc na palcach,a jakie na piętach? 
9. Jakie znasz grupy testów funkcjonalnych kończyn? 
10. Wymień jakie struktury moŜna przetestować za pomocą testów stawu barkowego? 
11. Jakie znasz testy funkcjonalne stawu łokciowego? 
12. Jakie znasz testy stosowane dla kończyny górnej i dolnej? 
 
4.2.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj test Bragarda. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) ułoŜyć pacjenta tyłem, 
2) unieść wolno „bolesną kończynę dolną” chorego aŜ do poziomu, na którym wystąpi ból, 
3) opuszczać wolno kończynę do poziomu, w którym ból przestaje dokuczać, 
4) wykonać w tej pozycji, silny bierny wyprost grzbietowy stopy w stawie skokowym, 
5) powtórzyć te same czynności na drugiej kończynie dolnej, 
6) porównać czy na takiej samej wysokości występował ból w obu kończynach. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stół do masaŜu, 
− kliny, wałki, półwałki, 
− prześcieradło, 
− środki higieniczne do mycia i dezynfekcji rąk. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj test ruchomości piersiowego odcinka kręgosłupa stosując test Otta. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustawić pacjenta w pozycji stojącej, stopy rozstawione na szerokości bioder, 
2) oznaczyć markerem wyrostek rylcowaty kręgu C7 
3) oznaczyć drugi punkt połoŜony 30 cm dystalnie (poniŜej), 
4) polecić pacjentowi maksymalnie pochylić się do przodu, 
5) zmierzyć centymetrem krawieckim odległość między punktami, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 31 

6) zapisać wynik pomiaru, 
7) polecić pacjentowi maksymalnie odchylić się do tyłu, 
8) zmierzyć centymetrem krawieckim odległość między punktami, 
9) zapisać wynik pomiaru, 
10) porównać wyniki ze standardowymi wartościami występującymi w tym teście. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− centymetr krawiecki, 
− marker. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić róŜnice pomiędzy badaniem przedmiotowym, 

a podmiotowym? � � 
2) przeprowadzić pomiary linijne kręgosłupa? � � 
3) przeprowadzić testy funkcjonalne kręgosłupa? � � 
4) przeprowadzić test ruchomości kręgów sposobem Menarda? � � 
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4.3. Podstawy kinezyterapii 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Podział kinezyterapii 
Ćwiczenia kinezyterapii miejscowej: 

1) ćwiczenia bierne, 
2) ćwiczenia czynno-bierne, 
3) ćwiczenia samowspomagane, 
4) ćwiczenia czynne w odciąŜeniu, 
5) ćwiczenia czynne wolne, 
6) ćwiczenia czynne oporowe, 
7) ćwiczenia prowadzone, 
8) inne formy ćwiczeń i oddziaływań: 

a) ćwiczenia redresyjne, 
b) wyciągi redresyjne, 
c) ćwiczenia synergistyczne oparte o synergizmy: 

− bezwzględne, 
− względne, 
− kontralateralne, 
− ipsilateralne, 

d) ćwiczenia oddechowe, 
e) ćwiczenia relaksacyjne, 
f) ćwiczenia w czynnościach samoobsługi w zakresie: 

− higieny osobistej, 
− spoŜywania posiłków, 
− czynności związanych z ubieraniem się, 
− innych czynności, 

g) ćwiczenia w pionizacji i nauce chodzenia: 
− chód w barierkach, 
− chód ze swobodnym pokonywaniem dystansu, 
− chód z pokonywaniem róŜnicy wysokości, 
− chód po podłoŜach o róŜnej twardości, 
− nauka padania, 
− asekuracja podczas nauki chodzenia 

h) inne rodzaje ćwiczeń: 
− ćwiczenia oparte na biologicznym mechanizmie sprzęŜeń zwrotnych [5, s. 22–23]. 

 
Ćwiczenia kinezyterapii ogólnousprawniającej 

Ten dział kinezyterapii, w którym w ćwiczeniach, wykorzystuje się (na ogół) zdrowe nie 
zajęte przez zmiany chorobowe organy, w tym przede wszystkim odpowiednie składowe 
narządu ruchu. Zasadniczym celem tych działań jest odtworzenie Ŝyciowo waŜnych funkcji, 
które zmiany chorobowe bądź znacznie zuboŜyły lub na stałe zlikwidowały. Znaczy to, iŜ 
odtwarzanie utraconych umiejętności ruchowych osiąga się najczęściej drogą wypracowania 
kompensacyjnych „nadwyŜek” wszystkich składowych sprawności i wydolności fizycznej co 
w bardzo istotny sposób decyduje o końcowych efektach całej rehabilitacji medycznej wielu 
schorzeń. 
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Programem kinezyterapii ogólnousprawniającej powinni być objęci pacjenci którzy: 
1) trwale utracili znaczny procent zdrowia głównie w odniesieniu do utylitarnych funkcji 

ruchowych, 
2) z przyczyn chorobowych, przez okres dwóch (i więcej) tygodni przebywali w pozycji 

leŜącej, w łóŜku szpitalnym, 
3) przeszli rozległe zabiegi operacyjne, przede wszystkim w obrębie narządu ruchu. 

W skład kinezyterapii ogólnousprawniającej wchodzą: 
1) ćwiczenia ogólnokondycyjne, 
2) ćwiczenia w wodzie, 
3) ćwiczenia z zakresu tzw. gimnastyki porannej, 
4) sport osób niepełnosprawnych. 

Łatwo się domyślić, Ŝe cała wyŜej wymieniona grupa ćwiczeń prowadzonych  
w odpowiednio dobranych grupach,  
 
Kompensacja i adaptacja 

Drugim kluczowym dla kinezyterapii ogólnousprawniającej zagadnieniem, obok 
wydolności fizycznej, jest kompensacja. WiąŜe się ona ściśle z pojęciami adaptacji 
i regeneracji. Regeneracja oznacza odtwarzanie uszkodzonych lub utraconych części ciała, 
narządów, tkanek albo komórek organizmów Ŝywych. U człowieka te moŜliwości, szczególnie 
w narządzie ruchu, są znacznie ograniczone. Przykładem posiadanej przez ludzi regeneracji 
tkankowej jest zrost kości po złamaniach w sytuacji zapewniającej im właściwe nastawienie 
i unieruchomienie. Dlatego w kinezyterapii regeneracja nie odgrywa tak znaczącej roli jak 
adaptacja i kompensacja. 

Kompensacja definiowana jest jako zdolność zastępowania, drogą odtwarzania, utraconych 
funkcji (w narządzie ruchu – ruchowych) poprzez pracę odpowiedzialnego za nią, a tylko 
częściowo uszkodzonego elementu lub całkowite przejęcie jej przez inną, zdrową składową 
tego narządu. U człowieka, w wyniku ewolucji, szczególnie w narządach wewnętrznych, 
zostały wytworzone znaczne rezerwy kompensacyjne przez „zdublowanie" bardzo waŜnych dla 
Ŝycia narządów takich jak np. nerki czy płuca. Utrata, w wyniku urazu czy choroby, jednego 
z wyŜej z dwóch wyŜej wymienionych organów – nie skazuje człowieka na śmierć, bo drugi 
(po odpowiednim leczeniu) doskonale sobie „radzi" w warunkach normalnej egzystencji 
z wykonywaniem Ŝyciowo waŜnych funkcji. Powoduje to właśnie samoistna kompensacja, 
w wyniku której, drugie płuco albo nerka pracując tylko odpowiednio wydajniej zastępują 
utracone narządy. 

 
Granice między adaptacją i kompensacją są w wielu sytuacjach niewyraźne bowiem nie 

moŜna właściwie zastąpić jakiejś funkcji bez odpowiedniego przystosowania ani dobrze czegoś 
(narządu) przystosować bez choćby małej dozy zastępczości. Oba procesy są jednakowo waŜne 
w kinezyterapii i liczy się umiejętne sterowanie nimi.  

Trudność w rozgraniczeniu między adaptacją i kompensacją – jest wyraźnie widoczna 
podczas odbudowywania funkcji w narządzie ruchu. Utrata jednej kończyny dolnej wydatnie 
upośledza moŜliwości lokomocyjne poszkodowanego człowieka, ale ich nie wyklucza. 
Sposobów poruszania się w takiej sytuacji jest kilka. 

Procesy kompensacji, którymi rządzą prawa sformułowane przez Anochina, ucznia 
Pawłowa: 
1) kaŜdy Ŝywy organizm posiada odpowiednie mechanizmy fizjologiczne pozwalające na 

zastąpienie funkcji róŜnych narządów, których prawidłowe działanie ustało lub zostało 
zaburzone wskutek choroby, urazu czy innego destrukcyjnego czynnika, 
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2) uruchomienie rezerw czynnościowych (kompensacyjnych) moŜe nastąpić samoczynnie 
tylko w sytuacji zaburzenia czynności podstawowych dla niej mechanizmów 
fizjologicznych i odpowiedzialnych za nią, 

3) podczas zadziałania czynnika destrukcyjnego procesy kompensacji zostają uruchomione 
samoczynnie, bez udziału woli i niezaleŜnie od tego, który narząd został uszkodzony, 

4) powrót, reedukacja utraconych funkcji nie jest procesem trwałym. Wymaga kontynuacji 
treningu leczniczego, przy stale zmieniających się, odpowiednio dobieranych bodźcach 
aferentnych, co musi być „potwierdzane” przez analizator kinestetyczny (składający się 
z zespołu komórek i dróg nerwowych wyspecjalizowanych w odbiorze, przetwarzaniu 
i syntetyzowaniu bodźców przekazywanych z obszaru narządu ruch do ośrodkowego 
układu nerwowego do kory mózgowej) w całym procesie usprawniania.  
Z tego względu w dziale kinezyterapii ogólnousprawniającej podczas prowadzenia zajęć 

wymagana jest duŜa róŜnorodność ćwiczeń do realizacji tych samych celów terapeutycznych. 
Kompensacja zaleŜy od wielu czynników, wśród których za najwaŜniejsze uwaŜa się: 

1) umiejscowienie defektu. Im precyzyjniej zorganizowana jest funkcja uszkodzonego 
narządu poprzez jego powiązanie z układem nerwowym, tym trudniejszy i dłuŜszy 
w czasie musi być proces kompensacji utraconych sprawności. Jak juŜ wspomniano, 
w narządach wewnętrznych, takich jak nerki czy płuca, kompensacja dokonuje się w pełni 
samoistnie, bezpośrednio po uszkodzeniu. W narządzie ruchu wymaga na ogół 
długotrwałego treningu, a w przypadkach umiejscowionych w ośrodkowym układzie 
nerwowym odtworzenia funkcji w pełnym zakresie, nawet przy długim leczeniu, bardzo 
często jest niemoŜliwe. Wynika to z faktu iŜ podstawowa jednostka strukturalna o.u.n. 
komórka nerwowa nie posiada moŜliwości regeneracji. Raz zniszczona traci na stałe swoje 
funkcje, 

2) rozmiar uszkodzenia. Większe morfologiczne zniszczenie jakiegoś narządu rokuje gorzej, 
szczególnie wtedy, gdy zniszczone zostają jego powiązania z o.u.n., który steruje jego 
funkcją. Osłabia to sygnalizację o defekcie co ujemnie odbija się na moŜliwościach 
kompensacji, 

3) szybkość powstawania defektu. Długotrwały proces patologiczny zostawia na ogół 
odpowiedni zapas czasu na wytworzenie mechanizmów kompensacyjnych, ale równieŜ 
mogą mu towarzyszyć niekorzystne, wtórne zmiany chorobowe (np. powstałe wskutek 
bezruchu), które niweczą pozytywne działanie czynnika czasu. Tutaj, w przypadku 
powolnego narastania zmian chorobowych, klasyczny przykład stanowią pacjenci  
z dystrofią mięśniową. Chore dzieci potrafią sobie bowiem wyrobić taki stereotyp chodu, 
który umoŜliwia samodzielne poruszanie się w pozycji stojącej, w sytuacji, w której siła 
mięśni antygrawitacyjnych jest mniejsza od „3” w skali testu. Pozycję stojącą pacjent moŜe 
przyjąć tylko z pomocą, 

4) ogólny stan chorego. Ma istotne znaczenie w mobilizacji rezerw czynnościowych 
organizmu niezbędnych w uruchamianiu procesów kompensacji. Inaczej mówiąc łatwiej 
uzyskać Ŝądane cele w sytuacji, kiedy ma się do czynienia z pacjentem w młodym wieku  
w pełni sprawnym przed zachorowaniem, 

5) psychiczna motywacja pacjenta.   Pacjenci z cięŜkimi nawet defektami, ale pozytywnie 
nastawieni do terapii, znacznie lepiej rokują od tych, którzy są lŜej upośledzeni, ale 
pozostają bierni na działania terapeutyczne. W wielu przypadkach bariera psychologiczna 
jest kluczem powrotu do zdrowia. Dlatego tak waŜną jest w zakresie wiedza z zakresu 
psychologii i pedagogiki, 
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6) wiek chorego. Determinuje w istotny sposób proces kompensacji. Ludzie młodzi,  
w okresie wzrostu, mają w tym względzie większe moŜliwości wynikające z faktu nie do 
końca ukształtowanych cech fizycznych i psychicznych.. W sensie moŜliwości 
psychofizycznych dość często nie pokrywają się one z odpowiednimi normami, a znacznie 
więcej moŜna terapeutycznie osiągnąć u „rześkiego staruszka” niŜ u „starego” 
czterdziestolatka, 

7) właściwe sterowanie procesami kompensacji. ZaleŜy od odpowiednio dobieranych i często 
zmienianych rodzajów ćwiczeń, w zaleŜności od potrzeb i posiadanych przez terapeutę 
umiejętności ich aplikacji [5, s. 99–106]. 

 

4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak dzieli się kinezyterapię? 
2. Jakie znasz ćwiczenia kinezyterapii miejscowej? 
3. Jakie znasz ćwiczenia wchodzące w skład kinezyterapii ogólnousprawniającej? 
4. Jak moŜna zdefiniować pojęcie kompensacji? 
5. Na czym polega adaptacja? 
6. Kiedy w organizmie człowieka zachodzi proces regeneracji? 
7. Jakie znasz procesy kompensacyjne? 
8. Jakie znasz czynniki, od których zaleŜy proces kompensacji? 
 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj ćwiczenia oddechowe w pozycji leŜącej tyłem w róŜnych modyfikacjach. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) ułoŜyć pacjenta w pozycji leŜącej tyłem na materacu, kończyny dolne ugięte w stawach 
biodrowych i kolanowych, 

2) poinstruować pacjenta aby wykonywał polecenia: 
– na 1. wdech nosem, 2. pogłębienie wdechu, 3. wydech ustami, 4. pogłębienie 

wydechu, 
– to samo ćwiczenie wykonać ze wspomaganiem przez uniesienie kończyn górnych 

w fazie wdechu za głowę, a w fazie wydech kładziemy kończyny wzdłuŜ tułowia, 
– na 1. 2. wdech nosem z jednoczesnym uniesieniem kończyn górnych za głowę, na 3. 4. 

wydech wspomagany przez ponowne ułoŜenie kończyn dolnych wzdłuŜ tułowia, 
– to samo ćwiczenie wykonać z oporem, przez ułoŜenie dłoni na brzuchu, 
– na 1. 2. wdech nosem w czasie którego wywieramy nacisk dłońmi na brzuch, na  

3. 4. wydech ustami, 
3) podziękować za współpracę pacjentowi (koleŜance, koledze). 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− materac. 
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Ćwiczenie 2 
Opisz zjawisko kompensacji oraz czynniki wpływające na proces kompensacji 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się materiałem zawartym w poradniku dla ucznia dotyczącym kompensacji, 
2) opisać zjawisko kompensacji i inne z nim związane, 
3) opisać czynniki wpływające na proces kompensacji. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– kartka papieru i przybory do pisania, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) podać definicję kompensacji? � � 
2) opisać zaleŜności kompensacji, adaptacji i regeneracji? � � 
3) wymienić prawa rządzące kompensacją? � � 
4) opisać czynniki od których zaleŜy kompensacja? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ  
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań.  
5. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi.  
6. Tylko jedna jest prawidłowa. 
7. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X.  
8. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie 

zakreślić odpowiedź prawidłową. 
9. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
10. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
11. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH   
 
1. Wywiad chorobowy rozpoczynamy 

a) po zakończeniu pierwszego zabiegu. 
b) z chwilą wejścia pacjenta do gabinetu. 
c) po wstępnej rozmowie. 
d) po 20 minutach. 
 

2. Pierwszym elementem wywiadu jest 
a) wywiad środowiskowy. 
b) wywiad socjalny 
c) oglądanie pacjenta. 
d) badanie dotykiem. 
 

3. Oglądanie pozwala określić między innymi 
a) zawód pacjenta. 
b) stan cywilny pacjenta. 
c) zainteresowania pacjenta 
d) asymetrie w budowie. 
 

4. Badanie dotykiem przeprowadza się 
a) opuszkami palców I, II i III. 
b) nasadą dłoni. 
c) kłębem. 
d) kłębikiem. 
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5. Ocena stanu czynnościowego pacjenta ma na celu 
a) ocenę moŜliwości samodzielnej egzystencji. 
b) ocenę moŜliwości podjęcia pracy. 
c) ocenę przydatności zawodowej. 
d) ocenę moŜliwości poruszania się samodzielnie samochodem. 
 

6. Ocenę postawy ciała u pacjentów chodzących przeprowadza się w pozycji 
a) siedzącej. 
b) leŜenia przodem. 
c) leŜenia na boku. 
d) stojącej. 

 
7. Podczas oceny postawy ciała określa się między innymi” 

a) proporcje poszczególnych części ciała. 
b) wiek. 
c) zawód. 
d) zainteresowania. 
 

8. Na stabilność narządu ruchu ma wpływ 
a) zawód. 
b) wykształcenie. 
c) otyłość. 
d) miejsce zamieszkania. 
 

9. Badanie postawy ciała jest elementem 
a) badań okresowych. 
b) badań profilaktycznych. 
c) badania narządu ruchu. 
d) badania rutynowego. 
 

10. Oglądając sylwetkę z boku między innymi oceniamy 
a) pochylenie głowy i szyi do przodu. 
b) trójkąty tułowiowo-ramienne (trójkąty talii). 
c) przebieg linii wyrostków kolczystych. 
d) ustawienie barków i łopatek. 
 

11. Oglądając sylwetkę z tyłu i przodu zwracamy uwagę na odchylenia w symetrii 
a) zarysów linii bioder. 
b) wysklepienie klatki piersiowej i brzucha. 
c) pochylenie miednicy ku przodowi. 
d) wielkość i kształt przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa. 
 

12. Test „dwóch wag” dostarcza informacji na temat 
a) masy ciała pacjenta. 
b) średniej masy ciała pacjenta. 
c) równomierności obciąŜenia kończyn. 
d) wagi kończyny. 
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13. Przed rozpoczęciem masaŜu naleŜy poinformować pacjenta o 
a) czasie trwania masaŜu. 
b) okolicach jakie będzie obejmował masaŜ. 
c) temperaturze w gabinecie. 
d) godzinie rozpoczęcia zabiegu. 
 

14. Pomiary linijne przeprowadza się przy pomocy 
a) linijki. 
b) kontomierza goniometru. 
c) cyrkla 
d) taśmy krawieckiej. 
 

15. Test „palce podłoga” pozwala na ocenę ruchomości 
a) odcinka szyjnego kręgosłupa. 
b) odcinka piersiowego kręgosłupa. 
c) odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
d) całego kręgosłupa. 
 

16. Objaw Otta słuŜy do oceny 
a) ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. 
b) odcinka piersiowego kręgosłupa. 
c) odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
d) całego kręgosłupa. 

 
17. Objaw Schobera słuŜy do pomiaru ruchomości 

a) odcinka szyjnego kręgosłupa. 
b) odcinka piersiowego kręgosłupa. 
c) odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
d) całego kręgosłupa. 
 

18. Dodatni objaw Laseque’a świadczy o 
a) o uciskowej przyczynie bólu przy tyło przemieszczeniu jądra miaŜdŜystego. 
b) zapaleniu korzeni nerwowych na poziomie L1-L5. 
c) małej ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. 
d) duŜej ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. 
 

19. Objaw Kerniga słuŜy do potwierdzenia 
a) zapalnego charakteru bólu. 
b) silnego podraŜnienia nerwu kulszowego. 
c) urazu dolnego odcinka kręgosłupa. 
d) dodatniego objawu Laseque'a. 
 

20. Dodatni test chodzenia na piętach świadczy o 
a) uszkodzeniu korzenia S1. 
b) zapaleniu korzeni nerwowych na poziomie L4-L5. 
c) ucisku na korzenie nerwowe L4-L5. 
d) małej ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Badanie i diagnozowanie pacjenta dla potrzeb  masaŜu leczniczego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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