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1. WPROWADZENIE 

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej wykonywania masażu  

w urazach sportowych. 
W poradniku zamieszczono: 

− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez 
problemów mógł korzystać z poradnika,  

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

modułowej, 
− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych  

 
322[12].Z3 

Masaż sportowy 
 

 
322[12].Z3.01 

Wykonywanie masażu sportowego 

 
322[12].Z3.02 

Wykonywanie masażu u sportowców różnych 
dyscyplin sportowych 

       

 
322[12].Z3.03 

Wykonywanie masażu w urazach sportowych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– identyfikować elementy anatomii człowieka, 
– identyfikować podstawowe funkcje organizmu człowieka, 
– charakteryzować zjawiska chemiczne, 
– charakteryzować zjawiska fizyczne, 
– charakteryzować zjawiska biologiczne, 
– dokonywać oceny swoich umiejętności, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– formułować wnioski, 
– pracować indywidualnie i w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− przedstawić najczęstsze urazy w poszczególnych dyscyplinach sportu, 
− określić dysfunkcje narządu ruchu w urazach w wybranych dyscyplinach sportowych, 
− określić rolę masażu w przywracaniu sprawności fizycznej zawodnika, 
− określić wskazania i przeciwwskazania do masażu, 
− dobrać środki poślizgowe i wspomagające proces leczenia w zależności od urazu, 
− dobrać metody masażu leczniczego w zależności od rodzaju urazu, skóry pacjenta i jego 

indywidualnej tolerancji, 
− dobrać metody i techniki masażu sportowego do indywidualnej sytuacji zawodnika,  
− wykonać masaż w zależności od urazu sportowego, 
− zastosować środki odnowy biologicznej wspomagające proces leczenia urazów, 
− zastosować środki odnowy biologicznej w profilaktyce urazów sportowych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Charakterystyka urazów  
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Już dawno sport wyczynowy przestał być sposobem na przyjemne spędzanie czasu 

wolnego i stał się pracą. Pogoń za sukcesem i sławą w sporcie wyczynowym przyczynia się 
do wzrostu urazów narządu ruchu zawodników. Intensywność treningów i walka o rekordy 
sprawiają, że uprawiający sport wyczynowy niejednokrotnie przekraczają granice ludzkich 
możliwości, co wpływa na występowanie urazów i mikrourazów, które doprowadzają do 
fatalnych w skutkach dysfunkcji narządu ruchu. 
 
Charakterystyka urazów w wybranych dyscyplinach sportowych  

W zależności od uprawianej dyscypliny sportowej zawodnicy narażeni są na 
charakterystyczne dla poszczególnych sportów urazy, które są związane z występowaniem 
dużych przeciążeń w obrębie narządu ruchu. Pośrednio negatywnie odbija się to również na 
narządach wewnętrznych. 

Biegi lekkoatletyczne – najczęściej uszkodzenia występują w obrębie kończyn dolnych, 
szczególnie podczas nieprawidłowo prowadzonej rozgrzewki lub wskutek zmęczenia po 
długotrwałym wysiłku albo w czasie biegania po twardej nawierzchni. Urazy obejmują 
ścięgna Achillesa, mięśnie: łydki, czworogłowe i dwugłowe uda oraz krawieckie.  
U sprinterów obserwuje się złamania z oderwaniem krętarza małego, kolca biodrowego 
przedniego dolnego, guza kulszowego i guzowatości kości piszczelowej. U uprawiających 
bieg z przeszkodami często dochodzi do złamania II i III kości śródstopia, a u wszystkich 
biegających w wyniku potknięcia (poślizgnięcia) i upadku na kończynę górną dochodzi do 
złamania kości przedramienia i ramiennej. 

Skoki lekkoatletyczne – występują podobne uszkodzenia, jak u biegaczy, a także 
dochodzi do stłuczenia okostnej kości piętowej, skręcenia stawu skokowego, uszkodzenia 
łąkotek (skok w dal i trójskok), występowania dużej bolesności w obrębie chrząstki rzepki 
(skok wzwyż). 

Rzuty lekkoatletyczne – dochodzi do naderwania mięśnia dwugłowego ramienia  
i ścięgna głowy długiej tego mięśnia, oderwania guzka większego kości ramiennej  
i naderwania mięśnia skośnego brzucha, spiralnego złamania kości ramiennej oraz oderwania 
wyrostków kolczystych kręgosłupa. 

Piłka nożna – najczęstszymi przyczynami uszkodzeń są upadki, zderzenia 
z zawodnikiem i uderzenia piłką. Do typowych urazów należą: skręcenia stawów 
kolanowych, naderwania więzadła pobocznego piszczelowego, zgniecenia łąkotek, 
naderwania mięśni (głównie przywodzicieli uda), złamania kości piszczelowej. U bramkarzy 
dochodzi do uszkodzeń obręczy barkowej, okolicy stawów łokciowych i palców rąk oraz 
złamań obojczyka i żeber. 

Piłka ręczna – większość urazów dotyczy kończyn górnych, w szczególności oderwania 
ścięgien mięśni prostowników od paliczków dalszych IV i V palców ręki, skręcenia, 
zwichnięcia i złamania palców rąk (wskutek nieprawidłowego chwytania piłki), zwichnięcia 
stawu łokciowego, naderwania przyczepu mięśnia podłopatkowego (w wyniku złego rzutu 
lub blokowania przez przeciwnika). 

Koszykówka – często spotykanymi uszkodzeniami są skręcenia i zwichnięcia palców rąk 
(wskutek zderzenia z piłką lub zawodnikiem), naderwanie ścięgna Achillesa, skręcenie stawu 
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skokowego górnego, naciągnięcie mięśni łydki, grzbietu i brzucha (w wyniku gwałtownych 
ruchów). 

Siatkówka – typowymi uszkodzeniami są skręcenia i zwichnięcia stawów palców rąk, 
głównie kciuka, skręcenia w stawie nadgarstkowym, złamania kości łódkowatej ręki i kości 
promieniowej przedramienia oraz zapalenia pochewek ścięgnistych mięśni prostowników 
przedramienia, naderwania przyczepu mięśnia podłopatkowego, naderwania przyczepu 
obwodowego mięśnia nadgrzebieniowego, skręcenia stawów skokowych i zerwania ścięgien 
Achillesa.  

Hokej na lodzie – większość uszkodzeń powstaje w wyniku upadku, uderzenia kijem lub 
krążkiem, zderzenia z zawodnikiem czy bandą, co prowadzi do urazów w obrębie głowy 
(rany łuków brwiowych, złamania kości nosa, szczęki i żuchwy), klatki piersiowej (złamania 
żeber, obojczyka) i obręczy barkowej. 

Hokej na trawie – uszkodzenia są podobne do występujących w hokeju na lodzie. 
Notuje się też złamania główki drugiej kości śródręcza i złamania kości piszczelowej. 
Częstymi urazami są skręcenia w stawach skokowych i kolanowych oraz stłuczenia obręczy 
barkowej. 

Rugby – na rodzaj kontuzji decydujący wpływ ma formacja, w której występuje 
zawodnik. Zawodnicy tzw. pierwszej linii, czyli młynarz oraz lewy i prawy filar, ze względu 
na bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, doznają najczęściej obrażeń głowy oraz obręczy 
barkowej i kończyn górnych. Zawodnicy drugiej linii (prawy i lewy wspieracz) oprócz 
urazów obręczy barkowej narażeni są na uszkodzenia kręgosłupa, ze względu na 
charakterystyczną pochyloną pozycję. Zawodnicy trzeciej linii (wiązacze i łącznik młyna) 
oraz ataku przeważnie ulegają urazom kończyn dolnych, obręczy barkowej i kończyn 
górnych. Najczęstsze kontuzje to zwichnięcia barku, naciągnięcia i naderwania więzadeł  
i ścięgien kończyn dolnych oraz liczne stłuczenia. 

Judo – częstymi uszkodzeniami są skręcenia palców rąk i stóp, stłuczenia i skręcenia 
stawu łokciowego, złamania kości łódkowatej ręki i zwichnięcie stawu barkowego. Przy 
rzutach na matę dochodzi do urazu łąkotek i odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz złamania 
żeber. 

Zapasy – do typowych uszkodzeń należą zwichnięcia stawu barkowego i palców rąk, 
podwichnięcia w stawie łokciowym, złamania wyrostków kolczystych kręgów szyjnych, 
żeber i obojczyka, naderwania mięśni dwugłowego uda, najszerszego grzbietu, prostego 
brzucha i piersiowego większego. 

Boks – najczęściej obrażenia dotyczą kończyny górnej atakującej, głowy i tułowia. 
Typowymi urazami w obrębie kończyny są złamania kości śródręcza i palców oraz odłamki 
chrzęstne i kostne wśród kości nadgarstka. W obrębie głowy często uszkadzane są łuki 
brwiowe i jarzmowe, wargi, występuje zmiażdżenie małżowiny usznej oraz złamania kości 
nosa, żuchwy. Uderzenia w tułów w okolice wątroby, serca, splotu słonecznego są przyczyną 
nokautu. 

Podnoszenie ciężarów – w związku z dużymi napięciami dynamicznymi i statycznymi 
mięśni dochodzi do naderwania mięśnia dwugłowego ramienia, głównie głowy długiej i jej 
ścięgna oraz mięśni brzucha, a także oderwania mięśni od wyrostków kolczystych kręgów 
szyjnych i górnych piersiowych, skręcenia stawu barkowego. Duże obciążenie stawów 
kolanowych przyczynia się do naderwania więzadła pobocznego piszczelowego i uszkodzenia 
łąkotek, natomiast przyjmowanie postawy hiperlordotycznej powoduje uszkodzenie krążków 
międzykręgowych kręgów lędźwiowych. 

Kajakarstwo i wioślarstwo – do najczęstszych uszkodzeń należą: stłuczenia, wylewy 
krwawe i złamania palców rąk, pęcherze lub ropnie na stronie dłoniowej rak, zapalenia 
pochewek ścięgnistych mięśni zginaczy przedramienia. 
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Kolarstwo – najczęstszymi przyczynami uszkodzeń są upadki, przy których dochodzi do 
urazów głowy, otarć kończyn dolnych i górnych, złamań obojczyka, kości łódkowatej ręki, 
kości promieniowej przedramienia oraz do złamania ze zwichnięciem stawu skokowego  
i podwichnięcia stawu barkowo–obojczykowego. 

Tenis ziemny — typowymi uszkodzeniami są skręcenia stawu skokowego, naderwania 
ścięgna Achillesa, naderwania więzadła pobocznego piszczelowego stawu kolanowego, 
uszkodzenia łąkotek, naderwania ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, 
zwichnięcia w stawie barkowym i barkowo–obojczykowym. 

Narciarstwo – większość uszkodzeń spowodowana jest błędami technicznymi, złą 
koordynacją, niezachowaniem dyscypliny podczas biegu, zjazdu czy skoku lub wadliwym 
sprzętem. Przy upadku z rotacją ciała dochodzi do naderwania więzadeł stawu skokowego, 
złamania jednej lub obu kostek, złamania kości podudzia, naderwania więzadła pobocznego 
piszczelowego stawu kolanowego, uszkodzenia łąkotek, spiralnego złamania uda lub 
zwichnięcia stawu biodrowego. Upadek do przodu powoduje naderwanie ścięgien Achillesa  
i mięśni łydek oraz zerwanie więzadła krzyżowego tylnego (przy wyprostowanym stawie 
kolanowym). Wypadki narciarskie prowadzą niekiedy do złamań kręgosłupa z uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego, a w przypadku zablokowania kijka do zwichnięcia stawu barkowego. 

Łyżwiarstwo – częstymi urazami są złamania kości łódkowatej ręki i kości 
promieniowej przedramienia (przy upadku na wyprostowaną kończynę górną), skręcenia 
stawu skokowego i złamania kości podudzia (wskutek skręcenia). Nieodpowiednio dobrane 
obuwie może być przyczyną zapalenia kaletek maziowych w obrębie kości piętowej 
i zapalenia ścięgna Achillesa. 

Gimnastyka – większość urazów powstaje w wyniku upadku z przyrządu, nieudanego 
zeskoku i zderzeń z przyrządami. Przy próbie zamortyzowania upadku dochodzi do typowych 
złamań kości promieniowej, nadkłykciowego złamania kości ramiennej i złamania kości 
łódkowatej. Przy ćwiczeniach na kółkach lub na drążku, szczególnie przy niewłaściwym 
doborze szerokości uchwytu, obserwuje się skręcenia i zwichnięcia stawu barkowego, a nawet 
uszkodzenia splotu barkowego. Duże obciążenia mięśni obręczy barkowej wpływają na 
naciągnięcia i naderwania mięśnia naramiennego i podłopatkowego. W czasie ćwiczeń  
z podporem często odnotowuje się skręcenia rąk i ich palców. Uderzenia o drążek czy poręcze 
powodują tępe urazy mięśni brzucha, prowadząc do powstania stłuczeń i krwiaków. Podczas 
skoków dochodzi do naderwania ścięgna Achillesa. 
 
Zasady postępowania po urazach 

W wyniku urazu pojawia się ostry stan zapalny, charakteryzujący się zwiększoną ciepłotą 
okolicy, miejscowym bólem, wystąpieniem krwiaka i ograniczeniem czynności. 

Usprawnianie lecznicze ma na celu zmniejszenie bólu, obrzęku i likwidację krwiaka 
poprzez wymuszenie odkładania się kolagenu w przebiegu fizjologicznych osi napięć mięśni, 
ścięgien i więzadeł oraz odtworzenie czucia proprioceptywnego z obszaru stawu. Cel zostanie 
osiągnięty, gdy będzie możliwe zastosowanie unieruchomienia względnego zamiast 
unieruchomienia bezwzględnego i prowadzenie leczenia czynnościowego. Ważne jest by 
pamiętać, że zbyt wczesne zastosowanie masażu i ciepła sprzyja powstawaniu pourazowych 
skostnień pozaszkieletowych, głównie w mięśniach. 

  
Ćwiczenia stosowane po urazach sportowych 

Ćwiczenia są to czynności wielokrotnie powtarzane w celu nabycia wprawy i uzyskania 
sprawności w funkcjonowaniu organizmu. 

Po urazach w sporcie, w zależności od etapu usprawniania leczniczego przeprowadza się 
następujące ćwiczenia: bierne, biernoczynne, czynne, czynne w odciążeniu, czynne wolne, 
czynne z oporem, czynne z oporem w odciążeniu, synergistyczne (ipsilateralne 
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i kontralateralne), izometryczne, koordynacyjne, oddechowe, ogólno-kondycyjne, redresyjne, 
relaksacyjne, rozluźniające, samowspomagane i w wodzie. 

Ćwiczenia bierne to ćwiczenia ruchowe przeprowadzane przez terapeutę przy biernym 
zachowaniu się osoby ćwiczonej. Zadaniem tych ćwiczeń jest niedopuszczenie do powstania 
przykurczów w stawach, utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawach pozbawionych 
możliwości wykonywania ruchów czynnych, usprawnienie układu krążenia, przeciwdziałanie 
zaleganiu płynów ustrojowych oraz wyzwolenie bodźców czuciowych z receptorów 
analizatora ruchowego. 

Ćwiczenia bierno-czynne to ćwiczenia ruchowe polegające na tym, że terapeuta 
wykonuje ruch w tempie wolnym, a osoba ćwicząca stara się czynnie rozluźnić odpowiednie 
grupy mięśniowe. Zadaniem tych ćwiczeń jest zwiększenie zakresu ruchomości w stawach 
przez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych. Przy wykonywaniu ćwiczeń nie 
należy przekraczać granicy bólu ze względu na wystąpienie reakcji obronnej mięśni. 

Ćwiczenia czynne to ćwiczenia ruchowe wykonywane przez osobę ćwiczącą pod 
kierunkiem terapeuty. Do tych ćwiczeń zalicza się ćwiczenia: czynne wolne, czynne  
w odciążeniu, czynne z oporem, czynne z oporem w odciążeniu, elongacyjne, 
antygrawitacyjne, synergistyczne, izometryczne i stretching. 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu to ćwiczenia ruchowe wykonywane przez osobę 
ćwiczącą, u której siła mięśniowa jest zbyt mała do pokonania ciężaru własnej kończyny. 
Odciążenie uzyskuje się przez podtrzymanie ręką terapeuty, zastosowanie systemu 
podwieszek lub zanurzenie ciała w wodzie. Zadaniem ćwiczeń jest zwiększenie siły 
mięśniowej tych grup mięśniowych, których siła nie pozwala na czynne pokonanie ciężaru 
kończyny. Ćwiczenia wykonuje się przy sile mięśniowej 2 w skali Lovetta. 

Ćwiczenia czynne wolne to ćwiczenia ruchowe wykonywane przez osobę ćwiczącą, 
pokonującą ciężar własnego ciała lub części ciała, którą porusza zaangażowana grupa 
mięśniowa. Zadaniem tych ćwiczeń jest zwiększenie siły mięśniowej grup mięśniowych 
częściowo osłabionych, poprawienie czucia głębokiego oraz koordynacji ruchowej. 
Ćwiczenia wykonuje się przy sile mięśniowej 3 w skali Lovetta. 

Ćwiczenia czynne z oporem to ćwiczenia ruchowe wykonywane przez osobę ćwiczącą  
z obciążeniem części ciała, której siła mięśniowa jest nieznacznie zmniejszona. Do ćwiczeń 
jako obciążenie wykorzystuje się ciężarki, sprężyny, rękę terapeuty, którego wielkość 
powinna się wahać od 75 do 100% aktualnej, maksymalnej siły wzmacnianej grupy 
mięśniowej. Zadaniem tych ćwiczeń jest zwiększenie siły mięśniowej grup mięśniowych, 
których siła z różnych powodów została nieznacznie osłabiona. Ćwiczenia wykonuje się przy 
sile mięśniowej 4 i 5 w skali Lovetta. 

Ćwiczenia czynne z oporem w odciążeniu to ćwiczenia ruchowe wykonywane przez 
osobę ćwiczącą, której siła mięśniowa jest większa niż 2, a mniejsza niż 3 w skali Lovetta. 
Należy pamiętać, że obciążenie musi być mniejsze niż ciężar ćwiczonej kończyny. 
Odciążenie uzyskuje się przez zastosowanie systemu podwieszek, a obciążenie poprzez 
zestaw bloczkowo-ciężarkowy. 

Ćwiczenia ipsilateralne to ćwiczenia ruchowe czynne z oporem, wykonywane przez 
osobę ćwiczącą, polegające na wykorzystaniu efektu przeniesienia funkcji fizjologicznych na 
sąsiednie grupy mięśniowe tej samej kończyny. Ćwiczenia te zalecane są w przypadkach 
unieruchomienia części kończyny, np. stawu kolanowego. Stosuje się ćwiczenia obejmujące 
wszystkie wolne stawy i grupy mięśniowe. Przeprowadza się je z maksymalnym obciążeniem 
stopy i stawu skokowego, aż do pełnego zmęczenia, powtarza się 3–4 razy dziennie. 
Zadaniem tych ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu zaników mięśniowych  
z nieczynności. Należą do ćwiczeń czynnych synergistycznych. 

Ćwiczenia izometryczne należą do grupy ćwiczeń czynnych, których istotą jest 
świadome napinanie mięśni (submaksymalne lub maksymalne), bez zmiany długości ich 
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włókien i bez wykonywania ruchu w stawie. Ćwiczenia te zalecane są w przypadkach, gdy 
ruch w stawie nie jest wskazany, a także w szybkiej odbudowie masy mięśniowej. Czas 
trwania napięcia wynosi 5–30 sekund czas przerwy równa się czasowi napięcia. Ćwiczenie 
wykonuje się aż do zmęczenia mięśni. 

Ćwiczenia kontralateralne to ćwiczenia ruchowe, polegające na wykorzystaniu efektu 
przeniesienia funkcji fizjologicznych na symetryczne grupy mięśniowe drugiej kończyny. 
Ćwiczenia te zalecane są w przypadkach, gdy działanie bezpośrednie na chorej kończynie nie 
jest możliwe, np. wskutek unieruchomienia całej kończyny opatrunkiem gipsowym. 
Ćwiczenia powinny obejmować jak największą liczbę zespołów mięśniowych, winno się je 
przeprowadzać z maksymalnym oporem i do pełnego zmęczenia, należą do ćwiczeń czynnych 
synergistycznych. 

Ćwiczenia koordynacyjne, zwane ćwiczeniami Frenkla, należą do ćwiczeń specjalnych. 
Stosowane są przy zaburzeniach koordynacji nerwowo–mięśniowej, a w szczególności przy 
osłabieniu siły mięśniowej, ograniczonej ruchomości stawów, po długotrwałym bezruchu, 
przy zmianach degeneracyjnych układu nerwowego. Ćwiczenia powinny być 
zademonstrowane i objaśnione przez terapeutę, aby zawodnik miał w pamięci dokładny ich 
obraz. Ćwiczący powinien skupić swą uwagę na ćwiczeniach i kontrolować wizualnie ich 
przebieg. Należy dążyć do precyzji wykonania, dlatego ćwiczenia muszą być powtarzane 
kilka razy. Należy stosować częste przerwy na odpoczynek, w trakcie których wskazane jest 
masowanie określonej grupy mięśniowej. 

Ćwiczenia oddechowe polegają na świadomym kontrolowaniu wdechu powietrza przez 
nos i wydechu przez usta, w zależności od potrzeb wykonuje się ćwiczenia torem brzusznym 
(przeponowym) albo piersiowym. Ćwiczenia oddechowe są składową usprawniania 
leczniczego lub korekcyjnego i zasadniczą częścią kinezyterapii oddechowej w chorobach 
układu oddechowego. Istotnym elementem tych ćwiczeń są pozycje drenażowe, pozwalające 
na odpowiednie blokowanie poszczególnych części układu oddechowego, w celu leczniczego 
oddziaływania na inne części. Ćwiczenia oddechowe należą do ćwiczeń specjalnych, których 
głównym celem jest poprawienie funkcjonowania układu oddechowego, a w szczególności 
wzmocnienie mięśni oddechowych (m.in. mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne i przepona) 
oraz zwiększenie ruchomości klatki piersiowej. 

Ćwiczenia ogólnokondycyjne to ćwiczenia ruchowe, mające na celu zwiększenie 
wydolności fizycznej poprzez aktywizację ruchową. Ćwiczenia prowadzone z osobami 
sprawnymi obejmują wszystkie części ciała, natomiast prowadzone z niepełnosprawnymi 
(sprawnymi inaczej) obejmują te części ciała, które nie są chore. Najczęściej ćwiczenia te 
wykonywane są w grupach 10–20-osobowych, w salach gimnastycznych lub na boisku 
sportowym, do ćwiczeń wykorzystuje się sprzęt różnego rodzaju. Ćwiczenia grupowe 
przeprowadza się w formie gier z elementami współzawodnictwa, co wpływa na ćwiczących 
mobilizująco. 

Ćwiczenia redresyjne to ćwiczenia ruchowe bierne z użyciem siły w celu zwiększenia 
zakresu ruchomości w stawie i likwidacji przykurczu. Podczas ćwiczeń najczęściej pojawia 
się duży ból i aby go złagodzić, należy przed ćwiczeniami zastosować zabiegi z zakresu 
ciepłolecznictwa (soluks, parafina), wodolecznictwa (ciepła kąpiel), fizykoterapii 
(diadynamik, masaż) albo krioterapii. Odmianą ćwiczeń redresyjnych są wyciągi lub trakcje. 

Ćwiczenia relaksacyjne to zespół technik relaksacyjnych, wpływających na stan 
psychiczny i samopoczucie poprzez oddziaływanie na organizm. Ćwiczenia prowadzone są  
w wygodnej pozycji, przy spokojnej muzyce, w wolnym tempie, komendy powinny być 
podawane przez terapeutę spokojnie i wyciszonym głosem. Do najczęściej stosowanych 
technik relaksacyjnych należą: ćwiczenia relaksacji oddechowej, joga, medytacje, ćwiczenia 
koncentracji (wizualizacji), trening autogenny Schultza i relaksacja stopniowa wg Jacobsona. 
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Ćwiczenia rozluźniające należą do ćwiczeń specjalnych, których celem jest wyuczenie 
kontrolowanego i świadomego zmniejszania napięcia mięśniowego. Polegają na 
odpowiednim ułożeniu ciała lub wykonywaniu określonych ruchów, wpływających na ogólne 
i miejscowe obniżenie napięcia mięśniowego. Ćwiczenia te stosuje się przed rozpoczęciem  
i w trakcie wykonywania ćwiczeń leczniczych w celu złagodzenia dolegliwości. 

Ćwiczenia samowspomagane to ćwiczenia ruchowe czynno-bierne wykonywane przez 
osobę ćwiczącą, która wykorzystuje zdrową kończynę (ruch czynny) do biernego ćwiczenia 
kończyny chorej (ruch bierny). Ćwiczenia te można wykonywać za pomocą zestawu 
bloczkowo–ciężarkowego albo kończyna zdrowa „ćwiczy” kończynę chorą. 

Ćwiczenia w wodzie to ćwiczenia ruchowe wykonywane w środowisku wodnym  
w specjalnie przystosowanych wannach lub basenach, należą do ćwiczeń specjalnych  
i stanowią składową programu kinezyterapii. Ćwiczenia w wodzie zaleca się w przypadkach 
osłabienia mięśni, ograniczenia ruchomości stawów, zaburzeń koordynacji nerwowo-
mięśniowej, zaburzeń krążenia obwodowego i nauki chodzenia po długim okresie 
unieruchomienia. Zabiegi najczęściej prowadzi się w grupach do 10 osób, w wodzie  
o temperaturze 26–35°C, a czas ćwiczeń zależy od ogólnego stanu osób ćwiczących i waha 
się od 20 do 45 minut. 
 
Kwalifikowanie do masażu i jego wykonanie 

Masaż, oddziałuje poprzez mechanizmy nerwowe i humoralne na cały organizm. 
Podstawę do wykonania masażu stanowi zawsze skierowanie lekarskie wystawione po 
uprzednim rozpoznaniu klinicznym z uwzględnieniem przeciwwskazań (nieuwzględnienie 
tych zasad grozi zaostrzeniem procesu chorobowego lub wystąpieniem powikłań). Masażysta 
powinien ściśle współpracować z lekarzem. Wynik masażu zależy od poprawności 
wykonania zabiegu. Masaż stanowi zazwyczaj uzupełnienie leczenia prowadzonego w sposób 
kompleksowy różnymi innymi metodami. Każdy zabieg zaczyna się od masażu 
powierzchownego, ogólnego, po czym stopniowo przechodzi się do właściwych miejsc i do 
głębszych tkanek. Jego intensywność zależy od zastosowanej siły rękoczynów, wielkości 
powierzchni i czasu trwania. Czynniki te składają się na dawkę zabiegu. Są one w dużej 
mierze subiektywne, a ocena ich wielkości zależy w dużej mierze od doświadczenia 
masażysty i reakcji organizmu pacjenta. Należy więc bacznie obserwować reakcje pacjenta  
i każdorazowo dostosowywać dawkę masażu do aktualnego stanu. Na początku czas 
poszczególnych zabiegów jest krótszy, a wywierana siła mniejsza, po czym intensywność 
zwiększa się w miarę jak pacjent coraz lepiej znosi zabieg. Masaż musi być wykonany tak, by 
chory zarówno podczas zabiegu, jak i po nim, nie odczuwał bólu. Po zabiegu pacjent 
powinien wypoczywać jakiś czas w pozycji leżącej, po to, by wygasły reakcje na zastosowane 
bodźce. Masażysta musi wiedzieć, jaką reaktywnością cechuje się organizm pacjenta. Zbyt 
słabe bodźce w stosunku do indywidualnej reaktywności, o sile mniejszej od jej progu, nie 
wywołają żadnych zmian, a nawet mogą pogorszyć stan zdrowia. Natomiast zbyt silne mogą 
wywołać niepożądane reakcje i również pogorszyć stan zdrowia. Działanie regulacyjne 
w odniesieniu do czynności fizjologicznych wywierają tylko bodźce o odpowiednio dobranej 
sile. Należy jeszcze raz powtórzyć: w skierowaniu na masaż lekarz powinien podać 
rozpoznanie i stadium choroby, obszar ciała, jaki ma być poddany zabiegowi, cel zabiegu, 
stosowane leki oraz ewentualne łączenie z innymi zabiegami fizykoterapeutycznymi. 
Natomiast wykonujący masaż powinien dodatkowo stwierdzić, w jakim stanie kondycji 
fizycznej i psychicznej znajduje się chory i przede wszystkim określić jego konstytucję. 
Dodatkowe niezbędne informacje masażysta powinien uzyskać z przeprowadzonego przez 
siebie wywiadu i dokonanych obserwacji, poddając pacjenta badaniu wzrokowemu  
i palpacyjnemu. Zaliczenie pacjenta do odpowiedniego typu konstytucyjnego jest bardzo 
ważne, ponieważ osoba z przewagą działania układu współczulnego wymaga stosowania 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 12 

krótkotrwałych, słabych bodźców, krótkich przerw, a z przewagą układu przywspółczulnego 
silnych, długotrwałych bodźców i długich przerw. Nie wnikając w szczegóły należy 
przypomnieć, że z wielu objawów sympatykotonii do ważniejszych należą: zwiększony 
dermografizm, i napięcie mięśni szkieletowych, przyspieszone tętno, zwiększona częstość 
oddechów, duża pobudliwość nerwowa, wrażliwość na ciepło i brak pobudliwości na zimno, 
duża potliwość, szybkie narastanie zmęczenia i ustępowanie objawów zmęczenia. 
Konstytucjonalny typ parasympatyczny cechują objawy przeciwne. 

Dla właściwego dawkowania zabiegu istotna jest również ocena wydolności ogólnej 
organizmu pacjenta. Im jest ona mniejsza, tym mniejsze powinno być obciążenie organizmu 
masażem. Ważna jest również ocena stanu skóry i tkanki podskórnej, ponieważ zabieg 
dotyczy ich bezpośrednio. Należy pamiętać, że zmiany w narządach wewnętrznych mogą na 
skutek odruchów trzewno-skórnych wywoływać w odpowiednich dermatomach miejscowe 
zmiany w skórze w postaci zwiększenia bolesności, zwiększenia wrażliwości dotykowej czy 
zwiększenia napięcia. Z kolei należy też ocenić stan czynnościowy tkanki łącznej, badając 
przesuwalność skóry względem niej oraz przesuwalność tkanki podskórnej względem 
powięzi mięśni leżących poniżej. Należy również ocenić stan mięśni szkieletowych. Odruchy 
trzewno-mięśniowe mogą bowiem w przypadku zmian w narządach wewnętrznych 
powodować w odpowiednich miotomach zwiększenie szybkości występowania odruchów, 
zwiększenie napięcia mięśni, a w dermatomach głęboką hiperalgezję (przeczulicę, nadmierne 
odczuwanie wrażeń w reakcji na umiarkowany bodziec, np. lekkie dotknięcie, muśnięcie 
skóry) i hiperestezję (odczuwanie nawet słabych bodźców działających na powierzchnię ciała 
jako bardzo przykrych i bolesnych – również przez jakiś czas po ich zadziałaniu). Dłużej 
utrzymujące się napięcie mięśni występuje w postaci dostrzegalnych pasemek lub jest 
wyczuwalne podczas masażu. Zaburzenie ukrwienia mięśni, powodujące zwiększone 
nagromadzenie w nich produktów przemiany materii, prowadzi do powstania miogelozy  
(są to stwardnienia osadzające się w mięśniach w obszarze ramion, mięśni trapezowych  
i ogólnie wokół górnej części kręgosłupa piersiowego, powstałe w wyniku rozpadu 
pasożytów, które nie zostały na czas „pożarte” przez fagocyty i usunięte z organizmu), którą 
stwierdza się palpacyjnie. W mięśniu można wyczuć ograniczone, twarde zmiany wielkości 
ziarna grochu. Należy odróżniać je od występujących niekiedy w mięśniach pojedynczych 
pasemek mięśni o zwiększonym napięciu, które mają jednak wyraźny kształt wrzeciona. 
Palpacyjnie bada się również stan okostnej, zwracając uwagę na punkty bolesne na ucisk, 
miejsca wypukłe i zagłębienia, miejsca, w obrębie których stwierdza się odchylenia od stanu 
prawidłowego powinny być zaznaczone na odpowiednim schemacie dołączonym do 
dokumentacji prowadzonej przez masażystę Wykonując masaż sportowy trzeba brać pod 
uwagę wiele istotnych czynników tj.: płeć i wiek zawodnika, stan jego wytrenowania, stopień 
reaktywności neurowegetatywnej, rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej, wielkość obszaru 
objętego masażem oraz porę roku. Należy pamiętać, że u kobiet stosujemy masaż mniej 
intensywny niż u mężczyzn, ta sama zasada obowiązuje przy masażu juniorów w stosunku do 
seniorów. Zawodników o dużej masie mięśniowej i uprawiających dyscypliny siłowe oraz 
wytrzymałościowe należy masować energiczniej i silniej niż sportowców startujących  
w zawodach technicznych i precyzyjnych. W dyscyplinach sportowych szybkościowo 
siłowych masaż sportowy możemy zastąpić masażem wodnym wirowym i pneumatycznym, 
w sportach wytrzymałościowych przeprowadza się masaż o działaniu rozluźniającym  
i łagodzącym. W dyscyplinach technicznych bardziej wskazane jest zastosowanie kąpieli 
wodnych niż masażu ręcznego. Sportowców uprawiających gry zespołowe masujemy ręcznie 
i stosujemy bicze szkockie. Wielkość obszaru objętego masażem sportowym jest uzależniona 
od części ciała zaangażowanych w daną dyscyplinę sportową. Przy ogólnych obciążeniach 
należy zastosować masaż całościowy, natomiast przy obciążeniu poszczególnych partii masaż 
częściowy. Wykonując masaż całościowy działamy na organizm ogólnowzmacniająco 
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i ogólnopobudzająco, natomiast masaż częściowy ukierunkowany na określone grupy 
mięśniowe, biorące największy udział w zawodach, przyśpiesza usuwanie produktów 
zmęczenia.  

Masaż sportowy, aby był skuteczny należy wykonywać w seriach nie dłuższych niż 20 
zabiegów, po których musimy zastosować przerwę 14 dniową, ze względu na odczyn 
przyzwyczajenia mięśni do bodźców mechanicznych. W przerwach tych wskazane są inne 
zabiegi fizykoterapeutyczne. W praktyce sportowej bardzo mało czasu przeznacza się na 
bierny odpoczynek i dlatego masaż stosujemy przez większą część roku kalendarzowego. 
Aby masaż spełniał swoje zadanie, musimy stopniowo zwiększać czas trwania, jak również 
intensywność bodźców.  

 
Urazy w sporcie 
Urazy skóry 

W sporcie wyczynowym skóra w pierwszej kolejności narażona jest na wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia w postaci otarcia, zdarcia, pęknięcia czy też odparzenia, prowadzące do 
powstania rany, a w następstwie do blizny pourazowej. 
 
Rany 

Rana jest to uszkodzenie ciała połączone z przerwaniem ciągłości powłok skórnych. Po 
chirurgicznym zaopatrzeniu rany w celu przyspieszenia procesu jej gojenia się należy 
przeprowadzać masaż ręczny, który w pierwszej kolejności wykonuje się powyżej i poniżej 
miejsca występowania rany. Stosuje się głaskanie, rozcieranie i ugniatanie w pasmach 
podłużnych. W przypadku rany na kończynie (dolnej lub górnej) zaleca się masaż 
kontralateralny, a przy występowaniu obrzęku – drenaż limfatyczny. Po kilku zabiegach 
wstępnych masuje się okolicę rany od obwodu w kierunku brzegów rany oraz wokół rany, 
stosując głaskanie i rozcieranie. Po zagojeniu się rany i odpadnięciu strupa należy przystąpić 
do likwidacji blizny. 
 
Blizny pourazowe i pooperacyjne 

Blizny pourazowe i pooperacyjne są efektem urazów mechanicznych i zabiegów 
chirurgicznych. Postępowanie usprawniające ma na celu poprawienie krążenia w obrębie 
blizny, zmiękczenie i zmniejszenie blizny, rozluźnienie tkanki łącznej oraz uelastycznienie 
tkanek. Niekiedy odczuwa się ból w miejscu występowania blizny, który może być 
nerwobólem spowodowanym wciągnięciem nerwów do tkanek blizny albo ta dolegliwość jest 
efektem zaburzenia ukrwienia tego miejsca. Przed masażem zaleca się zastosowanie takich 
zabiegów fizykalnych, jak: diadynamik, jonoforeza, fonoforeza, ultradźwięki, masaż wirowy. 
Masowanie można rozpocząć jeszcze przed wyciągnięciem szwów. Zabiegiem obejmuje się 
miejsca poniżej i powyżej blizny, stosując głębokie głaskanie, powolne rozcieranie  
i ugniatanie podłużne. Po wyciągnięciu szwów i całkowitym zrośnięciu rany, w pierwszym 
okresie przeprowadza się masaż na oliwce wokół blizny, stosując zbieżne, dośrodkowe 
głaskanie i rozcieranie. Po kilku wstępnych zabiegach należy również rozcierać samą bliznę 
w obu kierunkach oraz stopniowo wprowadzać ugniatanie okolicy i samej blizny. Gdy blizna 
odpowiednio zmięknie, przystępuje się do rozcierania zrostów głębokich w następujący 
sposób: ujmuje się tkanki w obrębie blizny między kciuki i wskaziciele, i odrywa się od 
podłoża. Tak ujętą bliznę rozciera się w obu kierunkach, a następnie przełamuje, wykonując 
ruchy rękami w strony przeciwne. Gdy blizna i jej najbliższe otoczenie są już dobrze 
rozmasowane, można wykonać rolowanie, przesuwając fałd skórny przez środek blizny,  
z jednego końca na drugi. Po masażu zaleca się wcieranie maści, które powodują dodatkowe 
rozmiękczanie blizny. 
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Oparzenia i odmrożenia 
Oparzenia są to zmiany miejscowe lub ogólne, powstałe w wyniku zadziałania na tkanki 

wysokiej temperatury, np. ognia, wrzącej substancji, promieniującego ciepła itp. Wyróżnia się 
4 stopnie oparzenia. Przy oparzeniach II0 (rumień, obrzęk, objawy zapalne, pęcherze, 
częściowa martwica) i III° (martwica skóry i głębszych tkanek, blizna) wskazany jest masaż. 

Odmrożenia są to miejscowe zmiany, głównie na obwodowych częściach ciała, 
spowodowane działaniem niskiej temperatury. Wyróżnia się 4 stopnie odmrożenia. Przy 
odmrożeniach II° (pęcherze i objawy zapalne) i III° (martwica skóry i blizny) wskazany jest 
masaż. 

Postępowanie usprawniające krążenie płynów tkankowych i procesy gojenia 
przeprowadza się podobnie tak przy oparzeniach, jak i przy odmrożeniach. W pierwszej 
kolejności należy przeprowadzić masaż ręczny powyżej miejsca odmrożenia z zastosowaniem 
głaskania, rozcierania i ugniatania podłużnego. W przypadku oparzenia (odmrożenia) tylko 
jednej kończyny można wykonać masaż kontralateralny. W celu usprawnienia krążenia  
w obrębie rany masuje się jej okolicę wzdłuż brzegów oraz promieniście, od obwodu  
w kierunku brzegu rany, stosując głaskanie i rozcieranie. Dobre efekty uzyskuje się po 
zastosowaniu drenażu limfatycznego z ominięciem rany. Po utworzeniu się blizny należy 
przystąpić do jej rozmiękczania, postępując jak przy masażu blizny. 
 
Urazy mięśni i ścięgien 

Stłuczenie to uszkodzenie ciała bez przerwania ciągłości skóry, spowodowane urazem 
bezpośrednim. Charakteryzuje się ono uszkodzeniem włókien mięśniowych warstw głębokich 
przylegających do kości, zasinieniem oznaczającym wylew krwi do tkanek, obrzękiem  
i miejscową bolesnością. Stłuczenia mięśni najczęściej są lekceważone, ze względu na brak 
występowania krwiaka powierzchownego. Uszkodzenie mięśnia jest odwrotnie 
proporcjonalne do stopnia kurczu mięśni w chwili zadziałania urazu, tzn., że im większe 
rozluźnienie mięśni powierzchownych, tym większy uraz warstw głębokich i możliwość 
powstania krwiaka. 

Uszkodzenia mięśni mogą wystąpić w obrębie brzuśca, przejścia mięśnia w ścięgno, 
ścięgna albo w miejscu przyczepu ścięgna do kości. Dzieli się je na: naciągnięcia, naderwania 
i rozerwania. 
 
Stłuczenia i naciągnięcia mięśnia 

Naciągnięcie mięśnia, czyli uszkodzenie lekkie, spowodowane jest urazem pośrednim, 
powodującym uszkodzenie mięśnia w miejscu, w którym w momencie wykonywania 
gwałtownego ruchu dochodzi do zmniejszenia rozciągliwości. Naciągnięcie może dotyczyć 
każdej części brzuśca, a miejscem szczególnie wrażliwym jest połączenie mięśniowo-
ścięgniste. Uszkodzeniu ulega mała liczba włókien mięśnia lub ścięgna i towarzyszy temu 
powstanie krwiaka. 

Krwiak śródmięśniowy, czyli patologiczny zbiornik krwi jest naturalnym następstwem 
stłuczenia i naciągnięcia mięśnia, przy których uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne  
z towarzyszącym wtórnym wysiękiem w warstwach międzypowięziowych i powięziowych, 
co niekorzystnie wpływa na ukrwienie mięśnia. Niewłaściwie leczony krwiak może ulec 
zwłóknieniu, skostnieniu albo mogą powstać zrosty międzymięśniowe lub przykurcze. 
Zastosowanie właściwego leczenia spowoduje całkowite wchłonięcie krwiaka i pełną 
odbudowę tkanki mięśniowej, która powróci do prawidłowej czynności. 

Zaniki mięśni mogą nastąpić z powodu zaburzenia ich unerwienia lub ukrwienia. 
Uszkodzenie mięśnia, kości czy stawu, a także dłuższe niewykonywanie przez mięsień 
czynności prowadzi do jego zaniku. W pierwszej kolejności dochodzi do utraty przerostu 
włókien mięśniowych, następnie zmniejsza się liczba włókien wskutek ich nieodwracalnego 
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zwyrodnienia, kolejno tkanka mięśniowa stopniowo przerasta tkanką włóknistą i zmniejsza 
się zdolność magazynowania energii. Mięsień traci na sile pojedynczego skurczu oraz na 
wytrzymałości podczas pracy. Jeżeli nie można zwiększyć masy i siły mięśniowej 
osłabionych mięśni poprzez ćwiczenia czynne z oporem, w pierwszej kolejności 
przeprowadza się masaż i ćwiczenia izometryczne. 

W postępowaniu leczniczym należy zwrócić uwagę na to, aby nie nastąpiło zbyt wczesne 
uruchomienie, ponieważ spowoduje ono uszkodzenie tworzących się nowych naczyń i świeże 
krwawienie. Z kolei zbyt długie unieruchomienie wpływa na tworzenie się nadmiernej ilości 
tkanki ziarninowej, mogącej ulegać zwłóknieniu. Błędy lecznicze wpływają również na 
ograniczenie ruchomości stawu lub jego destabilizację, powstanie blizny, która wyłącza 
mięsień z pracy, upośledzając jego rozciągliwość, siłę i wytrzymałość. 

Po stłuczeniu i naciągnięciu mięśnia z małym krwiakiem stosuje się unieruchomienie  
i zimne okłady, w celu obkurczenia naczyń krwionośnych i zapobieżenia nawrotom krwiaka. 
Korzystnie to wpłynie na wygojenie i pozostanie mała blizna z minimalną dysfunkcją stawu 
czy kurczliwością mięśnia. Przy krwiakach dużych stosuje się miejscowo zimne okłady 
uciskowe i unieruchomienie całej kończyny głównie dwa sąsiednie stawy na ok. 10 dni. Po 
tym czasie unieruchomienie likwiduje się tylko w celu przeprowadzenia zabiegów 
fizykalnych i ćwiczeń czynnych, wykonywanych do granicy bólu. Przy krwiakach rozległych 
stosuje się miejscowo zimne okłady uciskowe i unieruchomienie kończyny przez kilka 
tygodni. 

W pierwszych dniach po urazie przeprowadza się masaż i ćwiczenia kontralateralne oraz 
ćwiczenia oddechowe. Pod koniec okresu unieruchomienia stosuje się masaż i ćwiczenia 
izometryczne do granicy bólu kończyny chorej, a także masaż i ćwiczenia kontralateralne  
z maksymalnym obciążeniem, kilka razy dziennie i tyle samo razy ćwiczenia ipsilateralne  
z maksymalnym oporem. 

Po okresie unieruchomienia bezwzględnego następuje okres unieruchomienia 
względnego, które również na czas rehabilitacji jest likwidowane. Przeprowadza się 
ćwiczenia czynne wolne, a po nich zimne okłady na miejsce urazu. Można też po 
ćwiczeniach, w celu likwidacji obrzęku, zastosować drenaż limfatyczny lub w celu 
zmniejszenia bólu i resorpcji krwiaka masaż ręczny powyżej i poniżej miejsca stłuczenia czy 
naciągnięcia. Stosuje się głaskanie, rozcieranie, ugniatanie podłużne i wibrację. Kolejno 
wykonuje się masaż od obwodu w kierunku brzegów krwiaka (głaskanie, rozcieranie) 
i głaskanie wokół brzegów krwiaka. Po mniej więcej 3 tygodniach od wystąpienia urazu 
przystępuje się do masażu i ćwiczeń czynnych z oporem uszkodzonego mięśnia, 
a w przypadku występowania obrzęku w dalszym ciągu należy wykonywać drenaż 
limfatyczny, kilka razy dziennie. W tym okresie następuje całkowite obciążenie kończyny 
chorej. 
 
Naderwania mięśnia 

Naderwanie mięśnia, czyli uszkodzenie średnie mięśnia, spowodowane jest urazem 
pośrednim, przy którym dochodzi do rozerwania dużej liczby włókien mięśniowych. 
Uszkodzenie to przebiega podobnie jak naciągnięcia mięśnia, przy czym okres 
unieruchomienia bezwzględnego i względnego jest dłuższy. Usprawnianie lecznicze 
przebiega tak samo jak w uszkodzeniach lekkich, ale ćwiczenia czynne z oporem i całkowite 
obciążanie chorej kończyny można rozpocząć dopiero po 3 miesiącach od wystąpienia urazu. 
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Rozerwania mięśnia 
Rozerwanie mięśnia, czyli uszkodzenie ciężkie mięśnia, jest to całkowite przerwanie 

włókien mięśnia lub ścięgna. U sportowców wyczynowych stosuje się leczenie operacyjne, 
zespalające oba końce mięśnia czy ścięgna, po którym następuje usprawnianie lecznicze 
podobne do usprawniania naderwanego mięśnia. 
 
Entezopatia mięśnia podkolanowego i mięśnia dwugłowego uda 

Entezopatia jest to dolegliwość bólowa związana ze zmianami chorobowymi przyczepów 
ścięgnistych mięśni do kości, które powstają wskutek działania dużych naprężeń i obciążeń 
na mięsień. W wyniku oddziaływania zbyt dużych sił pojedyncze włókna ścięgna odrywają 
się od podłoża i przemieszczają się w głąb ścięgna a tworzący się krwiak może ulec 
uwapnieniu. Konsekwencją tego jest osłabienie wytrzymałości ścięgna, powodujące ból  
i prowadzące do oderwania się ścięgna od przyczepu. Do entezopatii mięśnia podkolanowego 
dochodzi w wyniku przeciążenia tego mięśnia podczas intensywnego biegania, głównie po 
nierównym terenie. Intensywne bieganie w takim terenie lub po nachylonym torze bieżni 
wpływa na częste ustawianie stopy w pronacji i skręcanie podudzia do wewnątrz. 
Przeciążenie mięśnia podkolanowego wywołuje ból na bocznej stronie stawu kolanowego, 
poniżej linii stawu i z przodu więzadła pobocznego. Przeciążenie mięśnia dwugłowego uda 
objawia się bólem po bocznej stronie stawu kolanowego, z tyłu i z boku głowy kości 
strzałkowej. 

Postępowanie usprawniające obejmuje ograniczenie biegania, szczególnie w terenie 
pagórkowatym, oraz masaż rozluźniający podudzia i uda. W okolicę boczną stawu 
kolanowego wciera się maść o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Po kilku 
zabiegach wstępnych przeprowadza się masaż stawowy centryfugalny, przy którym w fazie 
końcowej wciera się powyższe maści albo kompozycję olejków eterycznych. Kolejno stosuje 
się masaż okostnowy na nadkłykieć boczny kości udowej (przyczep początkowy mięśnia 
podkolanowego) lub na głowę kości strzałkowej (przyczep końcowy mięśnia dwugłowego)  
z zastosowaniem powyższych środków wspomagających masaż. 
 
Rozerwanie ścięgna Achillesa 

Rozerwanie ścięgna Achillesa najczęściej spowodowane jest urazem napiętego mięśnia 
trójgłowego łydki (np. kopnięcie), nagłym napięciem tego mięśnia (np. bieg, skok) oraz 
gwałtownym jego rozciągnięciem. Typowymi miejscami zerwania są okolica przyczepu 
mięśnia do guza piętowego oraz od 2 – 6 cm powyżej guza piętowego. Objawami zerwania 
są: nagły silny ból w dolnym odcinku podudzia, ubytek ścięgna (dołek) stwierdzany przy 
badaniu palpacyjnym, brak ruchu zgięcia podeszwowego stopy przy ucisku klamrowym na 
mięsień trójgłowy łydki wykonywanym w klęku prostym, przy zwisającej stopie (test 
transmisji), obrzęk i wylew podskórny w obrębie ścięgna i stawu skokowego, osłabienie siły 
mięśnia trójgłowego oraz w pozycji stojącej niemożność uniesienia się na palcach chorej 
kończyny. Postępowanie lecznicze obejmuje okres unieruchomienia po operacyjnej 
rekonstrukcji ścięgna i okres po zlikwidowaniu unieruchomienia. W pierwszym okresie 
należy przeprowadzać masaż i ćwiczenia kontralateralne, zwracając szczególną uwagę na 
staw skokowy i ścięgno Achillesa, a także na mięśnie trójgłowy łydki i czworogłowy uda oraz 
staw kolanowy. W drugim okresie, w związku z występującym obrzękiem, stosuje się w 
pierwszej kolejności drenaż limfatyczny kończyny dolnej chorej, następnie masaż powyżej 
miejsca uszkodzenia i kolejno masaż stawu skokowego i ścięgna oraz stopy. W celu 
szybszego odzyskania sprawności przez ścięgno i kończynę dolną należy kontynuować masaż 
kontralateralny. Po ustąpieniu obrzęku przystępuje się do masowania, stosując najpierw 
głaskanie, rozcieranie, delikatne ugniatanie podłużne i wibrację powyżej miejsca 
uszkodzenia. Jeżeli po ćwiczeniach czynnych bez oporu wystąpi obrzęk podudzia, można 
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zastosować drenaż limfatyczny lub masaż kostką lodu. W tym okresie bardzo dobre efekty 
uzyskuje się stosując masaż wirowy z dodatkiem soli leczniczych. Masaż ścięgna rozpoczyna 
się po odpadnięciu strupa z rany. Do masażu używa się oliwki albo kompozycji olejków 
eterycznych. Stopniowo zwiększa się siłę poszczególnych technik (głaskanie, rozcieranie, 
ugniatanie). Oklepywanie ścięgna wprowadza się pod koniec okresu rehabilitacji, gdy ścięgno 
jest gotowe na przyjęcie dużego obciążenia. 
 
Entezopatia rozcięgna podeszwowego 

Rozcięgno podeszwowe biegnie po stronie podeszwowej stopy od guza kości piętowej do 
podstawy paliczków bliższych 5 palców. Wpływa ono na czynnościową stabilizację stopy 
podczas chodzenia i biegania. Przeciążenie rozcięgna ma miejsce podczas fazy obciążenia  
i odbicia się stopy, przy których następuje obniżenie sklepienia podłużnego stopy. Sumujące 
się mikrourazy okolicy pięty mogą doprowadzić do entezopatii lub ostrogi piętowej. Objawy 
bólowe w miejscu przyczepu rozcięgna do kości piętowej najczęściej pojawiają się rano oraz 
w fazie początkowej i końcowej treningu, a także po zakończeniu treningu. Najczęściej 
dochodzi do stanu przewlekłego, ponieważ dolegliwości są lekceważone i zgłaszane zbyt 
późno, co niekorzystnie wpływa na czas leczenia. 

Postępowanie lecznicze w okresie ostrym obejmuje masaż kostką lodu okolicy pięty albo 
masaż ręczny (głównie rozcieranie), prowadzony w pasmach poprzecznych do przebiegu 
rozcięgna na podeszwowej stronie stopy. Masuje się z zastosowaniem środków 
wspomagających masaż o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym albo przy użyciu 
kompozycji olejków eterycznych. W okresie przewlekłym zaleca się w dalszym ciągu masaż 
strony podeszwowej stopy na bazie środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz 
masaż pobudzający podudzia, ćwiczenia poprawiające zakres ruchomości stawu skokowego  
i stopy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie stabilizujące łuki stopy, ćwiczenia rozciągające 
mięśnie łydki. Pomocne jest również stosowanie ultradźwięków na rozcięgno i plastrowanie 
sklepienia podłużnego. Należy zwrócić uwagę na używanie odpowiedniego obuwia,  
w którym powinna być prawidłowo uformowana pięta i obcas, zapewniające dobrą 
stabilizację tylnej części stopy. 
 
Urazy stawów, więzadeł i torebek stawowych 

Skręcenie stawu to uraz stawu, przy którym dochodzi do nadmiernego naciągnięcia 
więzadeł okołostawowych i torebki stawowej bez przemieszczenia się powierzchni 
stawowych względem siebie. 

Więzadła mają genetycznie uwarunkowany określony stopień rozciągliwości i po 
zaprzestaniu działania bodźców naprężających powracają do długości wyjściowej. 
Uszkodzenia więzadeł powstają wskutek nagłego zadziałania zbyt dużej siły. 

Postępowanie lecznicze, niezależnie od uszkodzenia, w pierwszym okresie po 
wystąpieniu urazu ma na celu złagodzenie objawów bólowych, obkurczenie uszkodzonych 
naczyń krwionośnych, zmniejszenie krwawienia wewnętrznego i minimalizację obrzęku. 
Leczenie w pierwszych 3 dniach po urazie obejmuje stosowanie zimnych okładów na obolałe 
miejsce i bezwzględne unieruchomienie chorej kończyny w opatrunku uciskowym oraz 
ułożenie jej powyżej poziomu serca. Przeprowadza się również masaż i ćwiczenia 
kontralateralne. 

Skręcenia stawowe dzieli się na lekkie, średnie i ciężkie. Diagnozowanie uszkodzonych 
więzadeł nastręcza dużo kłopotu, w związku z występowaniem silnego bólu i znacznego 
obrzęku. Przerwane więzadła, które natychmiast upośledzają całkowicie czynność stawu, są 
najczęściej wykrywane i odpowiednio leczone. Gorzej przedstawia się sytuacja  
z uszkodzeniami lekkimi i średnimi, które najczęściej występują i powodują trwałe 
rozciągnięcie więzadła, prowadząc do destabilizacji stawu. W okresie wczesnym uszkodzenia 
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więzadła istniejący obronny skurcz mięśnia utrudnia wykrycie niestabilności stawu, zanim nie 
znieczuli się obolałego miejsca. Proces gojenia się więzadła jest taki sam przy leczeniu 
zachowawczym, jak i przy leczeniu operacyjnym, przy czym drugi sposób leczenia polepsza 
jakość gojenia, przez co powstaje mniejsza blizna. 
 
Skręcenia lekkie 

Skręcenia lekkie charakteryzują się uszkodzeniem małej liczby włókien więzadła, małą 
bolesnością, niewielkim krwiakiem i obrzękiem, brakiem ruchów patologicznych  
i nieznacznym upośledzeniem funkcji stawu. 

Po 3 dniach od wystąpienia urazu przeprowadza się masaż i ćwiczenia kontralateralne,  
a uszkodzoną kończynę kąpie się raz w ciepłej (ok.40°C) raz w zimnej (ok.l5°C) wodzie  
i stosuje się ćwiczenia czynne w odciążeniu lub ćwiczenia samowspomagane chorego stawu 
bez wywoływania bólu. Wskazane jest rozpoczęcie masowania, powyżej miejsca urazu, za 
pomocą głaskania, rozcierania i ugniatania. Przy istnieniu obrzęku stawu należy stosować 
drenaż limfatyczny całej kończyny, w szczególnych przypadkach nawet trzy razy dziennie. 

Po tygodniu od doznania urazu nadal wykonuje się masaż i ćwiczenia kontralateralne 
oraz na chorej kończynie ćwiczenia izometryczne i ipsilateralne, kilka razy dziennie, a także 
drenaż limfatyczny przy istniejącym obrzęku. Po ustąpieniu obrzęku można wykonać masaż 
stawowy centryfugalny z zastosowaniem środków wspomagających masaż (przeciwbólowe, 
przeciwzapalne, przeciwobrzękowe) i ogólny masaż stawu z wykorzystaniem głaskania, 
rozcierania i ugniatania, bez wywoływania bólu. Zaleca się masaż okostnowy na okolicy 
chorego stawu z wcieraniem kompozycji olejków eterycznych. 

Po dwóch tygodniach w dalszym ciągu wykonuje się masaż i ćwiczenia kontralateralne 
oraz masaż stawowy centryfugalny i okostnowy, ćwiczenia czynne i czynne z oporem, aż do 
granicy bólu. Całkowite obciążenie kończyny chorej i trening siłowy, głównie mięśni 
działających na staw wprowadza się po upływie 3 tygodni od urazu. 

Przy utrzymujących się zbyt długo dolegliwościach stawu i tkanek okołostawowych 
należy zalecić masaż segmentarny, a także ćwiczenia czynne z oporem w odciążeniu i kolejno 
ćwiczenia zapewniające ruchomość stawu w pełnym zakresie. 
 
Skręcenia średnie 

Skręcenia średnie charakteryzują się uszkodzeniem dużej liczby włókien więzadła, 
silnym bólem, obszernym krwiakiem i obrzękiem znacznego stopnia. Pojawiają się też ruchy 
patologiczne i dochodzi do upośledzenia czynności stawu. 

Postępowanie lecznicze w pierwszych 3 dniach po urazie obejmuje stosowanie zimnych 
okładów na obolałe miejsce, unieruchomienie bezwzględne kończyny z opatrunkiem 
uciskowym i ułożenie jej powyżej poziomu serca. Po tym okresie po ustąpieniu dużego 
obrzęku zakłada się opatrunek gipsowy na 2–6 tygodni. W tym czasie przeprowadza się 
masaż i ćwiczenia kontralateralne oraz ćwiczenia izometryczne i ipsilateralne, kilka razy 
dziennie, na kończynie chorej. 

Po usunięciu opatrunku gipsowego następuje okres unieruchomienia względnego,  
w czasie, którego postępowanie lecznicze podobne jest do leczenia w skręceniach lekkich. 
 
Skręcenia ciężkie 

Skręcenia ciężkie to całkowite przerwanie więzadła, przy którym występuje silny ból  
i obrzęk znacznego stopnia oraz duża niestabilność stawu. 

Postępowanie lecznicze w pierwszej kolejności obejmuje stosowanie zimnych okładów, 
unieruchomienie bezwzględne kończyny i ułożenie jej powyżej poziomu serca. Te czynności 
przeprowadza się do momentu zabiegu chirurgicznego, obejmującego zszycie więzadła  
i torebki stawowej, po którym następuje unieruchomienie bezwzględne w opatrunku 
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gipsowym, uzależnione od procesu gojenia się. Po usunięciu gipsu stosuje się 
unieruchomienie względne, w czasie, którego usprawnianie rehabilitacyjne podobne jest do 
leczenia w skręceniach średnich. 
 
Zwichnięcia 

Zwichnięcie jest to przemieszczenie powierzchni stawowych kości względem siebie.  
W pierwszej kolejności należy nastawić zwichniętą kość i unieruchomić staw na pewien czas. 
Następnie przeprowadza się leczenie usprawniające, które obejmuje okres unieruchomienia  
i okres po likwidacji unieruchomienia. W pierwszym okresie wykonuje się masaż i ćwiczenia 
kontralateralne oraz masaż i ćwiczenia izometryczne na częściach kończyny chorej, nie 
objętych unieruchomieniem. W drugim okresie masowaniem obejmuje się kończynę chorą 
wraz z częścią nie masowaną. Należy używać środków natłuszczających i odżywczych albo 
olejków aromatycznych z rumianku i lawendy. W przypadku występowania obrzęku 
wskazany jest drenaż limfatyczny. Pierwsze zabiegi wykonuje się delikatnie, 
powierzchownie, a po kilku zabiegach energicznym masażem można objąć tkanki głębiej 
położone, masując na bazie kompozycji olejków eterycznych. Jeżeli w trakcie 
unieruchomienia powstały przykurcze stawowe, to należy zastosować masaż przy 
przykurczach, gdy występują zaniki mięśniowe, trzeba przeprowadzić masaż izometryczny. 
W przypadkach skomplikowanych i trwających zbyt długo (np. w chorobach stawów i tkanek 
okołostawowych) wskazany jest masaż segmentarny. W trakcie masażu należy zadbać  
o pełny zakres ruchomości stawu, pomogą w tym ćwiczenia. 
 
Przykurcze stawowe 

Przykurcz jest to wadliwe ustawienie kończyny wskutek trwałego ograniczenia zakresu 
ruchu w stawie. 

W przypadku występowania przykurczu w obrębie stawu należy jak najszybciej 
przystąpić do zabiegów fizykalnych, aby zapobiec objawom bólowym, pogłębianiu się 
przykurczu, zanikom mięśniowym, a także wpłynąć na obniżenie napięcia i wzmocnienie 
osłabionych mięśni. Po zastosowaniu zabiegów z zakresu ciepłolecznictwa przystępuje się do 
masażu likwidującego przykurcz. W pierwszej kolejności pogłębia się przykurcz w celu 
rozluźnienia mięśni i stosuje się ogólny masaż rozgrzewający mięśni zginaczy 
i prostowników chorego stawu, stosując głaskanie, rozcieranie, ugniatanie i delikatną 
wibrację. Następnie rozciąga się przykurcz do momentu wystąpienia delikatnego bólu 
i w takim ułożeniu przeprowadza się masaż rozluźniający na grupie mięśni zginaczy, stosując 
głaskanie i rozcieranie, a na mięśniach prostownikach wykonuje się energiczny, pobudzający 
masaż z zastosowaniem głaskania, rozcierania, ugniatania i silnej wibracji. Kolejno na okolicę 
stawu stosuje się masaż stawowy centryfugalny, wykonując głównie głaskanie i rozcieranie. 
W fazie końcowej należy wcierać środki wspomagające masaż o działaniu przeciwbólowym, 
przeciwzapalnym i rozgrzewającym albo masować na bazie kompozycji olejków eterycznych. 
Po masażu przystępuje się do ćwiczeń zwiększających zakres ruchomości w stawie. Po 
zlikwidowaniu przykurczu, a przy istniejących zanikach mięśniowych należy zastosować na 
ten mięsień czy grupę mięśni masaż izometryczny. 
 
Choroby błony maziowej stawu kolanowego 

Do najczęstszych przyczyn chorób błony maziowej stawu kolanowego należą 
mikrourazy, powstające przy dużych obciążeniach treningowych, które sumując się 
doprowadzają do wysięku w stawie. Urazy i podrażnienia błony maziowej niekorzystnie 
wpływają na wydolność mięśnia czworogłowego, której pogorszenie ujawnia się już po kilku 
dniach występowania objawów bólowych i ograniczenia czynności kończyny dolnej. 
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Dodatkowymi objawami ostrego podrażnienia błony maziowej są przykurcz zgięciowy  
i obrzęk stawu kolanowego oraz podwyższona temperatura całej okolicy. 

Usprawnianie lecznicze w okresie ostrym zapalenia błony maziowej obejmuje 
unieruchomienie kończyny oraz zastosowanie krioterapii i leków przeciwzapalnych na 
okolicę stawu kolanowego. Przy istniejącym przykurczu zginaczy stawu kolanowego stosuje 
się wyciąg z obciążeniem w celu likwidacji przykurczu, jak również w celach 
diagnostycznych, ponieważ niemożność uzyskania wyprostu w stawie może świadczyć  
o uszkodzeniu łąkotki. W tym okresie wykonuje się masaż kontralateralny stawu kolanowego 
i mięśnia czworogłowego. 

W okresie podostrym stosuje się unieruchomienie względne stawu w pozycji wyprostnej  
i ucisk w postaci owinięcia kończyny kilkoma warstwami waty, w celu przyspieszenia 
wchłaniania wysięku i zmniejszenia uczucia napięcia. Należy pamiętać, aby unikać pozycji 
pionowej z obciążeniem kończyny i ułożenia kończyny chorej w zgięciu w stawie 
kolanowym. W tym okresie na czas rehabilitacji likwiduje się unieruchomienie 
i przeprowadza się masaż i ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego albo drenaż 
limfatyczny z ominięciem stawu kolanowego (w przypadku istniejącego jeszcze obrzęku). 

Po ustąpieniu okresu podostrego wykonuje się masaż stawowy centryfugalny  
z zastosowaniem środków wspomagających masaż o działaniu przeciwzapalnym, 
przeciwbólowym i przeciwobrzękowym albo stosuje się kompozycję olejków eterycznych. 
Przeprowadza się również masaż mięśnia czworogłowego i masaż okostnowy okolicy stawu. 
Najważniejszym elementem rehabilitacji są ćwiczenia czynne i czynne z oporem stawu 
kolanowego, a do czasu osiągnięcia pełnej wydolności stawu i mięśnia czworogłowego zaleca 
się podczas chodzenia używanie stabilizatora stawu kolanowego, 
 
Uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego 

Staw kolanowy jest największym stawem ustroju człowieka, jest stawem zawiasowym, 
w którym główką są kłykcie kości udowej, a panewką kłykcie kości piszczelowej, od przodu 
staw jest przykryty rzepką. Ponieważ panewka jest bardzo płytka, jest ona pogłębiona przez 
łąkotki przyśrodkową i boczną. Łąkotki są to niepełne krążki śródstawowe, kształtu 
półksiężycowatego, na obwodzie grubsze, a w środku cieńsze, zbudowane z chrząstki 
szklistej i włóknistej. Są one połączone więzadłowo z kością udową poprzez dwa więzadła 
łąkotkowo-udowe. Obydwie łąkotki są połączone z przodu więzadłem poprzecznym kolana. 
Dzielą one jamę stawową na dwa piętra: górne utworzone przez łąkotki i kość udową, tutaj są 
wykonywane ruchy zginania i prostowania. Piętro dolne znajduje się między łąkotkami  
a kością piszczelową, w tym miejscu są wykonywane ruchy obrotowe. 

Staw kolanowy jest stawem najbardziej narażonym na uszkodzenia, w związku z tym, że 
leży na przedłużeniu dwóch długich kości (dźwigni) kończyny dolnej i nie ma osłony 
mięśniowej. Do najczęściej występujących uszkodzeń stawu kolanowego należy rozerwanie 
łąkotki, które następuje w wyniku zadziałania bezpośredniego urazu na łąkotkę, przy urazie 
skrętnym (skręt tułowia przy zablokowanej stopie), przy osłabieniu aparatu więzadłowego 
albo w wyniku urazu działającego od strony bocznej, przy zgiętym stawie. Uszkodzenie 
łąkotki może nastąpić pod wpływem jednorazowego urazu, ale najczęściej jest wynikiem 
sumowania się mikrourazów, co prowadzi do pęknięcia podłużnego w płaszczyźnie poziomej 
lub oderwania łąkotki od torebki stawowej. Typowymi objawami uszkodzenia łąkotki są: 
dobrze słyszalny trzask połączony z uczuciem przeskoczenia w stawie, ból, ograniczenie 
zakresu ruchu w stawie, głównie w fazie końcowej zginania lub wyprostu ze sprężystym 
blokowaniem stawu, występowanie wysięku i zaniku mięśnia czworogłowego. 

W celu rozpoznania uszkodzenia łąkotki można przeprowadzić badanie diagnostyczne  
w postaci, np. testów łąkotkowych Apley'a i Bohlera. Test łąkotkowy Apley'a stosuje się  
u zawodnika leżącego przodem i kończynie dolnej zgiętej w stawie kolanowym do kąta 90°. 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 21 

Terapeuta jedną ręką stabilizuje udo, a drugą naciska na piętę (kompresja łąkotek bocznej  
i przyśrodkowej), wykonując rotację podudzia na zewnątrz i do wewnątrz (test 
kompresyjnorotacyjny). Drugi test (dystrakcyjnorotacyjny) przeprowadza się w tej samej 
pozycji wyjściowej co pierwszy, ale odciąga się podudzie (trakcja), przy równoczesnej rotacji 
zewnętrznej i wewnętrznej. Wystąpienie bólu przy rotacji zewnętrznej świadczy  
o uszkodzeniu łąkotki przyśrodkowej, a przy rotacji wewnętrznej o uszkodzeniu łąkotki 
bocznej. Test łąkotkowy Bohlera przeprowadza się u zawodnika leżącego tyłem lub 
siedzącego z wyprostowaną kończyną dolną w stawie kolanowym. Terapeuta jedną ręką 
stabilizuje udo od strony przyśrodkowej, a drugą wykonuje ruch przywodzenia podudzia, 
następnie zmienia ułożenie i jedną ręką stabilizuje udo po stronie bocznej, a drugą wykonuje 
odwodzenie podudzia. Podczas przywodzenia (docisk na łąkotkę przyśrodkową) lub 
odwodzenia (docisk na łąkotkę boczną) następuje zwężenie odpowiedniej części szpary 
stawowej i w przypadku uszkodzenia łąkotki pojawia się ból. 

Usprawnianie lecznicze zachowawcze w okresie ostrym obejmuje zastosowanie punkcji 
stawowej przy istniejącym krwiaku oraz unieruchomienie bezwzględne kończyny dolnej na 
ok. 2 tygodnie i stosowanie krioterapii na staw. W tym czasie przeprowadza się masaż  
i ćwiczenia kontralateralne stawu kolanowego i mięśnia czworogłowego, a także ćwiczenia 
izometryczne mięśnia czworogłowego chorej kończyny. 

W okresie podostrym stosuje się unieruchomienie względne, usuwane na czas 
rehabilitacji, podczas której przeprowadza się masaż i ćwiczenia izometryczne mięśnia 
czworobocznego, a także masaż stawowy centryfugalny chorej kończyny z zastosowaniem 
środków wspomagających masaż o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym  
i przeciwobrzękowym. W przypadku występowania obrzęku stawu należy w pierwszej 
kolejności wykonać drenaż limfatyczny z ominięciem stawu kolanowego. Wprowadza się 
stopniowo ćwiczenia czynne i czynne z oporem stawu kolanowego. W późniejszym okresie 
masuje się całą kończynę dolną chorą oraz stosuje się masaż stawowy centryfugalny na bazie 
kompozycji olejków eterycznych, a także masaż okostnowy okolicy stawu kolanowego. 

W przypadku uszkodzenia łąkotki z zakleszczeniem się części łąkotki między 
powierzchnie stawowe, stosuje się leczenie operacyjne bezpośrednio, po którym 
przeprowadza się leczenie usprawniające, trwające ok. 2–3 tygodni. W pierwszym tygodniu 
wykonuje się kilka razy dziennie ćwiczenia bierne stawu kolanowego do granicy bólu, 
ćwiczenia izometryczne mięśnia czworobocznego uda i zginaczy uda, i stosuje się krioterapię 
stawu kolanowego chorej kończyny, a także masaż i ćwiczenia kontralateralne stawu 
kolanowego i mięśnia czworogłowego uda. W drugim tygodniu przeprowadza się te same 
zabiegi, co wcześniej, zwiększając zakres ruchomości stawu kolanowego i intensywność 
ćwiczeń, powtarzając kilkanaście razy w ciągu dnia. Wprowadza się także ćwiczenia czynne 
stawu kolanowego. W trzecim tygodniu zaczyna się stosować masaż kończyny dolnej chorej, 
ze szczególnym uwzględnieniem mięśnia czworogłowego uda i zginaczy uda, i masaż 
stawowy centryfugalny z użyciem środków wspomagających masaż o działaniu 
przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. W przypadku występowania 
obrzęku stawu kolanowego w pierwszej kolejności wykonuje się drenaż limfatyczny. 
Wprowadza się ćwiczenia czynne z oporem, dostosowując obciążenie do aktualnych 
możliwości chorego, a także ćwiczenia na ergometrze rowerowym. 
 
Niestabilność stawu kolanowego 

Niestabilność stawu kolanowego spowodowana jest zadziałaniem urazu bezpośredniego 
na staw, przez co zostaje uszkodzony aparat więzadłowy. Objawami niestabilności są 
niepewność kolana (tzw. uciekanie kolana), niekontrolowana przesuwalność powierzchni 
stawowych, krwiak, ból i obrzęk. Torebka stawowa wzmocniona jest przez więzadła: 
więzadło własne rzepki (hamuje ruchy zginania), więzadło poboczne strzałkowe (hamuje 
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ruchy prostowania i ruchy obrotowe do wewnątrz), więzadło poboczne piszczelowe (hamuje 
ruchy prostowania i ruchy obrotowe na zewnątrz), więzadło podkolanowe skośne (hamuje 
ruchy obrotowe i nadmierne prostowanie stawu), więzadło podkolanowe łukowate. W stawie 
kolanowym znajdują się również więzadła łąkotkowo-udowe (łączą łąkotki z kością udową), 
więzadło poprzeczne kolana (łączy obie łąkotki) oraz więzadła krzyżowe przednie (hamuje 
przesuwanie podudzia do przodu) i tylne (hamuje przesuwanie podudzia do tyłu).  
Na stabilność stawu kolanowego w dużej mierze wpływają sprawność i siła mięśnia 
czworogłowego uda. 

Niestabilność stawu kolanowego określana jest w 3 stopniach: stopień I – niestabilność 
lekka wynika z częściowego naderwania i rozciągnięcia więzadła, wiotkość stawu wynosi 35 
mm, stopień II niestabilność umiarkowana –powstała przy częściowym rozerwaniu więzadła, 
wiotkość stawu wynosi 5–10 mm, stopień III – niestabilność duża –występuje po całkowitym 
zerwaniu więzadła, nieprawidłowa ruchomość stawu wynosi powyżej 10 mm. 

Uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego występuje częściej niż więzadła 
strzałkowego i przeważnie przy nadkłykciu kości udowej, po zadziałaniu urazu 
bezpośredniego od strony bocznej kolana, przy równoczesnej rotacji podudzia na zewnątrz 
względem uda, przy wyprostowanej kończynie. Przy tym urazie zostaje również uszkodzone 
więzadło krzyżowe przednie. Objawia się krwiakiem, bólem w okolicy więzadła, 
patologicznym odwodzeniem podudzia, stwierdzanym przy zgięciu do kąta 20° oraz 
zwiększoną rotacją zewnętrzną. 

Uszkodzenie więzadła pobocznego strzałkowego najczęściej następuje przy głowie 
strzałki, po zadziałaniu urazu bezpośredniego po stronie przyśrodkowej kolana, przy 
równoczesnej rotacji wewnętrznej podudzia względem uda, przy wyprostowanej kończynie. 
Uszkodzenie cechuje się krwiakiem, bólem w okolicy więzadła, zwiększoną rotacją 
wewnętrzną, patologicznym przywiedzeniem podudzia, stwierdzanym przy zgięciu do kąta 
20°. 

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego występuje znacznie częściej niż 
krzyżowego tylnego i przeważnie przy guzku międzykłykciowym przednim kości 
piszczelowej, po zadziałaniu urazu bezpośrednio od tyłu lub na skutek mechanizmu 
opisanego przy uszkodzeniu więzadła pobocznego piszczelowego (opis powyżej). 
Uszkodzenie tego więzadła powoduje przesunięcie podudzia ku przodowi przy zgiętej 
kończynie i rotacji podudzia do wewnątrz. Niekiedy uszkodzeniu ulegają równocześnie 
łąkotki i więzadła poboczne. Uszkodzenie charakteryzuje się krwiakiem, słabym bólem, 
patologicznym odwodzeniem podudzia przy wyprostowanej kończynie, jak również przy 
zgięciu do kąta 20°, zwiększoną rotacją zewnętrzną i występowaniem ruchu szufladkowego 
do przodu. 

Uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego następuje przy guzku międzykłykciowym 
tylnym kości piszczelowej, po zadziałaniu urazu bezpośredniego od przodu, powoduje 
przesunięcie podudzia ku tyłowi przy zgiętej kończynie i rotacji podudzia do wewnątrz. 
Uszkodzenie objawia się krwiakiem, słabym bólem, ruchami bocznymi podudzia przy 
wyprostowanej kończynie oraz ruchami szufladkowymi do tyłu. 

Przy uszkodzeniach aparatu więzadłowego występujące objawy bólowe nie są 
proporcjonalne do stopnia uszkodzenia tkanek, tzn. im większy ból, tym mniejsze 
uszkodzenie i odwrotnie, ponieważ przy kontuzjach dużych rozmiarów dochodzi do 
rozerwania większości włókien nerwowych i nie występuje przewodnictwo nerwowe. 

Podobna sytuacja dotyczy powstającego krwiaka im mniejszy krwiak tym należy 
spodziewać się uszkodzenia ważniejszych struktur anatomicznych kolana (głównie więzadeł). 
Duży krwiak powstaje najczęściej na skutek naruszenia ciągłości torebki stawowej. 

Usprawnianie lecznicze uzależnione jest od rozmiarów uszkodzenia, tzn. uraz 
pojedynczego więzadła najczęściej kwalifikuje się do leczenia zachowawczego, natomiast 
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uszkodzenie dwu lub więcej więzadeł albo więzadła i łąkotki jest wskazaniem do zabiegu 
chirurgicznego. W leczeniu osób młodych i sportowców najczęściej stosuje się leczenie 
operacyjne. 
 
Uszkodzenia więzadeł pobocznych stawu kolanowego 

Uszkodzenie więzadeł pobocznego piszczelowego i pobocznego strzałkowego następuje 
w wyniku zadziałania urazu bezpośredniego po odpowiedniej strome (silne odwodzenie lub 
przywodzenie) z równoczesną rotacją podudzia względem uda przy wyprostowanej 
kończynie. Przy uszkodzeniu więzadła pobocznego piszczelowego najczęściej ulega też 
uszkodzeniu więzadło krzyżowe przednie, a uszkodzeniu więzadła pobocznego strzałkowego 
może towarzyszyć niedowład lub porażenie nerwu strzałkowego w związku z jego 
rozciągnięciem. Przy świeżych urazach chory początkowo może chodzić o własnych siłach,  
a objawy bólowe zwiększają się stopniowo, osiągając maksimum następnego dnia. Chory 
podczas chodzenia ma uczucie niepewności i bocznej niestabilności stawu kolanowego. 

Usprawnianie lecznicze przy uszkodzeniach niewielkiego stopnia (staw musi być stabilny 
w wyproście, w zgięciu do 30°, a boczna niestabilność nie może przekraczać 10°) obejmuje 
leczenie zachowawcze. Stosuje się nakłucie stawu w celu opróżnienia jamy stawu z płynu 
oraz opatrunek gipsowy na całą kończynę w pozycji niewielkiego zgięcia i w koślawości lub 
szpotawości, wpływający na maksymalne zbliżenie przyczepów i rozluźnienia więzadła 
krzyżowego przedniego. W tym czasie, tzn. przez okres ok. 4 tygodni przeprowadza się 
masaż i ćwiczenia kontralateralne, wykorzystując odczyn konsensualny i intensywne 
ćwiczenia izometryczne mięśni podudzia i uda kończyny chorej. Po zlikwidowaniu 
unieruchomienia stosuje się drenaż limfatyczny przy istniejącym obrzęku albo masaż, ze 
szczególnym uwzględnieniem mięśni brzuchatego łydki i czworogłowego uda. Wprowadza 
się też ćwiczenia bierne, czynno-bierne i czynne chorej kończyny. Po zabiegach 
rehabilitacyjnych zawodnik powinien zakładać stabilizator stawu kolanowego, co umożliwi 
mu lokomocję przy pomocy kul łokciowych. Po 2 tygodniach od rozpoczęcia usprawniania 
chorej kończyny wprowadza się masaż stawowy centryfugalny z zastosowaniem środków 
wspomagających masaż o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym  
i przeciwobrzękowym albo kompozycję olejków eterycznych. Stosuje się również masaż  
i ćwiczenia izometryczne mięśni czworogłowego uda i brzuchatego łydki oraz ćwiczenia 
czynne kończyny dolnej chorej. Po kolejnych 2 tygodniach wykonuje się zabiegi 
wcześniejsze i masaż okostnowy okolicy stawu kolanowego, a także stopniowo wprowadza 
się ćwiczenia czynne z oporem. Po 2 miesiącach od urazu można częściowo obciążać 
kończynę dolną chorą. 

Przy niestabilności III stopnia stosuje się leczenie operacyjne, polegające na połączeniu 
końców więzadła. Rokowanie na wyleczenie zależne jest od rozległości uszkodzenia, miejsca 
zerwania więzadła i rehabilitacji. Oderwanie więzadła w okolicy przyczepu daje dużą szansę 
na pozytywny wynik leczenia, ze względu na dobre ukrwienie miejsca zszycia. Przed 
zabiegiem należy zadbać o wystarczające napięcia izometryczne mięśni kończyny chorej  
i uzyskanie pełnego zakresu ruchomości w stawie kolanowym. Leczenie usprawniające jest 
podobne do stosowanego w leczeniu zachowawczym. 
 
Uszkodzenia więzadeł krzyżowych stawu kolanowego 

Do uszkodzenia więzadeł krzyżowego przedniego lub tylnego dochodzi wskutek urazu 
bezpośredniego, działającego na podudzie (od przodu lub od tyłu), przy zgiętym stawie 
kolanowym. Zawodnik z zerwanym jednym z więzadeł ma uczucie niepewności i osłabienia 
stawu kolanowego przy obciążaniu kończyny dolnej chorej, a zerwanie obu więzadeł 
powoduje przedniotylną niestabilność kolana i znaczne ograniczenie wydolności chodu.  
W celu sprawdzenia uszkodzenia więzadeł krzyżowych przeprowadza się badanie ruchów 
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szufladkowych, które wykonuje się u zawodnika leżącego tyłem, z kończyną dolną badaną 
zgiętą w stawie kolanowym do kąta 90° i stopą opartą o podłoże. Terapeuta siadając na stopie 
badanej kończyny stabilizuje podudzie, a rękami obejmuje podudzie poniżej stawu 
kolanowego. Następnie próbuje wykonać ruchy golenią do przodu i do tyłu. W przypadku 
zerwania więzadła krzyżowego przedniego podudzie łatwo przesunie się do przodu, natomiast 
przy zerwaniu więzadła krzyżowego tylnego podudzie przesunie się łatwo do tyłu. Minimalne 
przesunięcie do przodu goleni jest normalne jeżeli występuje również w drugiej kończynie. 

W przypadku uszkodzenia jednego więzadła najczęściej stosuje się leczenie 
zachowawcze, polegające na unieruchomieniu kończyny opatrunkiem gipsowym na okres ok. 
2 miesięcy z równoczesnym intensywnym ćwiczeniem izometrycznym i izotonicznym mięśni 
uda kończyny chorej oraz stosowaniem masażu i ćwiczeń kontralateralnych. U sportowców  
i osób młodych w takim przypadku zwyczajowo przeprowadza się leczenie operacyjne. 
Zerwanie obu więzadeł jest bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego, ponieważ 
wczesne połączenie końców więzadła rokuje pozytywnie na powrót do uprawianej dyscypliny 
sportu. 

Usprawnianie lecznicze po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przedniego i tylnego 
rozpoczyna się już w dniu zabiegu. Po operacji kończynę dolną chorą umieszcza się  
w specjalnej szynie, za pomocą, której będzie można prowadzić ćwiczenia bierne. Wykonuje 
się ćwiczenia zginania i prostowania w zakresie 0–40°, w seriach po kilkadziesiąt ruchów,  
w zależności od możliwości chorego. W przerwach między seriami na staw kolanowy stosuje 
się zimne okłady, w celu uniknięcia wystąpienia obrzęku. Na kończynie zdrowej 
przeprowadza się masaż i ćwiczenia kontralateralne. W kolejnych dniach po zabiegu 
prowadzi się w dalszym ciągu ćwiczenia bierne w szynie, zwiększając codziennie zakres 
ruchu o ok. 10°, a także liczbę powtórzeń w seriach, masaż i ćwiczenia kontralateralne. 
Między poszczególnymi seriami ćwiczeń stosuje się elektrostymulację na mięsień 
czworogłowy uda i pole magnetyczne na okolicę stawu kolanowego. Po kilku dniach do 
ćwiczeń biernych, zwiększających zakres ruchu w stawie kolanowym, wprowadza się 
ćwiczenia utrwalające wyprost w stawie, ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego 
uda i drenaż limfatyczny kończyny z ominięciem stawu kolanowego oraz naukę chodzenia  
o kulach ze stopniowym obciążaniem kończyny dolnej chorej. Należy pamiętać, że nauka 
chodzenia powinna się odbywać przy założonym stabilizatorze stawu kolanowego.  
W kolejnych dniach do powyższych ćwiczeń dołącza się ćwiczenia izometryczne 
prostowników i zginaczy przy zgiętym stawie kolanowym do 30° i 60°, masaż kończyny 
dolnej z ominięciem stawu kolanowego i masaż izometryczny mięśnia czworogłowego uda. 
Po uzyskaniu pełnego zakresu ruchomości stawu kolanowego stopniowo wprowadza się 
ćwiczenia bierno-czynne, czynne w odciążeniu, czynne i czynne z oporem. Ważnym 
elementem rehabilitacji jest masaż stawowy i masaż stawowy centryfugalny stawu 
kolanowego z zastosowaniem środków wspomagających masaż o działaniu przeciwzapalnym, 
przeciwbólowym i przeciwobrzękowym albo kompozycji olejków eterycznych. Należy 
pamiętać, aby prowadzone ćwiczenia nie wywoływały bólu w chorym stawie i należy unikać 
ćwiczeń wywołujących tzw. szufladę przednią i tylną. 
 
Skręcenia i niestabilność stawu skokowego górnego 

Szkielet stopy składa się z kości stepu (kości: skokowa, piętowa, łódkowata, sześcienna  
i 3 kości klinowate), kości śródstopia i kości paliczków. Kości stopy łączą się z podudziem 
stawowo, tworząc staw skokowy górny, zwany stawem skokowogoleniowym. Torebkę 
stawową wzmacniają więzadła: przyśrodkowe, składające się z 4 części (piszczelowo 
łódkowa, piszczelowo-piętowa, piszczelowo-skokowa przednia i piszczelowo-skokowa 
tylna), skokowo-strzałkowe przednie, skokowo-strzałkowe tylne i piętowo-strzałkowe. Ruchy 
wykonywane w tym stawie to zgięcie grzbietowe (prostowanie) i zgięcie podeszwowe 
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(zginanie). W obrębie stopy znajduje się staw skokowy dolny, zwany stawem skokowo-
piętowo-łódkowym, który wzmocniony jest przez więzadła skokowo-piętowe boczne  
i skokowo-piętowe przyśrodkowe. W tym stawie wykonywane są ruchy nawracania  
i odwracania. 

Uszkodzenia stawu skokowego górnego dotyczą najczęściej bocznych (strzałkowych) 
jego stabilizatorów (więzadeł). Do tych uszkodzeń dochodzi w wyniku urazu bezpośredniego, 
polegającego na odwróceniu i przywiedzeniu stopy. Uszkodzenia bocznych stabilizatorów  
w wyniku skręcenia należą do poważnych kontuzji, mających wpływ na dużą niestabilność 
stopy. W obrębie stawu skokowego górnego wyróżnia się 3 stopnie skręceń: I stopień – 
skręcenie lekkie, cechuje się bólem, małym obrzękiem i pęknięciem torebki stawowej, II 
stopień skręcenie umiarkowane, charakteryzuje się dużym bólem, obrzękiem i krwiakiem, 
rozerwaniem torebki stawowej i naciągnięciem albo rozerwaniem części włókien więzadła, III 
stopień skręcenie ciężkie, cechuje się dużym bólem, obszernym krwiakiem i obrzękiem oraz 
rozerwaniem więzadeł. 

Usprawnianie lecznicze zależy od stopnia uszkodzenia, a prawidłowe postępowanie 
przyczyni się do likwidacji niestabilności stawu skokowego i powrotu do uprawianej 
dyscypliny sportu. Przy skręceniach I stopnia zaleca się bezwzględne ograniczenie obciążania 
kończyny dolnej chorej, stosuje się jodoterapie na kontuzjowany staw a także masaż  
i ćwiczenia kontralateralne stopy i podudzia ze stawem kolanowym. Po dwóch dniach można 
stopniowo obciążać chory staw przy użyciu opatrunku albo obuwia stabilizującego staw 
skokowy w okresie ok. 2 tygodni. W tym czasie przeprowadza się w dalszym ciągu masaż  
i ćwiczenia kontralateralne oraz ćwiczenia czynne z oporem stawu kolanowego.  
Po 2 tygodniach przy istniejącym obrzęku stosuje się drenaż limfatyczny kończyny dolnej 
albo masaż stopy i podudzia oraz ćwiczenia bierne i bierno-czynne, zwiększające zakres 
ruchomości stawu (prostowanie i zginanie), bez wykonywania pronacji i supinacji. Ćwiczenia 
prowadzi się ostrożnie, stopniowo zwiększając zakres ruchu i z czasem zadając coraz większy 
opór. Nie powinny one sprawiać bólu. Kolejno wprowadza się masaż stawowy centryfugalny 
z zastosowaniem środków wspomagających masaż o działaniu przeciwbólowym, 
przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym albo kompozycji olejków eterycznych. 

Przy skręceniach II stopnia, przy istniejącym obrzęku i krwiaku należy bezwzględnie 
unieruchomić staw opatrunkiem gipsowym na okres ok. 3 tygodni. W tym czasie stosuje się 
krioterapię i leki przeciwobrzękowe na kontuzjowany staw oraz masaż i ćwiczenia 
kontralateralne. Po zlikwidowaniu unieruchomienia zaleca się jeszcze przez 3 tygodnie 
podczas obciążania kończyny chorej stosowanie opatrunku lub obuwia stabilizującego staw. 
Wprowadza się drenaż limfatyczny albo masaż wirowy stopy oraz podudzia, ćwiczenia 
czynne z oporem na staw kolanowy, a także stopniowo ćwiczenia bierne i bierno-czynne 
stawu skokowego bez wykonywania pronacji i supinacji. Po tym czasie przeprowadza się 
masaż stawowy centryfugalny, masaż okostnowy na okolicę stawu i stopy, masaż wirowy, 
ćwiczenia stawu ze stopniowym wykonywaniem nawracania i odwracania. Po zabiegach 
zaleca się zakładanie ochraniacza na staw. 

Skręcenia III stopnia leczone są operacyjnie poprzez zespolenie uszkodzonych więzadeł. 
Stopa winna być unieruchomiona przez okres ok. 4–6 tygodni. W tym czasie stosuje się 
zabiegi wykonywane w skręceniach II stopnia, po 2 tygodniach po operacji zaleca się 
stopniowe obciążanie kończyny dolnej w bucie stabilizującym staw skokowy. Ćwiczenia 
bierne prostowania i zginania w stawie przeprowadza się w małym zakresie, do granicy bólu, 
a masaż stawu i podudzia wykonuje się przy użyciu środków przeciwbólowych  
i przeciwzapalnych. Kolejno stopniowo wprowadza się ćwiczenia bierne pronacji i supinacji, 
ćwiczenia izometryczne prostowników i zginaczy stopy, a także ćwiczenia na ergometrze 
rowerowym. Następnie stosuje się masaż stawowy centryfugalny i okostnowy na okolicę 
stawu skokowego. 
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Niestabilność stawu ramiennego 
Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym, najbardziej ruchomym ze wszystkich 

stawów. Duża ruchomość jest możliwa dzięki płytkiej panewce stawowej, luźnej torebce 
stawowej oraz niewielkiej liczbie więzadeł. Panewkę stawową stanowi wydrążenie stawowe 
łopatki, a główkę głowa kości ramiennej. Ponieważ panewka jest bardzo płytka i obejmuje 
tylko 1/4 powierzchni stawowej główki, jest ona powiększona przez tzw. obrąbek stawowy. 
Więzadła wzmacniające staw to więzadło kruczo-ramienne i więzadła obrąbkowo-ramienne. 
Występują też tzw. więzadła czynne, czyli ścięgna mięśni, które przebiegają nad stawem 
ramiennym i przyczepiają się do torebki stawowej. Do więzadeł czynnych należą ścięgna 
mięśni: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, obłego mniejszego i podłopatkowego. 
Ścięgna trzech pierwszych mięśni wzmacniają torebkę od tyłu, a ścięgno czwartego mięśnia 
wzmacnia od przodu. Obrąbek stawowy jest połączony ze ścięgnem głowy długiej mięśnia 
dwugłowego ramienia. Stabilność stawu ramiennego uzależniona jest od stanu elementów 
kostnych, torebki stawowej i jej więzadeł oraz mięśni, dynamiczna stabilność zależy od 
mięśni: dwugłowego ramienia, nadgrzebieniowego, obłego mniejszego i podłopatkowego.  
Do najczęstszych przyczyn niestabilności stawu ramiennego dochodzi w wyniku zwichnięcia 
stawu, przy którym nastąpiło uszkodzenie aparatu torebkowo-więzadłowego, oderwanie 
obrąbka stawowego panewki czy też rozerwanie mięśnia podłopatkowego. 

Postępowanie usprawniające obejmuje leczenie zachowawcze, polegające na 
wzmacnianiu mięśni i na tzw. centrowaniu stawu ramiennego, albo leczenie operacyjne, 
stosowane w zwichnięciach nawykowych lub nawracających. 

W leczeniu zachowawczym zasadniczym celem jest wzmocnienie siły mięśni 
stabilizujących bark, szczególnie mięśni: naramiennego, podgrzebieniowego, 
nadgrzebieniowego, obłego mniejszego i podłopatkowego. Celem ćwiczeń jest: nauka 
czynnego obniżania głowy kości ramiennej w łańcuchu zamkniętym, przy odpowiednio 
ustawionym barku, nauka ruchów odpychania osiowego kończyny górnej w łańcuchu 
półzamkniętym, a także nauka unoszenia kończyny górnej przy ustabilizowanej głowie kości 
ramiennej. W tym czasie przeprowadza się masaż i ćwiczenia kontralateralne ze szczególnym 
uwzględnieniem stawu ramiennego i obręczy barkowej oraz masaż punktowy  
z wykorzystaniem recepty punktowej przy bólach barków i ramion. Po opanowaniu 
powyższych ćwiczeń wykonuje się ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia propriocepcji i kolejno 
ćwiczenia z pierwszego okresu w pozycjach uniesienia kończyny, ale w ułożeniu nie 
wywołującym bólu. W tym czasie dalej stosuje się masaż kontralateralny i punktowy, a także 
masuje się rękę, staw nadgarstkowy i przedramię kończyny chorej. Z zakresu fizykoterapii 
dobre efekty uzyskuje się po zastosowaniu elektrostymulacji i ultradźwięków. Przed 
ćwiczeniami biernymi stawu ramiennego w pozycjach izolowanych należy zastosować 
miejscowo krioterapię. Po uzyskaniu zadowalających wyników rehabilitacji i po ustąpieniu 
bólu wprowadza się stopniowo masaż oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie stawu 
ramiennego i obręczy barkowej chorej kończyny. 
 
Zespół „łokcia tenisisty” 

„Łokieć tenisisty”, czyli zapalenie okołostawowe łokcia jest to zespół bólowy 
umiejscowiony w okolicy stawu łokciowego, będący skutkiem zapalenia przyczepów mięśni 
prostowników nadgarstka do nadkłykcia bocznego kości ramieniowej. Przyczyną procesu 
zapalnego są stany przeciążenia lub urazy stawu łokciowego. W okresie ostrym choroby 
stosuje się masaż karku i barków oraz kończyny górnej zdrowej (masaż kontralateralny), ze 
szczególnym uwzględnieniem stawu łokciowego. W tym czasie należy wcierać w okolicę 
chorego stawu maści przeciwzapalne i przeciwbólowe. W okresie podostrym masuje się 
ramię i przedramię, a później również staw łokciowy z zastosowaniem delikatnego 
rozcierania. W każdym okresie przeprowadza się masaż tych części, które były masowane  
w okresie ostrym i wykonuje się masaż punktowy z wykorzystaniem recepty punktowej. 
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Niestabilność stawu łokciowego 
Do niestabilności stawu łokciowego dochodzi najczęściej u sportowców uprawiających 

dyscypliny rzutowe (np. oszczepnicy, młociarze, koszykarze, piłkarze ręczni), a także  
u tenisistów wskutek nadmiernego szkodliwego obciążania stawu łokciowego. Destrukcyjny 
wpływ specyficznych ruchów w stawie związany jest z koniecznością wyhamowywania 
dużych przeciążeń, głównie w końcowej fazie rzutu. Sumowanie się mikrourazów stawu 
wywołuje stany zapalne przyczepów mięśni do nadkłykcia przyśrodkowego, doprowadza do 
osłabienia i rozciągnięcia więzadeł, a niekiedy do rozerwania. U sportowców wyczynowych 
konieczne jest leczenie operacyjne niestabilności, poprzedzone leczeniem zachowawczym. 

W postępowaniu zachowawczym w pierwszej kolejności zalecamy natychmiastowe 
przerwanie treningów i zastosowanie względnego bezruchu stawu łokciowego, do czasu 
ustąpienia odczynu zapalnego. W tym czasie stosuje się masaż i ćwiczenia kontralateralne ze 
szczególnym uwzględnieniem stawu łokciowego. 

Leczenie operacyjne polega na rekonstrukcji więzadeł stawu łokciowego, po którym 
następuje 10–dniowy okres unieruchomienia kończyny górnej ze zgięciem stawu łokciowego 
pod kątem 90° i ustawionym przedramieniu w pozycji neutralnej. W tym czasie należy  
w dalszym ciągu prowadzić zabiegi z okresu leczenia zachowawczego, a także wskazane jest, 
aby sportowiec wykonywał ćwiczenia ręki kończyny górnej chorej. Po okresie 
unieruchomienia przez 4–6 tygodni stopniowo wprowadza się ćwiczenia czynne stawu 
łokciowego i barkowego, i ćwiczenia wzmacniające mięśnie przedramienia i stawu 
nadgarstkowego. Stosuje się również masaż i ćwiczenia kontralateralne, a także masaż karku  
i obręczy barkowej, ręki, stawu nadgarstkowego i przedramienia, dostosowując siłę 
poszczególnych technik do odczuć sportowca. Zaleca się przeprowadzenie masażu 
punktowego z wykorzystaniem recepty punktowej przy bólach stawu łokciowego. Przez 
kolejne 10 tygodni stopniowo wprowadza się ćwiczenia wzmacniające mięśnie stawu 
barkowego i łokciowego z wyłączeniem gwałtownych ruchów chorego stawu. Masażem 
obejmuje się całą kończynę górną chorą, szczególnie ostrożnie masuje się staw łokciowy. 
Jeśli podczas masażu występuje ból w stawie łokciowym, należy omijać tę okolicę przez kilka 
tygodni. W dalszym ciągu stosuje się masaż karku i obręczy barkowej oraz masaż punktowy. 
Po 4 miesiącach od zabiegu chirurgicznego stopniowo wprowadza się ćwiczenia rzucania 
piłki na odległość, wzmacniania siły i szybkości, wydłużając czas zajęć.  
Po 10–12 miesiącach, jeżeli staw odzyskał pełną ruchomość, a mięśnie pełną siłę i podczas 
rzucania nie występuje ból, sportowiec może rozpocząć normalne treningi. 
 
Urazy kości 

W sporcie wyczynowym urazy kości, głównie w postaci złamań, powodują jednocześnie 
wtórne uszkodzenia wielu tkanek: mięśni, ścięgien, więzadeł, nerwów i naczyń. Złamanie jest 
to nagłe przerwanie ciągłości tkanki kostnej, połączone z bolesnością i ograniczeniem funkcji 
oraz ze zmianą kształtu kości. 
 
Złamania kości kończyn 

Złamania kości kończyn powodują tworzenie się krwiaka międzyodłamowego, na bazie, 
którego tworzy się kostnina pierwotna, następnie ostateczna i w końcu pełny zrost.  
Po złamaniu mięśnie ulegają skurczowi na drodze odruchu obronnego, występują ból 
i obrzęk. W złamaniach bez powikłań kości długich po 3 tygodniach dochodzi do połączenia 
odłamków ziarniną. Zrost pierwotną tkanką kostną ma miejsce po kilku tygodniach, a pełna 
konsolidacja następuje po 4–5 miesiącach. Złamania tego samego typu mogą się goić z różną 
szybkością u osób w tym samym wieku. Najpewniejszym sposobem szybkiego gojenia się 
złamania jest dokładne nastawienie i unieruchomienie odłamków przez wystarczający czas. 
W okresie unieruchomienia należy przeprowadzać masaż kontralateralny w celu poprawienia 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 28 

krążenia w kończynie unieruchomionej oraz masaż odsłoniętych części kończyny chorej.  
W okresie po usunięciu unieruchomienia wykonuje się masaż powyżej miejsca złamania  
w celu zlikwidowania obrzęku. Po złamaniu stopy (ręki) masuje się podudzie, staw kolanowy 
i udo (przedramię, staw łokciowy i ramię), po złamaniu podudzia (przedramienia) masuje się 
udo (ramię), a przy złamaniu uda (ramienia) staw biodrowy, pośladek i odcinek lędźwiowy 
grzbietu (staw ramienny, kark i obręcz barkową). Pierwsze masaże przeprowadza się 
łagodnie, powierzchownie, stosując głaskanie, rozcieranie i ugniatanie. Po usunięciu 
opatrunku gipsowego podczas masowania w pierwszym etapie należy używać dużo środków 
natłuszczających ze względu na znaczną suchość skóry. Po kilku masażach wstępnych 
przystępuje się do masowania odcinka nie masowanego po złamaniu. Wykonuje się delikatne 
głaskanie, rozcieranie i ugniatanie w osi długiej kończyny. W następnym etapie, jeżeli 
występują przykurcze mięśni, przystępuje się do intensywnego masażu (głaskanie, 
rozcieranie, ugniatanie) grupy mięśni antagonistów, a na mięśniach przykurczonych stosuje 
się masaż rozluźniający (delikatne głaskanie, rozcieranie i wibracja). Przy zanikach 
mięśniowych należy przeprowadzić masaż izometryczny, a istniejące blizny pooperacyjne 
rozmasować. W przypadku długo utrzymującego się obrzęku wskazane jest zastosowanie 
drenażu limfatycznego. Przy komplikacjach z uzyskaniem pełnej sprawności należy 
zastosować masaż segmentarny. W wyniku powikłań pourazowych kończyn może dojść do 
przykurczu niedokrwiennego Volkmanna lub zespołu Sudecka. 

Przykurcz Volkmanna jest to choroba zwyrodnieniowa mięśni i nerwów, spowodowana 
niedokrwieniem kończyny, głównie górnej. Powstaje najczęściej w wyniku powikłań 
pourazowych, np. po złamaniu przedramienia czy złamaniu nadkłykciowym kości ramiennej. 
Ucisk opatrunku gipsowego na tętnicę lub odruchowy skurcz naczynia po urazie prowadzi do 
niedokrwienia, martwicy tkanek i zwłóknienia mięśni. Postępowanie usprawniające obejmuje 
ćwiczenia w obrębie stawów kończyny i masaż. W pierwszej kolejności wykonuje się masaż 
kontralateralny na zdrowej kończynie, a karku i obręczy barkowej po stronie chorej.  
W późniejszym okresie również masuje się kończynę chorą ze szczególnym uwzględnieniem 
ręki, stawu nadgarstkowego i przedramienia, stopniowo zwiększając siłę poszczególnych 
technik i czas masowania. 

Zespół Sudecka, zwany algodystrofią Sudecka to termin opisowy, stosowany do 
określania zespołu objawów mogących powstać w następstwie urazu kończyny górnej i jej 
unieruchomienia (np. złamanie dalszej nasady kości promieniowej, skręcenie ręki, stłuczenie 
opuszki palca), w przebiegu chorób wewnętrznych lub uszkodzeniu ośrodkowego układu 
nerwowego. Do najczęstszych zaburzeń należą: ból, obrzęk, przeczulica, zaburzenia czucia, 
zaburzenia naczynioruchowe, zmiany troficzne tkanek powierzchownych i głębokich oraz 
sztywność i upośledzenie czynności kończyny. Algodystrofią nie jest tylko chorobą kości, ale 
obejmuje wszystkie tkanki zajętej części kończyny, stanowiąc pierwotne zmiany 
patologiczne, a zanik kości to wtórny efekt zaburzeń krążenia w kończynie. Postępowanie 
fizykoterapeutyczne przeprowadza się po ustąpieniu fazy ostrej i obejmuje ono w pierwszej 
kolejności masaż i ćwiczenia kontralateralne, zaczynając od stawu ramiennego, ramienia  
i stawu łokciowego, poprzez przedramię, staw nadgarstkowy i na ręce kończąc. Wskazane jest 
przeprowadzanie masażu wirowego chorej kończyny w wodzie o temperaturze dostosowanej 
do ciepłoty ciała. Dobre rezultaty uzyskuje się po zastosowaniu masażu punktowego lub 
elektoropunktury z wykorzystaniem punktów wpływających na pobudzenie krążenia 
obwodowego kończyn górnych (nie stosować na chorej kończynie). Po 6–10 zabiegach 
przeprowadza się ćwiczenia kończyny chorej w kolejności staw ramienny, potem staw 
łokciowy i ręka. Ćwiczenia należy wykonywać ostrożnie, ponieważ zbyt intensywna 
rehabilitacja przynosi efekt przeciwny do zamierzonego i często wpływa na pogorszenie 
stanu. Zabiegi z pierwszego okresu przeprowadza się również w drugim okresie. 
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Złamania obojczyka 
Złamanie obojczyka należy do częstych urazów przy upadku na wyprostowaną kończynę 

górną lub bark, przy którym następuje przerwanie ciągłości kości miedzy mostkiem  
a wyrostkiem barkowym. Złamanie występuje zwykle w miejscu typowym, czyli w 1/3 
bocznej trzonu obojczyka. Przemieszczenie powstaje w wyniku pociągnięcia ku górze części 
przyśrodkowej przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, a części bocznej ku dołowi 
przez ciężar kończyny górnej. Powikłaniami złamania może być uszkodzenie lub ucisk 
końcami odłamów splotu ramiennego i tętnicy podobojczykowej. 

Postępowanie lecznicze polega na trwałym ustawieniu odłamów w prawidłowej pozycji  
i unieruchomieniu obręczy barkowej na szynie odwodzącej lub założeniu opatrunku 
gipsowego Desaulta, Velpeau-Komzy lub ósemkowego. Okres unieruchomienia wynosi  
ok. 4–6 tygodni. W tym czasie przeprowadza się masaż i ćwiczenia czynne tych części 
kończyny górnej chorej, które nie są objęte unieruchomieniem. Masuje się palce, śródręcze, 
staw nadgarstkowy i przedramię. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwraca się na staw 
nadgarstkowy i ruchy chwytne ręki. Jak najszybciej przechodzi się do ćwiczeń stawu 
łokciowego, zalecając ćwiczenia czynne w pełnym zakresie. W czasie unieruchomienia 
przeprowadza się masaż i ćwiczenia kontralateralne stawu barkowego, stosując odpowiednie 
obciążenie. Po zlikwidowaniu unieruchomienia stosuje się masaż całej kończyny górnej  
i obręczy barkowej po stronie chorej, z zastosowaniem środków wspomagających masaż  
o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Ćwiczenia bierne 
stawu barkowego przeprowadza się w pozycjach izolowanych (pierwsze dni), głównie 
prostowanie i zginanie, i stopniowo wprowadza się odwodzenie i przywodzenie oraz ruchy 
rotacyjne. W tym czasie stosuje się ćwiczenia czynne z oporem stawu łokciowego, 
dostosowane do aktualnych możliwości zawodnika. W miarę postępów w rehabilitacji 
wprowadza się ćwiczenia czynne stawu barkowego w pozycjach izolowanych (pierwsze dni), 
następnie ćwiczenia czynne z oporem w odciążeniu i kolejno ćwiczenia czynne z oporem. 
 
Złamania kręgosłupa 

Złamania kręgosłupa dzielą się na złamania bez objawów neurologicznych i złamania  
z porażeniami i niedowładami z uszkodzeniem rdzenia. Złamaniu mogą ulec trzony kręgów, 
wyrostki kolczyste i wyrostki poprzeczne na każdym odcinku kręgosłupa. Postępowanie 
lecznicze będzie uzależnione od rodzaju złamania. W przypadkach złamań bez ucisku rdzenia 
chory może być unieruchomiony gorsetem gipsowym albo gorsetem ortopedycznym. Masaż 
rozpoczyna się jak najwcześniej po zdjęciu gipsu lub w krótkim czasie po urazie, stosując  
w pierwszym okresie tylko głaskanie i delikatne rozcieranie grzbietu zawodnika leżącego 
przodem lub będącego w pozycji siedzącej. Masowaniem należy objąć również kończyny 
górne i dolne, używając technik głaskania, rozcierania i ugniatania podłużnego.  
W późniejszym okresie można zastosować masaż segmentarny i kontynuować masaż 
kończyn. W przypadku złamania z uszkodzeniem rdzenia dochodzi do porażenia 
spastycznego, którego zakres będzie uzależniony od wysokości uszkodzenia. Występuje 
anestezja porażonej okolicy, skłonność do obrzęku kończyn oraz porażenie pęcherza 
moczowego i jelit. Masowaniem powinny być objęte kończyny górne i dolne, grzbiet oraz 
klatka piersiowa. Masaż rozpoczyna się tak wcześnie, jak to jest możliwe. Pierwsze zabiegi 
wykonuje się z zastosowaniem drenażu limfatycznego kończyn i klatki piersiowej, następnie 
przeprowadza się masaż rozluźniający na częściach objętych napięciem spastycznym, 
stosując głaskanie, delikatne rozcieranie i uciski jednoczesne. W obrębie części nie objętych 
porażeniem zaleca się masaż pobudzający. 
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Urazy nerwów obwodowych 
Uszkodzenia nerwów obwodowych mogą być spowodowane przez urazy ostre, np. 

stłuczenie, zmiażdżenie, naderwanie, złamanie kości czy zwichnięcie stawu, albo mogą 
powstać w wyniku sumujących się mikrourazów, powodujących stan zapalny tkanek, 
przerosty kości, mięśni, więzadeł czy kaletek maziowych. 
 
Uszkodzenia splotu ramiennego 

Uszkodzenie splotu ramiennego może nastąpić przy gwałtownym szarpnięciu kończyny 
górnej, przy zwichnięciu stawu ramiennego, przy złamaniach obojczyka, pierwszego żebra 
oraz wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych, przy urazach głowy lub długotrwałym 
ucisku. Uszkodzenia mogą być całkowite lub częściowe i polegają na naciągnięciu lub na 
stłuczeniu, rozerwaniu, zmiażdżeniu, czy też oderwaniu korzeni od rdzenia kręgowego. Przy 
uszkodzeniach górnej części splotu, tj. C4–C6 lub pęczka górnego występuje porażenie typu 
Erba, przy którym niedowładem objęte są mięśnie: naramienny, nadgrzebieniowy, 
podgrzebieniowy, podłopatkowy, obły mniejszy, dwugłowy ramienia, ramienno-promieniowy 
i odwracacz przedramienia. Upośledzone są ruchy odwodzenia ramienia, zginania  
i odwracania przedramienia, natomiast czynność mięśni przedramienia i ręki pozostaje 
prawidłowa. Przy uszkodzeniach części środkowej splotu, tj. C7 lub pęczka środkowego, 
porażeniu ulegają mięśnie unerwione przez nerw promieniowy, a uszkodzenie dolnej części 
splotu, tj. C8 i Th1 lub pęczka dolnego powoduje porażenie typu Klumpkego, 
obezwładniające ruchy nadgarstka i ręki. Uszkodzenie wszystkich pęczków splotu powoduje 
paraliż całej kończyny górnej i większości mięśni obręczy barkowej. 

W przypadku porażenia typu Erba usprawnianie lecznicze obejmuje unieruchomienie 
kończyny górnej na szynie w pozycji odwodzeniowej, na okres ok. 2 tygodni. W tym czasie 
wykonuje się masaż i ćwiczenia kontralateralne całej kończyny górnej zdrowej ze 
szczególnym uwzględnieniem stawu barkowego, ramienia i stawu łokciowego. Po okresie 
spoczynkowym przeprowadza się takie zabiegi fizykoterapeutyczne, jak: elektrostymulacja, 
jonoforeza, prądy diadynamiczne i interferencyjne oraz masaż i ćwiczenia. Masażem 
obejmuje się rękę, staw nadgarstkowy i przedramię oraz dolną część łopatki, a podczas 
ćwiczeń biernych głównie wykonuje się ruchy odwodzenia i przywodzenia ramienia, 
nawracania i odwracania przedramienia oraz zginania i prostowania w stawie łokciowym, 
najpierw w pozycjach izolowanych, a potem w pozycji siedzącej. W tym czasie w dalszym 
ciągu przeprowadza się masaż i ćwiczenia kontralateralne stawów barkowego i łokciowego. 
W miarę postępów w rehabilitacji masażem obejmuje się również staw łokciowy, ramię, 
mięsień naramienny, staw ramienny, kark i obręczy barkową po stronie chorej ze 
szczególnym uwzględnieniem okolicy łopatkowej. Podczas masowania nie stosuje się 
oklepywania. 

W przypadku porażenia typu Klumpkego również obowiązuje 2-tygodniowy okres 
unieruchomienia na szynie odwodzeniowej. Wykonuje się też masaż i ćwiczenia 
kontralateralne. Po okresie spoczynkowym stosuje się zabiegi fizykoterapeutyczne jak przy 
porażeniu typu Erba, ćwiczenia bierne palców i stawu nadgarstkowego. Masaż przeprowadza 
się na całej kończynie górnej chorej, stopniowo zwiększając siłę poszczególnych technik, 
zwracając szczególną uwagę na rękę i staw nadgarstkowy. W późniejszym okresie 
wprowadza się ćwiczenia czynne i czynne z oporem oraz masaż karku i obręczy barkowej po 
stronie chorej. 

Czynność splotu ramiennego powraca po upływie 8–12 miesięcy od wystąpienia urazu, 
przy prawidłowo prowadzonym usprawnianiu leczniczym. 
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Uszkodzenia nerwów obwodowych kończyn 
W sporcie wyczynowym do najczęstszych przyczyn uszkodzenia nerwów obwodowych 

(neuropatii) należą takie urazy ostre, jak złamania kości, zwichnięcia stawu, sumujące się 
urazy przewlekłe oraz ucisk, rozciągnięcie czy niedokrwienie nerwu. 

Diagnoza opiera się na dokładnym wywiadzie i stwierdzonych objawach, jak: porażenie 
wiotkie lub niedowład mięśni unerwionych przez dany nerw, upośledzenie czucia na obszarze 
unerwionym przez uszkodzony nerw, zaburzenia przewodnictwa nerwowego, bóle  
i parestezje. 

Rokowanie zależy od stopnia i rozległości uszkodzenia, a usprawnianie lecznicze 
zachowawcze obejmuje środki farmakologiczne, zabiegi fizykalne i kinezyterapię. 

Postępowanie terapeutyczne po urazach nerwów obwodowych jest wspólne dla 
wszystkich postaci i polega na przeciwdziałaniu przykurczom (odnerwione mięśnie bardzo 
szybko zanikają i kurczą się), przeciwdziałaniu zanikom mięśniowym (problem zwłóknienia 
mięśni odnerwionych) i usprawnianiu mięśni w trakcie regeneracji nerwu. 

W uszkodzeniach nerwów obwodowych z porażeniem mięśni wyróżnia się trzy okresy: 
porażenny, kompensacyjny i adaptacyjny. W okresie porażenia trwającym ok. 14 dni nie 
przeprowadza się żadnych zabiegów fizykoterapeutycznych, stosuje się leczenie 
spoczynkowe przy unieruchomieniu kończyny na szynie korekcyjnej. W okresie kompensacji 
zaleca się stosowanie zabiegów z zakresu fizykoterapii (elektrostymulacja, jonoforeza, prądy 
interferencyjne, prądy diadynamiczne, galwanizację miejscową, soluks z niebieskim filtrem), 
kąpiele solankowe i siarczanowe oraz masaż. Jeżeli występuje obrzęk kończyny, w pierwszej 
kolejności zaleca się drenaż limfatyczny, który stosuje się do momentu likwidacji obrzęku,  
a także masaż kontralateralny. Następnie przystępuje się do wykonywania masażu poniżej  
i powyżej miejsca uszkodzenia, aby nie zakłócać procesu regeneracji nerwu. Masuje się 
delikatnie, powierzchownie, stosując głaskanie, rozcieranie, uciski jednoczesne i wibrację 
poprzeczną przyrządową. Stopniowo zwiększa się siłę poszczególnych technik i wydłuża czas 
masowania. Po ujawnieniu się symptomów regeneracji nerwu rozpoczyna się masowanie 
również miejsca uszkodzenia z zastosowaniem głaskania i rozcierania powierzchownego oraz 
ucisków jednoczesnych, a także kontynuuje się masaż kontralateralny. W tym czasie na 
obszarach poniżej i powyżej miejsca uszkodzenia można wykorzystać ugniatanie podłużne  
i poprzeczne, uciski naprzemienne i wibrację podłużną przyrządową. W okresie adaptacji 
najczęściej stosuje się elektrostymulację, masaż i kinezyterapię. Masaż w miejscu 
uszkodzenia uzupełnia się o ugniatanie podłużne i poprzeczne, stopniowo zwiększając siłę 
poszczególnych technik, stosuje się też masaż kontralateralny. Stopniowo i ostrożnie można 
wykonywać ćwiczenia i masaż izometryczny bez oklepywania. Należy pamiętać, że mięśnie 
nie objęte porażeniem masuje się słabiej niż mięśnie porażone, ponieważ zdrowe odbierają 
bodźce mocniej niż chore. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czym charakteryzują się urazy w wybranych dyscyplinach sportowych? 
2. Jak należy postępować po urazach?  
3. Jakie ćwiczenia stosowane są po urazach sportowych? 
4. W jaki sposób kwalifikujemy do masażu?  
5. Jakie organy i narządy mogą ulegać urazom w sporcie?  
6. W jaki sposób masujemy poszczególne organy i narządy, które uległy urazom w sporcie? 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 32 

4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj urazy w wybranych dyscyplinach sportu. Uzupełnij kartę pracy.  
 

Karta pracy 
 
Dyscyplina sportowa Charakterystyka urazu 
Rzuty lekkoatletyczne  

 
 
 

Piłka ręczna  
 
 
 

Hokej na lodzie  
 
 
 

Judo  
 
 
 

Narciarstwo  
 
 
 

Gimnastyka   
 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. dotyczącym urazów w różnych dyscyplinach 
sportu, 

2) przeczytać uważnie określenia zawarte w karcie pracy, 
3) uzupełnić kartę pracy, 
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− karta pracy,  
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Scharakteryzuj rodzaje masażu w urazach. Uzupełnij kartę pracy, a następnie wymień się 

kartami z kolegą/koleżanką. Uzupełnij lub popraw zapisy. 
 
Karta pracy A 
 

URAZ RODZAJ MASAŻU  
1 Entezopatia mięśnia 

podkolanowego 
i mięśnia 
dwugłowego uda 

 
 
 

2 
Skręcenia lekkie 

 
 
 

3 Uszkodzenia łąkotek 
stawu kolanowego 

 
 
 

4 Oparzenia 
i odmrożenia 

 
 
 

5 Zespół „łokcia 
tenisisty” 

 
 
 

 
Karta pracy B 
 

URAZ RODZAJ MASAŻU 
1 Entezopatia rozcięgna 

podeszwowego 

 
 
 

2 Uszkodzenia więzadeł pobocznych 
stawu kolanowego 

 
 
 

3 Stłuczenia i naciągnięcia mięśnia 
 

 
 
 

4 Skręcenia ciężkie 
 

 
 
 

5 Złamania kości kończyn 
 

 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. dotyczącym urazów i rodzajów masażu, 
2) przeczytać uważnie zdanie zawarte w karcie pracy, 
3) uzupełnić kartę pracy, 
4) wymienić się kartami z kolegą/koleżanką poprawić je lub uzupełnić. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy,  
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Przyporządkuj poniższe określenia do wskazań i przeciwwskazań do masażu.  
 

− świeże zakrzepy, 
− występowanie zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego (porażenia  

i niedowłady), 
− dusznica bolesna w okresie międzynapadowym, 
− w celach kosmetycznych, 
− niewyrównane wady serca, 
− w rekonwalescencji, 
− nowotwory złośliwe i niezłośliwe, 
− zmiany narządu ruchu z przeciążenia, 
− choroby kości i stawów przebiegające z przykurczami stawowymi,  
− zapalenie opon mózgowych, 
− aby rozluźnić napięcie mięśni oddechowych w przewlekłych nieżytach oskrzeli oraz 

dychawicy oskrzelowej w okresie międzynapadowym, 
− krwiaki, tętniaki i naczyniaki, 
− masaż kondycyjny, 
− wady wrodzone oraz zaburzenia rozwojowe narządu ruchu, 
− tętniaki, 
− czas menstruacji, 
− choroby wrzodowe żołądka z krwawieniem, 
− otyłość i nadwaga, 
− żylaki bez zmian skórnych, 
− choroby naczyń krwionośnych i limfatycznych, 
− choroby jelit z owrzodzeniem i krwawieniem. 
 
Karta pracy 
 
Wskazania/przeciwwskazania  Przykłady wskazań/przeciwskazań 
Wskazania do masażu częściowego  

 
 
 

Wskazania do masażu całkowitego  
 
 
 

Przeciwwskazania do masażu 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.1.1. dotyczącym wskazań i przeciwwskazań, 
2) przeczytać uważnie określenia zawarte w karcie pracy, 
3) uzupełnić kartę pracy, 
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia,  
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy,  
− przybory do pisania, 
− poradnika dla ucznia. 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) scharakteryzować urazy w wybranych dyscyplinach sportowych?   
2) określić jak należy postępować po urazach?   
3) scharakteryzować ćwiczenia stosowane po urazach sportowych?   
4) określić, w jaki sposób kwalifikujemy do masażu?   
5) określić, jakie organy i narządy mogą ulegać urazom w sporcie?   
6) określić, w jaki sposób masażu poszczególnych organów i narządów, 

które uległy urazom w sporcie?   
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4.2. Odnowa biologiczna jako proces wspomagający leczenie 
urazów 

 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Odnowa biologiczna 

Odnowa biologiczna to świadome oddziaływanie na organizm za pomocą różnorodnych 
czynników (naturalnych i sztucznych) i warunków środowiskowych w celu przyśpieszenia 
fizjologicznych procesów wypoczynkowych. Na proces odnowy biologicznej składają się: 
wypoczynek po wysiłku, masaże ręczne i wodne, kąpiele solankowe, zabiegi 
fizykoterapeutyczne oraz zabiegi kinezyterapeutyczne. W sporcie wyczynowym odnowa ma 
zapewnić współdziałanie z procesem treningowym, optymalizację procesów 
wypoczynkowych, profilaktykę i zmniejszenie skutków urazów oraz rekonwalescencję.  
 
Zadania odnowy biologicznej 

We współczesnym sporcie odnowa biologiczna ma za zadanie przywrócenie sprawności 
psychofizycznej zawodnika poprzez współdziałanie z programem treningowym, tworzenie 
optymalnych warunków procesów wypoczynkowych (restytucja), profilaktykę  
i minimalizację skutków chorób powstałych w wyniku przeciążeń występujących w sporcie 
wyczynowym oraz rehabilitację pourazową. 
1. Współdziałanie z programem treningowym polega na stworzeniu specjalnego kompleksu 

środków wchodzących w zakres metod odnowy biologicznej (pedagogiczne, 
psychologiczne, medycznobiologiczne) i zabiegów fizykoterapeutycznych, będących 
uzupełnieniem procesu treningowego. To zsynchronizowane działanie ma na celu 
podnoszenie progu fizjologicznych możliwości organizmu sportowca. 

2. Tworzenie optymalnych warunków wypoczynkowych (restytucyjnych) poprzez: 
− stymulację biologicznych właściwości organizmu do wyrównywania zaburzeń 

funkcjonalnych, powstających pod wpływem wysiłku, 
− stosowanie zabiegów odnawiających we wszystkich okresach treningowych w celu 

osiągnięcia superkompensacji, 
− wykorzystywanie kompleksu metod i środków odnawiających w specjalistycznych 

ośrodkach sportowych, w czasie przebywania zawodników na zgrupowaniach 
szkoleniowo-treningowych, 

− organizację turnusów w ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych w celu regeneracji 
organizmu pod wpływem działania czynników klimatycznych i balneologicznych, 

− profilaktykę i minimalizację skutków chorób powstałych w wyniku przeciążeń 
występujących w sporcie wyczynowym opiera się na, 

− przestrzeganiu prawidłowych warunków szkolenia, profesjonalnej metodyki procesu 
treningowego i startów, 

− stosowanie różnych metod i środków, np. fizykoterapeutycznych, zwiększających 
szansę utrzymania zdrowia przez sportowca, 

− stosowanie różnorodnych środków, mających na celu zapobieganie występowaniu 
przeciążeń i zachowanie wydolności narządu ruchu, 

− stosowanie różnorodnych środków, mających na celu profilaktykę chorób układów 
krążenia, neurowegetatywnego i oddechowego, 

− stosowanie wszelkich metod, środków i zabiegów, wpływających na zwiększenie 
odporności fizycznej i psychicznej (hartowanie), 
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− rehabilitacja pourazowa stanowi przejściowy etap między leczeniem szpitalnym po 
urazie a podjęciem przez zawodnika przyszłych obciążeń treningowych. Celem 
rehabilitacji jest uzupełnienie leczenia obrażeń pourazowych poprzez stosowanie 
odpowiednich ćwiczeń przywracających zawodnikowi wysoką formę i kondycję 
psychofizyczną. 

Prawidłowe wykorzystanie i właściwy dobór środków odnowy biologicznej zależą od 
indywidualnych cech sportowca, a przestrzeganie poprawnej metodyki zabiegów będzie 
decydowało o ich skuteczności. Nieprzestrzeganie zasad i zaleceń stosowania środków 
odnowy biologicznej negatywnie wpłynie na zdrowie i wydolność zawodnika.  
 
Programowanie odnowy biologicznej 

Prawidłowe postępowanie odnawiające winno być podporządkowane planowi 
treningowemu. Głównie zależy ono od specyfiki danego okresu treningowego. Ścisłe 
powiązanie odnowy biologicznej z procesem treningowym determinuje wspólną ich 
organizację. 

Obciążenia fizyczne w zależności od uprawianej dyscypliny sportu dzieli się na cykliczne 
i acykliczne. W wysiłkach cyklicznych da się zauważyć zależność głębokości i charakteru 
zmęczenia (a więc i przebiegu odnowy) od mocy i czasu trwania pracy mięśniowej. W tym 
przypadku podstawowymi obiektami stosowanych zabiegów odnowy będą układ sercowo-
naczyniowy i przemiana materii. W sportach o charakterze acyklicznym (sporty walki, gry 
zespołowe), w których wynik sportowy uzależniony jest od precyzyjnej i skoordynowanej 
czynności układu nerwowo-mięśniowego, sposób postępowania odnawiającego powinien 
doprowadzić do szybkiego przywrócenia równowagi procesów nerwowych, co w istotnym 
stopniu określa odnowę funkcji wegetatywnych. 

Oprócz czynników endogennych, w planie zabiegów restytucyjnych trzeba uwzględnić 
porę roku, aktualne warunki atmosferyczne itp. Jesienią albo w zimie zabiegi powinny być 
intensywniejsze, bardziej pobudzające. W tym przypadku bierzemy pod uwagę biologicznie 
zmniejszoną aktywność człowieka. Bardzo ważny jest dobór środków i zachowanie 
szczególnej ostrożności wczesną wiosną. Wtedy to występuje zmniejszona odporność, idąca 
często w parze ze zmniejszeniem wydolności organizmu. 

Należy zwracać uwagę na właściwy dobór środków odnowy, ważny przy wszelkiego 
rodzaju łączeniach tych środków podczas jednego seansu odnawiającego, gdyż można 
zarówno podwyższyć, jak i obniżyć efekt odnawiający.  

Środki odnawiające można stosować nie tylko po zakończeniu treningu, ale w zależności 
od jego formy niektóre zabiegi można próbować wykorzystać również w przerwach między 
kolejnymi wysiłkami. W krótkich przerwach powinny dominować środki świadomego 
rozluźnienia i odprężenia psychofizycznego. Przerwy nie mogą być całkowicie bierne, gdyż 
może to doprowadzić do zmniejszenia adaptacji wysiłkowej i braku motywacji do 
kontynuacji wysiłku. W przerwach można zastosować przede wszystkim masaż lub 
automasaż mięśni i stawów. W przerwach trwających nieco dłużej (ponad 30 minut) można 
oprócz masażu zastosować, np. ciepło-chłodny natrysk. 

Po zakończeniu treningu pierwsze zabiegi o niewielkim natężeniu bodźców muszą mieć 
łagodny, uspokajający charakter. Później stosuje się już zabiegi o silniejszym działaniu. 

Przy obciążeniach o charakterze lokalnym najlepszy efekt można wywołać 
wykorzystując środki o działaniu również lokalnym: masaż ręczny, wibracyjny, hydromasaż 
i masaż ciśnieniowy. Środki o działaniu ogólnym można zastosować później. Przy 
obciążeniach o charakterze ogólnym należy zastosować głównie środki odnawiające ogólne: 
sauna, zabiegi wodne całkowite i masaż ogólny. W tym przypadku zabiegi ogólne, 
w zależności od potrzeb, mogą być wspomagane środkami o działaniu lokalnym. W sytuacji, 
gdy trening odbywa się dwa razy dziennie, po pierwszym z nich stosuje się przeważnie środki 
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lokalne, po drugim natomiast środki o działaniu ogólnym. Identycznie postępuje się 
w przypadku dwóch lub kilku startów następujących po sobie. Trzeba mieć na uwadze typ 
pobudliwości zawodnika, stosując np. u bardzo pobudliwych zawodników bodźce o małym 
nasileniu i odwrotnie. 

Prawidłowy dobór środków odnowy biologicznej zależy przede wszystkim od specyfiki 
okresu treningowego, w jakim znajduje się zawodnik. Obciążenie, które nakłada na 
zawodnika systematyczny trening w cyklu całorocznym (mikro-, mezo, makrocyklach) mają 
różne przeznaczenie i realizowane są w odmienny sposób. Nieustannie zmienia się charakter 
podejmowanych przez zawodnika wysiłków (ogólne, lokalne) oraz ich natężenie i objętość, 
co implikuje konieczność ciągłego modyfikowania planu zabiegów restytucyjnych. 
 
Masaż profilaktyczno-leczniczy stosowany w odnowie biologicznej 

W odnowie biologicznej sportowców stosuje się następujące rodzaje masaży:  
w środowisku wodnym, przyrządowy, limfatyczny, izometryczny, stawowy centryfugalny 
kontralateralny i punktowy. Masaż leczniczy zaleca się w przypadku przetrenowania lub 
leczenia po urazach sportowych. 

 
Masaż w środowisku wodnym 

Masaż w środowisku wodnym to zabieg przeprowadzany przy użyciu strumienia wody 
lub w czasie kąpieli, obejmuje masaże: podwodny natryskiem biczowym, podwodny 
klasyczny, natryskowy, wirowy, w kąpieli perełkowej. 
 
Masaż podwodny natryskiem biczowym 

Masaż podwodny natryskiem biczowym obejmuje zabiegi masażu podwodnego labilnego  
i stabilnego. Masaż podwodny natryskiem biczowym labilny stosowany jest podczas kąpieli 
całkowitej lub częściowej w wodzie o temperaturze 34–37° C, za pomocą ruchomego 
natrysku skupionego o ciśnieniu wody ok. 2,5 atmosfery, płynącej z dyszy stanowiącej 
końcówkę węża połączonego z agregatem wanny. Masuje się przednią i tylną stronę ciała, 
prowadząc strumień wody wzdłuż naczyń żylnych i przebiegu mięśni. Ciśnienie strumienia 
wody przy masażu przedniej strony ciała powinno być o połowę mniejsze niż ciśnienie 
stosowane na tylnej stronie ciała. Dawkowanie masażu podwodnego natryskiem biczowym 
uzależnione jest od obszaru objętego masowaniem, indywidualnej reaktywności sportowca 
oraz liczby przeprowadzonych zabiegów. Na początku masażu stosuje się lekkie głaskanie 
miękkim strumieniem wody, przy kolejnych ugniatanie i rozcieranie silniejszym strumieniem 
wody. 

Wskazania obejmują: stany zmęczenia po intensywnym wysiłku fizycznym, mięśniobóle  
z przeciążenia i spowodowane złą postawą ciała, neuralgie, lumbago, stany po urazach tkanek 
miękkich, po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach, zaburzenia krążenia obwodowego. 

Przeciwwskazania – nie masuje się przy stanach przemęczenia i pobudzenia, również nie 
zaleca się stosować na okolice gruczołów piersiowych, narządów płciowych zewnętrznych, 
powłok brzusznych i dołów: pachowych, łokciowych, podkolanowych oraz pachwinowych. 
Wystające części kości i wyrośli kostnych należy omijać. 
 
Masaż podwodny klasyczny 

Masaż podwodny klasyczny to zabieg ręczny z zastosowaniem technik masażu 
klasycznego (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, wibracja, wałkowanie), przeprowadzany  
w środowisku wodnym. Masowanie wykonuje się w wannie podczas kąpieli całkowitej  
w wodzie o temperaturze ok. 34–37°C. Do zabiegu przystępuje się po 5 minut od zanurzenia 
sportowca w wodzie, po jego pełnym odprężeniu i rozluźnieniu przez niego mięśni. Nie 
stosuje się masażu całkowitego, tylko częściowy. 

Wskazania i przeciwwskazania są podobne do wskazań i przeciwwskazań do stosowania 
masażu podwodnego i masażu sportowego ręcznego. 
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Masaż wirowy 
Masaż wirowy należy do grupy masaży wibracyjnych, wykonywanych w środowisku 

wodnym. Stosuje się zabiegi całego ciała oraz częściowe, głównie kończyn dolnych  
i górnych. Masaże wykonuje się w specjalnych wannach wyposażonych w urządzenie 
wprawiające wodę w ruch wirowy. Podczas zabiegów temperatura wody winna wynosić  
36–38°C, a masowany obszar ciała powinien być całkowicie zanurzony. 

Wskazania: urazy narządu ruchu (stan po urazie tkanek miękkich, stawów, kości, 
więzadeł i torebek stawowych), zmiany w narządzie ruchu z przeciążenia, stany po 
chirurgicznym leczeniu narządu ruchu, choroby skóry (stany po odmrożeniach, zaburzenia 
odżywcze skóry, blizny pourazowe i pooperacyjne). 

Przeciwwskazania: ostre stany zapalne miejscowe i ogólne, wczesny okres po złamaniu, 
nie zabliźnione rany, zmiany dermatologiczne na skórze. 
 
Masaż natryskowy – bicze szkockie 

Masaż natryskowy, zwany biczem szkockim, to zabieg wykonywany strumieniem wody 
pod ciśnieniem ok. 1,5–3,0 atmosfer, kierowanym z katedry natryskowej na zawodnika. 
Masaż przeprowadza się na tylnej i przedniej stronie ciała osoby stojącej w odległości ok. 4 m 
od katedry natryskowej. 

Wskazania: przewlekła rwa kulszowa, jako zabieg hartujący.  
Przeciwwskazania: stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała, okres 

osłabienia lub wyniszczenia organizmu. Zabiegów nie wykonuje się u osób o zwiększonej 
wrażliwości nerwowej oraz u osób o bardzo szczupłej budowie ciała. Masażu nie zaleca się 
stosować na okolice: głowy, szyi, gruczołu piersiowego, narządów płciowych. Należy omijać 
wystające części kości. 
 
Masaż w kąpieli perełkowej 

Masaż w kąpieli perełkowej przeprowadzany jest w wannie, z umieszczoną na dnie 
specjalną perforowaną matą, do której doprowadza się pod ciśnieniem 1 atm tlen z butli lub  
z powietrza. Masaż wykonuje się przy użyciu zwykłej wody. Podczas uderzania pęcherzyków 
tlenu o powierzchnię ciała potęguje się działanie mechaniczno–stymulujące i biologiczne, 
powodując pobudzenie receptorów w skórze, rozszerzenie naczyń włosowatych i pobudzając 
krążenie obwodowe. Zaleca się stosowanie zabiegów przy użyciu naparów z ziół lub olejków 
eterycznych.  

Wskazania: stan pobudzenia nerwowego, bezsenność.  
Przeciwwskazania: osłabienie znacznego stopnia, senność. 

 
Masaż przyrządowy 

Masaż przyrządowy wykonywany jest z zastosowaniem specjalnych aparatów jako źródła 
bodźca dla masowanych tkanek. Do najczęściej stosowanych masaży przyrządowych należą: 
wibracyjny, podciśnieniowy, pneumatyczny, synkardialny, próżniowy bańką. 
 
Masaż wibracyjny 

Masaż wibracyjny to zabieg, w którym wykorzystuje się drgania (wibrację) pochodzące  
z aparatów wibracyjnych. Aparaty do masażu wibracyjnego dzieli się na aparaty działające za 
pomocą impulsów prądu elektrycznego z sieci o napięciu 220 V lub 12 V z baterii oraz 
aparaty na sprężone powietrze lub ciśnienie wody.  

Wskazania: stany pourazowe narządu ruchu i stany wzmożonego napięcia mięśniowego. 
Przeciwwskazania są takie same, jak przeciwwskazania do stosowania klasycznego 

masażu sportowego. 
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Masaż podciśnieniowy 
Masaż podciśnieniowy to zabieg, do którego używa się specjalnego aparatu 

podciśnieniowego. Można stosować masaż podciśnieniowy labilny albo stabilny (miejscowy). 
Masaż podciśnieniowy labilny wykonuje się aparatem jednoprzewodowym, do którego 

dokręca się plastikowy kielich odpowiedniej wielkości (zależnie od wielkości części 
masowanej). Do masażu używa się płynnego środka poślizgowego (oliwka, olej). Masuje się 
w kierunkach jak w masażu sportowym.  

Masaż podciśnieniowy stabilny wykonuje się specjalnym aparatem, do którego podłącza 
się cztery gumowe kielichy odpowiedniej wielkości (zależnie od wielkości części 
masowanej).  

Wskazania: mięśniobóle i nerwobóle, stan zapalny korzonków nerwowych, stany 
zakwaszenia mięśni po dużym wysiłku fizycznym. Należy pamiętać, że nie wolno stosować 
masażu na okolicę serca, w obrębie głowy i szyi, na gruczołach piersiowych oraz na okolicę 
dużych naczyń. 

Przeciwwskazania: zmiany dermatologiczne na skórze pochodzenia grzybiczego, 
ropnego lub alergicznego, stan ogólnego osłabienia organizmu długotrwałym wysiłkiem, 
kruchość naczyń krwionośnych. 
 
Masaż pneumatyczny 

Masaż pneumatyczny, zwany masażem barycznym to zabieg, do którego używa się 
specjalnego aparatu połączonego z mankietami albo specjalnej komory cylindrycznej. 

Zabieg stosuje się u osób uprawiających sport wyczynowy, głównie dyscypliny 
szybkościowe, w celu pobudzenia krążenia obwodowego, szybszego dostarczenia substancji 
odżywczych i usunięcia produktów przemiany materii. 

Wskazania: zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych i górnych, zaburzenia odżywcze 
skóry i mięśni, regeneracja powysiłkowa, głównie kończyn dolnych.  

Przeciwwskazania: kruchość naczyń włosowatych, uszkodzenia skóry. 
 
Masaż synkardialny 

Masaż synkardialny to zabieg, do którego używa się specjalnego urządzenia sprzężonego 
z aparatem do EKG i wykorzystuje się synchronizację ucisku mankietu pneumatycznego na 
naczynia obwodowe z fizjologicznym cyklem pracy serca sportowca. Podczas zabiegu 
w momencie skurczu tętnic następuje ucisk wzmacniający silę skurczu. Im niższe jest 
ciśnienie skurczowe zawodnika, tym większą siłę ucisku należy zastosować. Masaż pobudza 
krążenie obwodowe, wzmacnia fizjologiczny skurcz naczyń, wpływa na zwiększenie 
elastyczności naczyń obwodowych. 

Wskazania: obrzęk kończyn pooperacyjny lub pourazowy, a także po długotrwałym 
unieruchomieniu kończyn. 
 
Masaż próżniowy bańką 

Masaż próżniowy bańką to zabieg leczniczy, przeprowadzany za pomocą bańki lekarskiej 
bezogniowej lub ogniowej albo bańki gumowej.  

Wskazania i przeciwwskazania są podobne do wskazań i przeciwwskazań do 
stosowania masażu podciśnieniowego. 
 
Masaż limfatyczny 

Masaż limfatyczny, zwany drenażem limfatycznym, polega na zastosowaniu określonych 
technik, w formie przepychającej (przesuwającej, wyciskającej, tłoczącej) w celu 
usprawnienia krążenia limfy. Do głównych zadań drenażu należy: przeciwdziałanie lub 
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likwidacja obrzęków zapalnych, chłonnych i zastoinowych oraz przyspieszenie usunięcia  
z organizmu produktów przemiany materii. 

Drenaż limfatyczny ma zastosowanie u osób uprawiających sport wyczynowy, będących 
po dużym wysiłku fizycznym w celu przyspieszenia krążenia limfatycznego, likwidacji 
obrzęków powysiłkowych, przyspieszenia usunięcia kwaśnych metabolitów z organizmu  
i poprawienia warunków odżywczych tkanek. 

Do technik stosowanych w masażu limfatycznym należą techniki masażu klasycznego: 
głaskanie (G), rozcieranie (RK) i wyciskanie (W), masażu segmentarnego: rozcieranie 
segmentarne (RS) oraz techniki drenażu limfatycznego: ugniatanie przepychające (UP), uciski 
falujące (UF) i pompowanie (P). 
 
Masaż izometryczny 

Masaż izometryczny to odmiana klasycznego masażu leczniczego, która wykonywana 
jest przy zanikach mięśniowych na napiętych grupach mięśniowych lub pojedynczym 
napiętym mięśniu. Zadaniem tego zabiegu jest przywrócenie masy i siły osłabionym 
mięśniom bez obciążania organizmu ćwiczeniami fizycznymi. Przed przystąpieniem do 
masowania należy zmierzyć obwód części masowanej w dwóch miejscach, w celu 
porównania przyrostu masy mięśniowej. Zabieg przeprowadza się w trzech etapach: 
− etap I przygotowawczy, obejmuje masaż na rozluźnionych mięśniach z zastosowaniem 

głaskania, rozcierania i ugniatania, ma na celu wywołanie przekrwienia, rozgrzanie 
tkanek oraz pobudzenie proprioceptorów, czas trwania wynosi 5 minut, 

− etap II zabieg właściwy, przed przystąpieniem do masażu należy wywołać 
submaksymalne napięcie izometryczne, przy którym włókna mięśniowe kurczą się bez 
zmiany ich długości. Napięcie izometryczne uzyskuje się przez skurcz dowolny lub 
przykładając rękę jako obciążenie zewnętrzne. Masuje się szybko i energicznie, stosując 
kolejno rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie w czasie 15–30 sekund każde, stosownie 
do odczuć zawodnika. Po każdej fazie masowania na napiętych mięśniach następuje  
15–30 sekund przerwa z zastosowaniem technik rozluźniających delikatne głaskanie, 
wibracja i roztrząsanie. Ogólny czas tej części wynosi 5–8 minut, 

− etap III końcowy, obejmuje masaż rozluźniający, trwa 5 minut, stosowany jest w celu 
zmniejszenia napięcia mięśni. Wykonuje się głaskanie, rozcieranie, delikatne ugniatanie, 
wibrację i roztrząsanie. 
Masaż izometryczny przeprowadza się dwa razy dziennie albo raz dziennie lub co drugi 

dzień, w zależności od stanu masowanych mięśni oraz kondycji fizycznej i psychicznej 
zawodnika. W trakcie masażu należy kontrolować obwody masowanych części ciała, zawsze 
na tych samych poziomach. W przypadku braku pozytywnych wyników naszego działania po 
pierwszej serii (10 zabiegów), należy zrezygnować z masażu izometrycznego i zastosować 
inne zabiegi fizykoterapeutyczne, a po nich ponownie przystąpić do masowania. 

W początkowej fazie zabiegów zmniejsza się obwód masowanej części, co jest wynikiem 
zmniejszania się tkanki tłuszczowej podskórnej, a następnie zaczyna wzrastać. Siła 
masowanej grupy mięśniowej lub pojedynczego mięśnia wzrasta równomiernie od początku 
stosowania zabiegów. Masowanie prowadzi się aż do momentu uzyskania prawidłowych 
wartości obwodów masowanej części ciała. 
 
Masaż stawowy centryfugalny 

Masaż stawowy centryfugalny to zabieg leczniczy stosowany po takich urazach 
stawowych jak: stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia, a także po urazach elementów 
okołostawowych (więzadła, ścięgna, torebki stawowe, kaletki maziowe, mięśnie).  

Ten rodzaj masażu sportowego wykonuje się na mokro, zbieżnie, w kierunku do szpary 
stawowej. Masaż stawowy centryfugalny powoduje podwyższenie temperatury oraz 
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przekrwienie masowanej okolicy, wpływa na zmniejszenie objawów bólowych, poprawienie 
warunków odżywczych elementów okołostawowych, jak również powierzchni stawowych. 
Powyższe efekty uzyskuje się dzięki zastosowaniu specyficznego środka poślizgowego, jakim 
jest woda z rozpuszczonym mydłem. W czasie masowania, wskutek podwyższonej 
temperatury, woda stopniowo wyparowuje i stopniowo zwiększa się siła rozcierania, co 
korzystnie wpływa na staw i elementy okołostawowe. 

Zabiegi należy przeprowadzać codziennie lub, co drugi dzień, a liczba zabiegów jest 
uzależniona od tempa rekonwalescencji. Masaż ten należy łączyć z innymi zabiegami 
fizykalnymi oraz ćwiczeniami zwiększającymi zakres ruchomości stawu, a także siłę i masę 
mięśni działających na staw. 
 
Masaż kontralateralny 

Masaż kontralateralny to masaż leczniczy, wykonywany na odpowiedniej części 
kończyny zdrowej w stosunku do części kończyny chorej. Masaż ten przeprowadza się we 
wszystkich przypadkach, w których niemożliwe jest zastosowanie masażu na chorej 
kończynie ze względu na przeciwwskazania (np. stan zapalny, oparzenia, rozlegle rany, 
opatrunek gipsowy, zmiany dermatologiczne itp.). Oddziaływanie masażem na zdrową 
kończynę aktywizuje na stronie przeciwnej w ok. 30% przepływ krwi i bodźców nerwowych, 
za pośrednictwem skrzyżowań naczynioruchowych odruchów fizjologicznych. Masaż 
przeprowadza się z dużą siłą, intensywnie, na granicy bólu, wykorzystując techniki masażu 
sportowego, głównie rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie. Zabiegi wykonuje się dwa razy 
dziennie lub raz dziennie albo, co drugi dzień, w zależności od możliwości fizycznych  
i psychicznych zawodnika. Masowanie należy łączyć z ćwiczeniami kontralateralnymi 
należącymi do ćwiczeń synergistycznych. Liczba zabiegów uzależniona jest od skuteczności 
naszego działania i warunków powracania do zdrowia. Po 20 zabiegach należy zastosować 
przerwę. Czas trwania masażu wynosi ok. 10 minut w zależności od wielkości masowanej 
części ciała. 
 
Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii 

Masaż punktowy, czyli akupresura, może być stosowany w konwencji chińskiej lub 
japońskiej o nazwie Shiatsu. Jest formą oddziaływania na ustrój, za pomocą której 
wykorzystuje się bodźce mechaniczne w postaci ucisku na punkty biologicznie aktywne ciała, 
wywołując reakcję odruchową organizmu.  

Refleksoterapia to dział medycyny alternatywnej, zajmujący się równoważeniem energii 
Qi przepływającej przez organizm człowieka poprzez oddziaływanie na określone punkty 
(strefy) na ciele, w celu wywołania odruchu. Do refleksoterapii należą: elektropunktura, 
magnetopunktura, laseropunktura, moxa, bańka próżniowa stabilna.  

Przeciwwskazania obejmują ostre stany chorobowe, przebiegające z gorączką, miejsca 
bardzo bolące, stany dużego zmęczenia fizycznego, po obfitym posiłku. 

 
Zabiegi fizykalne stosowane w odnowie biologicznej po urazach sportowych 

Zabiegi fizykalne, wykorzystywane w odnowie biologicznej po urazach sportowych, to 
różne bodźce fizyczne, które wywierają określony wpływ na organizm. Do najczęściej 
stosowanych zabiegów należą: sauna, okłady parafinowe, okłady i kąpiele borowinowe, 
kąpiele solankowe, naświetlania promieniami podczerwonymi, krioterapia, elektroterapia, 
magnetoterapia, ultradźwięki i laseroterapia.  
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Sauna fińska 
Sauna jest zabiegiem fizykoterapeutycznym, który stosuje się w lecznictwie, do celów 

higieniczno-kosmetycznych i przede wszystkim w odnowie biologicznej dla szybkiej 
restytucji po dużych wysiłkach fizycznych. Większość sportowców przywiązuje dużą wagę 
do profilaktyczno-higienicznego charakteru regularnych zabiegów cieplnych i nie wyobraża 
sobie odnowy biologicznej bez sauny. Nierozsądne stosowanie sauny może nie tylko 
doprowadzić do zmniejszenia wydolności i pogorszenia wyników sportowych, ale również 
negatywnie wpłynąć na stan zdrowia sportowca. Pewna grupa zawodników (np. pięściarze, 
judocy, zapaśnicy) korzysta z sauny po to, aby szybko doprowadzić do obniżenia masy ciała 
w trakcie tzw. zbijania wagi, a także w czasie aklimatyzacji organizmu do wykonywania 
wysiłku w podwyższonej temperaturze otoczenia. Czas przebywania w saunie powinien być 
krótki, ponieważ zbyt długi czas powoduje nadmierne odwodnienie, a to z kolei może 
negatywnie wpłynąć na wydolność organizmu i spowodować wystąpienie poważnych 
powikłań.  

Wskazania obejmują: stany pourazowe narządu ruchu: kości, stawów, tkanek miękkich, 
odprężenie, wypoczynek po dużych wysiłkach fizycznych i psychicznych oraz zwiększenie 
wydolności organizmu, hartowanie organizmu, nadciśnienie tętnicze w I i I/II stopniu wg 
podziału WHO, nieduże zaburzenia w obwodowym krążeniu krwi, pielęgnację ciała. 

Przeciwwskazania sauny nie wolno stosować: po treningach o charakterze 
wytrzymałościowym, połączonych z odwodnieniem i podwyższeniem temperatury ciała, tuż 
przed zawodami sportowymi, do „zbijania wagi", przy podwyższonej temperaturze ciała,  
a także nie mogą z niej korzystać kobiety w czasie menstruacji. 

 
Okłady parafinowe 

Dla zwiększenia efektywności masażu sportowego i uelastycznienia tkanek miękkich 
narządu ruchu często używa się zabiegów parafinowych, które silnie i głęboko przegrzewają 
określone okolice ciała. Zabieg polega na stosowaniu parafiny o temperaturze ok. 50°C w ten 
sposób, że na wskazane miejsce nakłada się 1–2 cm warstwę parafiny, którą przykrywa się 
ceratą lub folią i całość okrywa się kocem (okład parafinowy). Czas zabiegu wynosi 20–40 
minut. 

Działanie parafiny polega na przegrzaniu skóry i tkanek głębiej położonych. Mimo 
wysokiej temperatury parafina nie powoduje o ile skóra jest sucha oparzeń, ponieważ  
w chwili zetknięcia się ze skórą, której temperatura powierzchowna wynosi od 29 do 33°C, 
natychmiast krzepnie i tworzy cienką warstwę izolacyjną. Przed zastosowaniem parafiny 
należy skórę wysuszyć, inaczej bowiem gorąca parafina podgrzeje wodę na skórze, co da 
efekt parzący. Zaletą parafiny jest to, że posiada dużą pojemność cieplną jest złym 
przewodnikiem ciepła, wskutek czego długo utrzymuje wysoką temperaturę i traci ją powoli. 
Gdy zastyga, zmniejsza swoją objętość (do 20%) i w wyniku tego wywiera ucisk, który 
dodatkowo zwiększa się przy wzroście objętości przegrzanej w czasie zabiegu okolicy ciała. 
Efektem tego jest zwiększone przekazywanie tkankom ciepłą a dzięki uciśnięciu naczyń 
skórnych wolniejsze odprowadzanie ciepła z płynącą krwią. Skóra pod okładem parafinowym 
osiąga temperaturę 39–41°C i jest to optimum dla wzmożenia aktywności procesów 
przemiany tkankowej. Zaraz po zdjęciu okładu skóra jest spocona, blada i gorąca, a po chwili 
mocno się zaczerwienia w wyniku rozszerzenia naczyń. 

Stosowanie parafiny usprawnia krążenie w naczyniach włosowatych skóry, powoduje 
głęboki efekt przekrwienia, zmniejsza obrzęki, uelastycznia i rozluźnia takie tkanki miękkie 
jak mięśnie, ścięgna, więzadła i torebki stawowe. Ułatwia wchłanianie się długotrwałych 
krwiaków, wzmaga procesy utleniania tkankowego, ułatwia resorbcję i wydalanie z tkanek 
toksycznych produktów procesu zapalnego. 
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Wskazania obejmują: bóle przeciążeniowe i zmęczeniowe, obrzęki, wzmożone napięcie 
mięśni, przykurcze elementów miękkich narządu ruchu, przewlekłe stany zapalne stawów  
i tkanek miękkich kończyn, na które można zastosować ucisk występujący w czasie 
stygnięcia parafiny. 

Przeciwwskazania obejmują: temperaturę ciała powyżej 38°C i osłabienie, 
niedostateczny zrost kości po złamaniu, nadciśnienie. 

 
Okłady i kąpiele borowinowe 

Borowina po rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą używana jest do celów profilaktyczno-
leczniczych najczęściej w postaci kąpieli i okładów. Technika wykonywania zabiegu  
w postaci okładów borowinowych jest podobna do okładów parafinowych. Ogrzaną papkę 
borowinową nakłada się bezpośrednio na skórę i przykrywa się ceratą, a następnie kocem. 
Czas trwania zabiegu wynosi 20–30 minut. Borowina cechuje się dużą pojemnością cieplną  
i złym przewodnictwem termicznym. Z tego powodu jest wykorzystywana do zabiegów 
ciepłoleczniczych. Oprócz wpływu termicznego na tkanki, wykorzystuje się jej działanie 
mechaniczne i wpływ zawartych w niej czynnych związków chemicznych i ciał o charakterze 
hormonów. 

Wskazania obejmują: stany przeciążeniowe narządu ruchu (szczególnie stawów) zespoły 
bólowe i nerwobóle, zapalenia okołostawowe.  

Przeciwwskazania obejmują: temperaturę ciała powyżej 38°C i osłabienie. 
 
Kąpiele solankowe 

Kąpiele solankowe wraz z masażem sportowym i sauną należą do najbardziej 
popularnych zabiegów stosowanych w odnowie biologicznej. Kąpiele solankowe chlorkowo-
sodowe stosowane są jako kąpiele ciepłe. Można je podzielić na kąpiele indywidualne lub 
zbiorowe. Do kąpieli indywidualnych służą wanny, a do zbiorowych baseny lub zbiornik wód 
leczniczych otwartych albo krytych. Kąpiele mogą być całkowite lub częściowe. Kąpiele 
częściowe stosuje się w przypadkach, w których celem jest uzyskanie silnego działania 
miejscowego lub gdy istnieją przeciwwskazania do kąpieli całkowitych. 

W kąpielach solankowych stosuje się zazwyczaj stężenie chlorku sodu 2–5%,  
a w niektórych przypadkach 5–6%. Temperatura pierwszych kąpieli całkowitych najczęściej 
wynosi 35–36°C, i stopniowo wzrasta przy kolejnych do 38°C, a temperatura półkąpieli 
wynosi na ogół 39–40°C. Czas trwania pierwszej kąpieli nie może być dłuższy niż  
10–12 minut, a każdą następną przedłuża się o 2 minuty. Maksymalny czas trwania kąpieli 
solankowej wynosi 30 minut. Zabiegi stosuje się zazwyczaj 3 razy w tygodniu, w serii  
10–18 zabiegów. 

Po kąpieli solankowej nie należy obmywać ciała wodą bieżącą ani wycierać ręcznikiem. 
Ze względu na celowość utrzymania płaszcza solnego należy pozwolić skórze wyschnąć na 
powietrzu. Po zabiegu zaleca się odpoczynek w pozycji leżącej, przez co najmniej 30–40 
minut. Po odpoczynku, chcąc skorzystać z masażu sportowego, należy umyć ciało pod 
prysznicem. 

Sztuczne kąpiele solankowe, stosowane w zakładzie odnowy biologicznej czy w domu, 
są namiastką kąpieli leczniczych, ponieważ mają słabsze działanie lecznicze niż kąpiele 
w naturalnych wodach leczniczych. Do przygotowania sztucznej kąpieli solankowej stosuje 
się każdy rodzaj soli kuchennej spożywczej, najlepiej z dodatkiem mikroelementów.  

Kąpiele solankowe, za pośrednictwem receptorów skórnych, autonomicznego układu 
nerwowego i hormonów tkankowych wywołują wiele reakcji lokalnych i ogólnych. Pod 
wpływem kąpieli naskórek zostaje rozmiękczony, co działa odświeżająco na organizm, 
powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ukrwienia skóry oraz wnikanie 
soli w naskórek. Sól działa drażniąco na receptory skórne, zmniejszając pobudliwość nerwów 
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czuciowych i ruchowych, a także wydłużając czas reakcji. Z tego względu kąpieli 
solankowych nie należy stosować przed zawodami czy intensywnym treningiem, lecz przed 
snem w dniu poprzedzającym wysiłek. Kąpiel solankowa działa osmotycznie na tkanki, 
polepszając krążenie krwi i zmniejszając zakwaszenie (pH) w tkance mięśniowej. Wpływa na 
normalizację ciśnienia krwi, zwiększa nieswoistą odporność organizmu i działa na niego 
hartująco. 

Wskazania obejmują: restytucję powysiłkową, stany wymagające zwiększenia 
odporności organizmu, nadwagę, rekonwalescencję po długotrwałej kontuzji, nerwicę 
wegetatywną. 

Przeciwwskazania obejmują: temperaturę ciała powyżej 38°C i osłabienie.  
 
Promieniowanie podczerwone 

Jest to popularny zabieg cieplny, zaliczany do światłolecznictwa, często stosowany  
w celu rozgrzania tkanek, a także wykonywany przed przystąpieniem do masażu sportowego. 

Działanie biologiczne IR polega na tym, że promienie przechodzą przez skórę oraz 
tkankę podskórną i w ten sposób energia promieniowania zwiększa energię kinetyczną 
tkanek, a tym samym wpływa na ich ocieplenie. Wytworzone ciepło zostaje pochłonięte przez 
krew, która płynąc w ustroju przekazuje je tkankom położonym głębiej. Pod wpływem IR 
powstaje w skórze tzw. rumień cieplny, czyli zaczerwienienie o charakterze plamistym. 
Rumień szybko znika po zakończeniu zabiegu. 

Wskazania obejmują: przewlekłe i podostre procesy zapalne stawów oraz części 
miękkich kończyn, stany po urazach kończyn, ale nie wcześniej niż po upływie 48–72 godz. 
od urazu, dyskopatie (zwłaszcza szyjne), nerwobóle i zespoły bólowe (np. rwa kulszowa), 
przygotowanie do masażu, jonoforezy i ćwiczeń. 

Przeciwwskazania obejmują: temperaturę ciała powyżej 38°C, uszkodzenie skóry i jej 
naczyń, świeże urazy grożące krwotokiem, obrzęki (nie zapewniając fizjologicznej reakcji 
odprowadzenia energii cieplnej, można spowodować termiczne uszkodzenie tkanek), 
nadciśnienie tętnicze od II stopnia wg WHO, czas menstruacji. 
 
Leczenie zimnem (krioterapia) 

Leczenie zimnem, czyli krioterapia, to w najprostszym rozumieniu zastosowanie zimna  
w odnowie biologicznej i rehabilitacji zawodników, którzy doznali urazów. Leczenie zimnem 
polega na oziębieniu miejscowym (obniżenie temperatury skóry, mięśni, stawów) lub 
oziębieniu całkowitym (ogólne schłodzenie organizmu). Tempo i wielkość spadku 
temperatury zależą od rodzaju środków, zabiegów zimno-leczniczych, od tkanki, na którą 
stosowane jest zimno, od otoczenia, w jakim zabieg jest wykonywany oraz od czasu jego 
trwania. Lecznicze i odnawiające zastosowanie zimna wykorzystuje efekt pobudzenia 
naturalnie i stale działających fizycznych mechanizmów transportu ciepła, poprzez 
zwiększenie gradientu temperatury tkanki. Organizm w różny sposób reaguje na zimno. 
Reakcje ustroju i ich charakter zależą przede wszystkim od różnicy między temperaturą ciała 
a temperaturą oziębienia. 

Pod wpływem działania niskich temperatur następuje pobudzenie mechanizmów 
regulacji cieplnej ustroju, które ma na celu zmniejszenie utraty ciepła. Kurczą się naczynia 
krwionośne skóry i tkanki podskórnej, maleje przepływ krwi i w efekcie następuje 
ograniczenie oddawania ciepła otoczeniu. Dzieje się tak na skutek impulsów, które powstają 
we włóknach współczulnych, unerwiających naczynia krwionośne. Od temperatury oraz od 
szybkości jej obniżania się zależy tempo zachodzących wyżej zmian. Krew „uciekająca" 
z zewnętrznych powłok ciała przemieszcza się do głębiej położonych tkanek i tym sposobem 
ciepło zostaje w ustroju zatrzymane. 
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Krioterapia w leczeniu i rehabilitacji urazów sportowych 
Zastosowanie zimna i ucisku, zwłaszcza po wystąpieniu urazu, w znacznym stopniu 

hamuje proces zapalny, a także proces sumowania się mikrourazów.  
W przebiegu zmian patologicznych, występujących po ostrym uszkodzeniu tkanek 

miękkich, wymienia się trzy fazy: 
− faza ostra zapalna, trwająca do 48 godzin (a nawet do 72 w zależności od stopnia 

uszkodzenia) po urazie, 
− faza naprawy (regeneracji), mająca początek po 48 godzinach (72) i trwająca 3–6 tygodni 

po urazie, 
− faza przebudowy (remodelling), trwająca pomiędzy 3 (6) tygodniami a 12 miesiącami po 

urazie. 
W fazie ostrej zapalnej szczególnie zaleca się stosowanie leczniczego zimna. Przy 

udzielaniu pierwszej pomocy w takim przypadku celem jest obniżenie tempa metabolizmu, 
ogranicza to zarazem możliwość wystąpienia urazu wtórnego, hipoksji tkanek (wskutek 
niedoboru tlenu). Leczy się w ten sposób stłuczenia i krwiaki, naciągnięcia, naderwania, 
rozerwania mięśni i ścięgien oraz uszkodzenia aparatu torebkowo-więzadłowego. Przyłożenie 
zimna powinno być zastosowane natychmiast po urazie w ramach pierwszej pomocy. 

Stosowanie zimna w obrębie stawów powoduje zwężenie naczyń krwionośnych  
i obniżenie temperatury wewnątrz stawów. Wykorzystuje się to w ramach tzw. 
kriokinezyterapii (czyli stosowania na przemian zimna i ćwiczeń), która jest się obecnie jedną 
z istotniejszych metod fizjoterapii po urazach sportowych. Ćwiczenia 
kriokinezyterapeutyczne wywołują zwiększenie przepływu krwi, a oziębienie umożliwia 
wykonywanie aktywnych ruchów w bolesnym stawie. Wynika to z faktu, że lokalne krążenie 
krwi w stawie stymulowane jest skuteczniej przez ćwiczenia ruchowe niż przez bodźce 
cieplne. 

Wskazania obejmują: stłuczenia, krwiaki, urazy tkanek miękkich (bezpośrednio po urazie 
do 2–3 dni), obrzęki po złamaniach i zwichnięciach (w okresie wczesnym), ostre stany 
zapalne ścięgien, torebek stawowych i mięśni, przykurcze stawowe pourazowe, które  
6–8 tygodni po urazie poddano zabiegowi chirurgicznemu, ostre zespoły zapaleń 
okołostawowych, nerwobóle nerwów obwodowych, rwę kulszową i ramienną w okresie 
ostrym, oparzenia, restytucję zmęczonych mięśni, nadwagę. 

Przeciwwskazania obejmują: uszkodzenie skóry, nietolerancję zimna, obecność 
miejscowych odmrożeń, wyniszczenie i wychłodzenie organizmu, labilność emocjonalną, 
wyrażającą się między innymi zwiększoną potliwością skóry. 

 
Elektroterapia 

Do najczęściej stosowanych w odnowie biologicznej i w fizjoterapii po urazach 
sportowych zabiegów elektroleczniczych należą: galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, 
prądy diadynamiczne i prądy interferencyjne. 

W elektroterapii stosuje się w celach leczniczych prądy stale oraz prądy impulsowe małej 
i średniej częstotliwości. Prąd stały to taki prąd elektryczny, który w czasie przepływu nie 
zmienia kierunku i wartości natężenia. Mechanizm działania prądu stałego polega na ciągłym 
przepływie prądu od jednego bieguna do drugiego i występujących zjawiskach 
elektrochemicznych, elektrokinetycznych oraz elektrotermicznych. Przepływ prądu stałego 
przez tkanki nerwową i mięśniową powoduje zmianę ich pobudliwości. Jest to efekt 
przemieszczenia jonów i zmian w polaryzacji błon komórkowych. Gdy prąd stały płynie pod 
katodą pobudliwość rośnie, a pod anodą maleje. Oprócz tego stały prąd elektryczny powoduje 
rozszerzenie naczyń krwionośnych.  
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Wskazania obejmują: stany pourazowe, obrzęki, przykurcze stawowe, zaniki mięśniowe 
spowodowane nieczynnością, obwodowe porażenia nerwów, pourazowy zespół Sudecka, 
półpasiec, odmrożenia, zaburzenia krążenia obwodowego, mialgie i neuralgie. 

Przeciwwskazania obejmują: stany zapalne i ropne skóry, temperaturę ciała powyżej 
38°C, świeże naderwania mięśni, ścięgien i więzadeł, złamania z odpryskami kości. 

 
Ultradźwięki 

Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej 
granicę słyszalności ucha ludzkiego (powyżej 20 kHz). W lecznictwie wykorzystuje się 
ultradźwięki o częstotliwości 800, 1000, 2400 kHz. Energia kinetyczna drgających cząsteczek 
materialnych, przenikając np. tkanki człowieka, stopniowo maleje, przekształcając się w inne 
rodzaje energii cieplną, chemiczną i elektryczną. Te rodzaje energii stanowią o istocie 
leczenia. Jednym z najistotniejszych efektów towarzyszących oddziaływaniu fali drgań na 
organizm jest wywołanie przez ciśnienie mikromasażu tkanek, ponadto ultradźwięki dają 
efekt cieplny (największy w tkance nerwowej i na granicy zmian struktur tkankowych) oraz 
fizykochemiczny. 

Ogólnie wpływ ultradźwięków na organizm wyraża się: 
− działaniem przeciwbólowym, 
− zmniejszeniem napięcia mięśniowego, 
− powstaniem związków aktywnych biologicznie, 
− rozszerzeniem naczyń krwionośnych, 
− hamowaniem działania układu współczulnego, 
− hamowaniem procesów zapalnych, 
− przyspieszeniem wchłaniania tkankowego.  
W stanach ostrych wykonuje się zabieg jeden raz lub dwa razy dziennie przez 5 dni, następnie 
co drugi dzień i w miarę poprawy coraz rzadziej. Czas zabiegu 1–6 minut. 

W stanach przewlekłych wykonuje się serię zabiegów (10–15) codziennie lub co drugi 
dzień, działając miejscowo. Po 2–3 tygodniach serię można ponowić.  

U niektórych osób ultradźwięki mogą wywołać senność, zmęczenie, dlatego lepiej jest je 
wykonywać po treningu. Sportowcy osłabieni wymagają wyższych dawek niż osoby 
pobudliwe, u których lepsze będą dawki niższe. Czas oddziaływania ultradźwiękami na 
okolicę przykręgosłupową i sploty nerwowe nie powinien przekraczać jednorazowo 2 minut. 

Charakterystyczną właściwością energii ultradźwiękowej jest jej oddziaływanie 
termiczne, dzięki któremu można nagrzewać niedostępne, głęboko położone tkanki (np. staw 
biodrowy), a także oddziaływanie fizykochemiczne, które jest podstawą skutecznych 
procedur leczniczych w tak trudnych do leczenia jednostkach chorobowych, jak zwapniające 
zapalenie mięśni, ostroga piętowa itp. Oprócz wymienionych przypadków korzystne zmiany 
osiąga się lecząc ultradźwiękami przewlekłe choroby stawów, np. zespół zmian 
zniekształcających kręgosłup spotykany u ciężarowców, zapalenie okołobarkowe, kontuzje po 
skręceniach, stłuczeniach, bóle mięśniowe, lumbago, przeciążenia aparatu ścięgnisto-
więzadłowego i nerwobóle. 

Wskazania obejmują: bóle pleców i krzyża, rwę kulszową, zespół bolesnego barku  
i łokcia, ostrogę piętową, nerwoból nerwu trójdzielnego, blizny. 

Przeciwwskazania obejmują: choroby naczyń obwodowych, ostre objawy zapalne, stany 
gorączkowe, nie zakończony wzrost kości, zmiany skórne, szczególnie w przebiegu chorób 
zakaźnych, nerwicę wegetatywną zaawansowaną. Nie należy bezpośrednio stosować 
ultradźwięków na mózg i rdzeń kręgowy oraz na serce i płuca. 
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Magnetoterapia 
Leczenie polem magnetycznym. Pod wpływem pola magnetycznego jony znajdujące się  

w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom, powodując hiperpolaryzację błony 
komórkowej i tym samym przyspieszają przemianę materii przede wszystkim w trakcie 
zachodzących procesów energetycznych. Wpływa to na zwiększenie możliwości 
wykorzystania tlenu przez komórkę. 

Magnetoterapia to wykorzystywanie leczniczego wpływu magnesów i urządzeń 
wytwarzających pola magnetyczne o różnej charakterystyce fizycznej na organizm człowieka.  

Leczenie polem magnetycznym jest bezpieczne i można je stosować w dłuższym okresie 
bez żadnych negatywnych następstw dla pacjenta sportowca. Średni czas zabiegu wynosi ok. 
15 minut, a w niektórych przypadkach nawet do 60 minut W jednej serii jest 10–15 zabiegów. 
Na początku serii należy je wykonywać codziennie, a potem co drugi dzień. Na prawidłowość 
wykonania zabiegu ma wpływ dobór odpowiedniej częstotliwości i rodzaju pola. Przyjęło się, 
że częstotliwości 0–5 Hz stosuje się przeważnie w stanach ostrych, od 5 do 20 Hz w stanach 
podostrych, a ponad 20 Hz w stanach przewlekłych. Podobna reguła dotyczy wielkości 
indukcji magnetycznej, która zwykle przedstawiona jest w mikroteslach (mT) lub  
w procentach. W procesach ostrych, które przebiegają z objawami bólowymi, stosuje się 
dawki poniżej 3mT, w podostrych do 5 mT, a w przewlekłych powyżej tej wartości. 

Pole magnetyczne pobudza procesy oddychania komórkowego i regeneracji tkankowej, 
usprawnia krążenie obwodowe krwi (przyspiesza rozwój krążenia obocznego w uszkodzonej 
tkance), skraca czas gojenia się zmian troficznych na skórze, powoduje lepsze zaopatrzenie 
tkanek w tlen i efektywniejsze jego wykorzystanie (zwiększa się we krwi ciśnienie parcjalne 
tlenu), działa korzystnie na powstanie kostniny w przypadkach utrudnionego zrostu kostnego, 
przyspiesza resorpcję krwiaków i obrzęków pourazowych, działa przeciwbólowo, wpływa na 
potencjał błon komórkowych, powodując szybszą wymianę jonów, wywołuje reakcje 
biochemiczne i reakcje przebiegające z udziałem enzymów i hormonów, ma działanie 
przeciwzapalne, hamuje procesy destrukcyjne i pobudzające reaktywność immunologiczną 
ustroju w przypadku zmian degeneracyjnych i zapalnych w stawach, polepsza metabolizm 
tkanki nerwowej, szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez zmniejszenie 
napięcia naczyń mózgowych. 

Wskazania obejmują: złamania kości, urazy mięśni, ścięgien, więzadeł i stawów  
(np. skręcenia, zwichnięcia), neuralgie (np. rwa kulszowa), nerwobóle, operacje na nerwach 
obwodowych i splotach, zmęczeniowe wzmożone napięcie mięśni, zaburzenia krążenia 
obwodowego, trudno gojące się rany i oparzenia, ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli i zatok, 
bóle głowy. 

Przeciwwskazania obejmują: ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego  
i grzybiczego. 
 
Laseroterapia 

Lasery emitujące promieniowanie o małej mocy są stosowanie w tzw. biostymulacji. 
Promieniowanie laserowe wywołuje podwyższenie temperatury tkanek nie więcej niż  
o 0,1–0,5°C.  

Liczne doświadczenia udowodniły istotny wpływ światła laserowego, absorbowanego 
przez struktury komórkowe, na: stymulację syntezy kwasów nukleinowych i wielu białek  
(w tym również kolagenu), zwiększenie aktywności niektórych enzymów (dehydrogenaz, 
transaminaz, hydrolaz) oraz prostaglandyn, procesy fagocytozy, rozmnażania i ruchliwości 
komórek, wzrost syntezy ATP, przyspieszenie dysocjacji oksyhemoglobiny i modulację 
odpowiedzi immunologicznej komórki. Na podstawie powyższych zmian można mówić  
o korzystnym działaniu promieniowania laserowego na przebieg leczenia stanów zapalnych  
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i regeneracji tkanek miękkich, na szybkie kształtowanie się kostniny w przełomach 
złamanych kości. 

Wskazania obejmują: zmiany przeciążeniowe narządu ruchu, ból mięśni, ścięgien, 
rozcięgien, więzadeł, torebek stawowych, pochewek i kaletek maziowych oraz błony 
maziowej, urazy mięśni i stawów, procesy zapalne stawów i tkanek miękkich narządu ruchu, 
naciągnięcia, naderwania i przewlekłe zapalenie ścięgna Achillesa, uszkodzenie łąkotek, 
„łokieć tenisisty”, zespół kanału nadgarstka, nerwobóle nerwów obwodowych, obrzęki 
powysiłkowe. 

Przeciwwskazaniem jest wysoka temperatura ciała. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czym jest odnowa biologiczna? 
2. Jakie są zadania odnowy biologicznej? 
3. W jaki sposób tworzone są optymalne warunki wypoczynkowe (restytucyjne)? 
4. W jaki sposób programujemy odnowę biologiczną? 
5. Jakie mogą być przykłady masażu profilaktyczno-leczniczego stosowanego w odnowie 

biologicznej? 
6. Czym charakteryzują się masaże profilaktyczno-lecznicze stosowane w odnowie 

biologicznej? 
7. Jakie są przykłady zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej po 

urazach sportowych? 
8. Czym charakteryzują się  zabiegi fizykalne stosowane w odnowie biologicznej po 

urazach sportowych?  
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej po urazach sportowych. 
Uzupełnij tabelę, wymień się kartami pracy z kolegą/koleżanką, uzupełnij lub popraw zapisy. 
 

Karta pracy A 
 
CHARAKTERZYSTYKA ZABIEGÓW FIZYKALNYCH W ODNOWIE 
BIOLOGICZNEJ PO URAZACH SPORTOWYCH: 
1 ultradźwięki  

 
 
 

2 sauna fińska 
 

 
 
 
 

3 kąpiele solankowe 
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Karta pracy B 
 
CHARAKTERYSTYKA ZABIEGÓW FIZYKALNYCH W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ 
PO URAZACH SPORTOWYCH: 
1 okłady parafinowe  

 
 
 

2 laseroterapia   
 
 
 

3 promieniowanie podczerwone 
 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.2.1. dotyczącym zabiegów fizykalnych, 
2) przeczytać uważnie okreslenia zawarte w karcie pracy, 
3) uzupełnić kartę pracy, 
4) wymienić się kartami z kolegą/koleżanką, sprawdzić poprawność zapisów, uzupełnić je 

lub poprawić. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przybory do pisania, 
− karta pracy,  
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Podaj po trzy przykłady zabiegów fizykalnych i masaży profilaktyczno-leczniczych 
wykorzystywanych w odnowie biologicznej. 

 
Karta pracy  
 
PODZIAŁ PRZYKŁADY MASAŻY 

I ZABIEGÓW FIZYKALNYCH 
1 Masaż profilaktyczno-leczniczy 1 

2 
3 

2 Zabiegi fizykalne 1 
2 
3 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.2.1. dotyczącym zabiegów fizykalnych, 
2) przeczytać uważnie określenia zawarte w karcie pracy, 
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3) uzupełnić kartę pracy, 
4) porównać wyniki w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− przybory do pisania, 
− karta pracy. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić czym jest odnowa biologiczna?   
2) określić zadania odnowy biologicznej?   
3) określić sposób tworzenia optymalnych warunków wypoczynkowych 

(restytucyjnych)?   
4) wyjaśnić, w jaki sposób programujemy odnowę biologiczną?   
5) wymienić przykłady masażu profilaktyczno-leczniczego stosowanego  

w odnowie biologicznej?   
6) scharakteryzować przykłady masażu profilaktyczno-leczniczego 

stosowanego w odnowie biologicznej?   
7) wymienić zabiegi fizykalne stosowane w odnowie biologicznej po 

urazach sportowych?   
8) scharakteryzować zabiegi fizykalne stosowane w odnowie biologicznej po 

urazach sportowych?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 

 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

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

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Cechą masażu nie jest to, że 

a) masaż stanowi zazwyczaj uzupełnienie leczenia prowadzonego w sposób 
kompleksowy różnymi innymi metodami. 

b) intensywność masażu zależy od zastosowanej siły rękoczynów, wielkości 
powierzchni i czasu trwania. 

c) masaż musi być wykonany tak, by chory zarówno podczas zabiegu, jak i po nim, nie 
odczuwał bólu. 

d) na początku serii zabiegów czas poszczególnych zabiegów jest dłuższy, a wywierana 
siła większa. 

 
2. Do uszkodzeń najczęściej pojawiających się w biegach lekkoatletycznych nie należą 

a) urazy ścięgien Achillesa. 
b) złamania kości ramiennej i złamania kości łódkowatej. 
c) urazy mięśni dwugłowych uda oraz krawieckich. 
d) urazy mięśni łydki, czworogłowych i dwugłowych uda. 

 
3. W wyniku urazu 

a) pojawia się ostry stan zapalny, charakteryzujący się zmniejszoną ciepłotą okolicy. 
b) pojawia się ostry stan zapalny, charakteryzujący się małym bólem. 
c) pojawia się ostry stan zapalny, charakteryzujący się zwiększoną ciepłotą okolicy, 

miejscowym bólem, wystąpieniem krwiaka. 
d) nie pojawia się stan zapalny. 
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4. Ćwiczenia 
a) izometryczne nie należą do grupy ćwiczeń biernych, których istotą jest świadome 

rozluźnianie mięśni. 
b) oddechowe nie polegają na świadomym kontrolowaniu wdechu powietrza przez nos i 

wydechu przez usta. 
c) ogólnokondycyjne nie mają na celu zwiększenia wydolności fizycznej poprzez 

aktywizację ruchową. 
d) redresyjne to ćwiczenia ruchowe czynne z użyciem siły w celu zwiększenia zakresu 

ruchomości w stawie i likwidacji przykurczu. 
 
5. Do refleksoterapii nie należy 

a) elektropunktura. 
b) magnetopunktura.  
c) laseropunktura.  
d) magmopunktura. 

 
6. W chorobach skóry masaż 

a) nie może być przeprowadzany w celu rozmiękczania blizn pooperacyjnych i zrostów 
powstałych po iniekcjach domięśniowych. 

b) zaleca się w zaburzeniach odżywczych skóry.  
c) nie zaleca się przy odmrożeniach. 
d) nie stosuje się w celach kosmetycznych. 

 
7. Do najczęstszych uszkodzeń w łyżwiarstwie nie należą 

a) złamania kości łódkowatej ręki.  
b) złamania kości promieniowej przedramienia.  
c) złamania rąk i palców.  
d) skręcenia stawu skokowego i złamania kości podudzia.  

 
8. Wyróżniamy wiele technik stosowanych w masażu limfatycznym. Niepoprawnym 

oznaczeniem nazwy jest 
a) rozcieranie (RK) i wyciskanie (W).  
b) głaskanie (G), rozcieranie (RK).  
c) ugniatanie przepychające (UP), uciski falujące (UF). 
d) ugniataniei falujące (UF) i rozcieranie (R). 

 
9. W przypadku blizn pourazowych i pooperacyjnych przed masażem zaleca się 

zastosowanie takich zabiegów fizykalnych jak 
a) tylko jonoforeza. 
b) fonoforeza. 
c) diadynamik, jonoforeza. 
d) masaż wirowy, który jest jedynym masażem jaki można stosować w tym przypadku. 

 
10. Masaż podwodny natryskiem biczowym labilny stosowany jest podczas kąpieli 

całkowitej lub częściowej w wodzie o temperaturze 
a) 26–30°C. 
b) 24–27°C. 
c) 37–40°C. 
d) 34–37°C. 
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11. Niestabilność stawu kolanowego określana jest w 3 stopniach. Prawidłowy opis to 
a) stopień I to niestabilność umiarkowana powstała przy częściowym rozerwaniu 

więzadła. 
b) stopień II to niestabilność duża powstała po całkowitym zerwaniu więzadła. 
c) stopień II to niestabilność umiarkowana powstała przy częściowym rozerwaniu 

więzadła.  
d) stopień III to niestabilność umiarkowana wynika z częściowego naderwania  

i rozciągnięcia więzadła. 
 
12. Do środków wspomagających masaż 

a) ale słabo rozgrzewających nie zaliczamy talku. 
b) nie zaliczamy środków poślizgowych, które powinny zwiększyć poślizg ręki 

masażysty po skórze pacjenta, nie zmniejszając nadmiernie siły tarcia. 
c) nie stosujemy preparatów działających przeciwbólowo i przeciwzapalnie. 
d) nie zaliczamy środków rozgrzewających i leczniczych tj. olejek kamforowy. 

 
13. Ćwiczeniami ipsilateralnymi są ćwiczenia 

a) ruchowe czynne bez oporu. 
b) czynne synergistyczne. 
c) zalecane w przypadkach unieruchomienia całej kończyny. 
d) powtarzane 8–10 razy dziennie. 

 
14. Po urazach w sporcie, w zależności od etapu usprawniania leczniczego nie przeprowadza 

się następujących ćwiczeń 
a) samowspomaganych i w piasku. 
b) synergistycznych (ipsilateralne i kontralateralne). 
c) izometrycznych, koordynacyjnych. 
d) oddechowych, ogólno-kondycyjnych, redresyjnych  

 
15. W odnowie biologicznej sportowców stosuje się następujące rodzaje masaży 

a) w środowisku wodnym, przyrządowy, limfatyczny, izometryczny i izolimfayczny. 
b) w środowisku wodnym, przyrządowy, limfatyczny, izometryczny, stawowy 

centryfugalny kontralateralny i punktowy. 
c) izometryczny, międzystanowy, stawowy centryfugalny kontralateralny. 
d) centryfugalny kontralateralny, międzystawowy i punktowy. 

 
16. Postępowanie lecznicze przy rozerwaniu ścięgna Achillesa obejmuje okres 

unieruchomienia pooperacyjnej rekonstrukcji ścięgna i okres po zlikwidowaniu 
unieruchomienia. Niezbędnymi działaniami są 
a) w pierwszym okresie - masaż i ćwiczenia kontralateralne. 
b) w pierwszym okresie - drenaż limfatyczny kończyny dolnej chorej. 
c) w drugim okresie, w związku z występującym obrzękiem - stosuje się w pierwszej 

kolejności masaż kończyny dolnej chorej. 
d) w drugim okresie, w związku z występującym obrzękiem - stosuje się w pierwszej 

kolejności ćwiczenia kontralateralne kończyny dolnej chorej. 
 

17. Przeciwwskazania do okładów parafinowych obejmują 
a) bóle przeciążeniowe i zmęczeniowe. 
b) obrzęki. 
c) przewlekłe stany zapalne stawów i tkanek miękkich kończyn. 
d) temperaturę ciała powyżej 38°C. 
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18. Masaż częściowy 
a) należy zastosować przy ogólnych obciążeniach.  
b) działa na organizm ogólnowzmacniająco i ogólnopobudzająco. 
c) należy zastosować przy obciążeniu poszczególnych partii mięśni. 
d) spowalnia usuwanie produktów zmęczenia. 

 
19. W przypadku, gdy zbyt duża ilość preparatu wspomagającego masaż zostaje 

niewchłonięta 
a) upośledzone jest wtarcie preparatu i nie ma efektu grzewczego. 
b) szybciej pojawia się efekt grzewczy. 
c) zwiększa się tarcie między ręką masażysty a ciałem pacjenta. 
d) nic się nie dzieje. 

 
20. Wpływ ultradźwięków na organizm wyraża się 

a) zwiększeniem napięcia mięśniowego.  
b) zwężeniem naczyń krwionośnych.  
c) pobudzeniem działania układu współczulnego. 
d) działaniem przeciwbólowym. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Wykonywanie masażu w urazach sportowych 
 
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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