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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych z zakresu zasad wykonywania masaŜu segmentarnego wykonywania 
specyficznych chwytów i technik jakie występują w masaŜu segmentarnym oraz zastosowania 
ich w praktyce leczniczej.  

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

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 juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

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

opanowanie materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 
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Schemat układu jednostek modułowych  
 

322[12].Z2 
MasaŜ leczniczy 

322[12].Z2.01 
Badanie i diagnozowanie pacjenta dla 

potrzeb masaŜu leczniczego 

322[12].Z2.02 
Wykonywanie drenaŜu limfatycznego 

 

322[12].Z2.03  
Wykonywanie masaŜu segmentarnego 

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

leczniczego 
 

322[12].Z2.05 
Dobieranie rodzaju masaŜu do jednostki 

chorobowej 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− przeprowadzać wywiad z pacjentem/klientem, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− posługiwać się terminologią dotyczącą masaŜu klasycznego, 
− stosować zasady metodyki masaŜu klasycznego, 
− wykonywać w prawidłowy sposób techniki z masaŜu klasycznego, 
− wyznaczać kierunek prowadzenia ruchu w masaŜu klasycznym, 
− określać wpływ masaŜu klasycznego na organizm człowieka, 
− określać wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masaŜu klasycznego, 
− określać zastosowanie poszczególnych technik masaŜu klasycznego, 
− wyjaśniać działanie poszczególnych technik masaŜu klasycznego, 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– określić zasady wykonywania masaŜu segmentarnego, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masaŜu segmentarnego, 
– określić  chwyty diagnostyczne stosowane w masaŜu segmentarnym, 
– rozpoznać zmiany odruchowe w mięśniach,  
– określić optymalne warunki stosowania masaŜu segmentarnego, 
– określić  chwyty lecznicze stosowane w masaŜu segmentarnym, 
– wykonać masaŜ zgodnie przyjętą metodyką masaŜu segmentarnego, 
– wykonać masaŜ z uwzględnieniem zasad masaŜu segmentarnego,  
– wykonać masaŜ segmentarny poszczególnych części ciała, 
– wykonać masaŜ segmentarny w róŜnych jednostkach chorobowych, 
– określić zagroŜenia wynikające z nieprawidłowego wykonania masaŜu segmentarnego, 
– określić efekty działania masaŜu segmentarnego. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne masaŜu segmentarnego 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

JuŜ staroŜytni dostrzegli moŜliwości leczniczego oddziaływania na narządy wewnętrzne 
za pomocą środków stosowanych na powierzchni ciała. Postawili hipotezę o wzajemnym 
powiązaniu wszystkich części ciała polegające na sprzęŜeniu zwrotnym (feedback). Nie ma 
choroby ograniczającej się do zmian miejscowych, ale za kaŜdym razem obejmuje cały 
organizm. 

PowyŜsze dane patofizjologiczne stanowią naukowe podstawy masaŜu segmentarnego. 
W przeciwieństwie od masaŜu klasycznego, masaŜ segmentarny ma olbrzymie 

zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych. 
Współczesny masaŜ segmentarny ma swój początek pod koniec XIX wieku, wtedy 

właśnie opracowywał swoje odkrycia angielski neurofizjolog Head. W 1896 roku jako 
pierwszy stwierdził, Ŝe w chorobach poszczególnych narządów wewnętrznych określone 
odcinki skóry (dermatomy) wykazują szczególną wraŜliwość na bodźce. Bodźce takie jak 
ucisk, dotyk, ciepło, zimno, które w zwykłych warunkach są nie bolesne wywołują w tych 
miejscach bóle. 

Od tego czasu odcinki skóry wykazujące w określonym dermatomie nadwraŜliwość 
określamy strefami Heada. Headowi zawdzięczamy takŜe jedno z podstawowych pojęć 
w masaŜu segmentarnym tj. określenie „punkty maksymalne”  są to miejsca o szczególnie 
wyraźnej przeczulicy w obrębie stref.  

MasaŜ segmentarny jako jeden z rodzajów masaŜu jest zabiegiem fizykalnym. Składa się 
z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonywania, 
przy uwzględnieniu zasad dawkowania, pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian 
chorobowych, często równieŜ przyczyn chorobowych na drodze odruchowej. 

KaŜda patologiczna sytuacja jest przyczyną objawów odruchowych w czynnościowo 
sprzęŜonych tkankach i narządach głównie unerwionych przez te same odcinki rdzenia 
kręgowego (metamery). 

Zmiany powstałe na drodze odruchowej mogą oddziaływać zwrotnie na pierwotne 
ognisko chorobowe. Bardzo waŜne jest aby skutecznie leczyć masaŜem segmentarnym 
odnalezienie wszystkich zmian odruchowych. NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe: 
− sprzęŜone segmentarnie strefy są zmienione najczęściej tylko w pewnych odcinkach, 

rzadko w całości, 
− wielkość i umiejscowienie tych zmian są róŜne i zaleŜą od cech osobniczych, 
− niektóre uprzednio niejednoznaczne objawy odruchowe mogą ujawnić się dopiero 
podczas leczenia. 

Likwidacja tych tak zwanych zmian odruchowych w skórze, mięśniach, tkance łącznej 
i okostnej za pomocą masaŜu przyczynia się do przywrócenia prawidłowych stosunków i jest 
niezbędnym uzupełnieniem kaŜdej lokalnej terapii. 
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Wykrywanie i usuwanie zmian odruchowych w skórze 
Zmianom mogą ulegać: 

1) wraŜliwość czuciowa na dotyk i ucisk, w mniejszym stopniu zmiany temperatury. 
Pacjenci często skarŜą się na uczucie tępego ucisku, napięcia, obrzmienia i pieczenia. 
Zmiany tego rodzaju moŜemy wykryć: 

− pocierając lekko końcem igły; przy przekroczeniu granicy przeczulicy lekki dotyk 
 odczuwa się jako bolesny, 
− łaskotkami, uczucie łaskotania w strefie przeczulicy pozostaje zawsze zniesione, 
− unosząc fałd skórny, skórę i tkankę podskórną unosi się łagodnie pomiędzy kciukiem 
 palcem wskazującym, lekko uciskając. Gdy występuje przeczulica pacjent odczuwa tępy, 
uciskowy, piekący, tnący lub kłujący ból. Musimy przeprowadzić badanie porównawcze po 
stronie zdrowej w celu wykluczenia zaburzenia czucia pochodzenia ośrodkowego lub 
z innych przyczyn. 
2) zmiany w ukrwieniu moŜemy mieć do czynienia z objawem zwęŜenia lub rozszerzenia 

naczyń krwionośnych. Głównie jednak zwęŜenia naczyń, a w konsekwencji tego zjawiska 
zblednięcia w obrębie zmienionych stref. Dostarczając pewną ilość ciepła, moŜna 
spowodować przekrwienie tych miejsc na skutek patologicznej reakcji. Ułatwia to 
obserwację i ustalenie zakresu zmian, 

3) zmiany oporu elektrycznego skóry w strefach podraŜnionych. 
Likwidowanie zmian odruchowych w skórze polega na wykonywaniu początkowo 

łagodnego, później coraz mocniejszego głaskania. Pozytywny skutek odnosi równieŜ 
stosowanie wibracji. 
 
Wykrywanie i usuwanie zmian odruchowych w tkance łącznej 

Występują tu następujące zmiany odruchowe: 
− zmiany zagęszczenia w postaci miękkich spoistych obrzmień, 
− wciągnięcia pasmowo taśmowate, 
− płaskie wgłębienia umiejscowione w głębszych warstwach skory i tkanki podskórnej. 

Metody wykrywania zmian odruchowych: 
− oglądanie, 
− sposób Grugurina polegający na wykonaniu krótkich lekkich uderzeń w skórę dłoniową 

powierzchnią palca środkowego, pozwala to wyczuć róŜnicę napięcia w tkance łącznej, 
− dotykanie płasko ułoŜoną dłonią z dołączeniem lekkiego ucisku zgiętymi palcami, skóra 

zdrowa bez zmian odruchowych jest elastyczna i łatwo poddaje się przy ucisku, przy 
spoistym obrzmieniu opór skóry jest zdecydowanie większy, zaś przy obrzmieniu 
miękkim mamy wraŜenie jak przy obmacywaniu gąbki, 

− unoszenie fałdu, lekko uniesiony do góry uchwycony fałd skórny, chwytem tym 
wykrywamy zwiększone napięcie tkanki łącznej, jest trudniejsze lub niemoŜliwe  
w tkankach chorych, 

− kresa diagnostyczna Dicke z jednoczesnym płaszczyznowym przesunięciem tkanki 
podskórnej w stosunku do powięzi, słuŜą do wykrywania zmian zarówno płytko jak  
i głębiej połoŜonych.  
Usuwanie zmian w tkance łącznej: 

− w obrzmieniach wykonujemy delikatną wibrację i chwyt piłowania, 
− we wciągnięciach stosuje się chwyt ciągnienia, głębokie głaskanie, ugniatanie, 

rozcieranie, 
− we wgłębieniach stosuje się wałkowanie, głębokie ugniatanie i chwyt na wyrostki 

kolczyste. 
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Wykrywanie i usuwanie zmian odruchowych w tkance okostnej 
MoŜliwe jest jedynie przy zwiotczeniu tkanki mięśniowej. 
Wykrywamy przesuwaniem opuszków pionowo ustawionych palców po częściach 

miękkich pokrywających okostną. Wyczuwamy wciągnięcie płaskie, zaniki i nawarstwienia 
okostnej, jednocześnie w tych miejscach występuje wzmoŜone odczucie bólu. 

Usuwanie polega na okręŜnym rozcieraniu. W przypadku stwierdzenia zmian w kości 
krzyŜowej, łonowej, czołowej oraz grzebieniu biodrowym lub mostku usuwamy je stosując 
specyficzne opracowanie segmentarne. W przypadku zrostów opłucnej, dychawicy 
oskrzelowej i rozedmy płuc dołączamy do masaŜu segmentarnego spręŜynowanie klatki 
piersiowej. 

 
Wykrywanie i usuwanie zmian odruchowych w mięśniach 

Objawy odruchowe jakie występują w mięśniach: 
− przeczulica, 
− ograniczone zwiększenie napięcia mięśniowego, 
− strefowe zwiększenie napięcia mięśniowego, 
− myogelozy, 
− zmiany w ukrwieniu mięśni, 
− nadmiernie obniŜone napięcie mięśniowe. 

Wykrywanie: 
− poprzez uchwycenie fałdu mięśniowego pomiędzy kciuk a palec wskazujący, przy 

występowaniu zmian odruchowych pacjent odczuje przeszywający ból, 
− poprzez dotykanie wykonując okręŜne ruchy pionowo ustawionymi palcami staramy się 

wyszukać obszar zwiększonego napięcia mięśniowego lub myogelozy, cechującej się 
większą zbitością tkanki mięśniowej w postaci guzków występujących przewaŜnie na 
brzegach mięśni. 
Usuwanie: 

− przeczulicę usuwamy za pomocą głaskań i wibracji, 
− ograniczony wzrost napięcia mięśniowego usuwamy stosując łagodną wibrację i chwyt 

przyśrubowania, 
− w przypadku strefowego wzrostu napięcia mięśniowego stosujemy łagodną wibrację, 

rozcieranie, chwyt posuwu i wstrząsanie miednicy, 
− w obniŜonym napięciu mięśni, w niedokrwieniu mięśni i zanikach mięśniowych 

stosujemy przede wszystkim silną wibrację, 
− w myogelozach stosujemy silne ugniatanie, 
− w przypadku zmian w mięśniu biodrowo lędźwiowym, w mięśniach łopatki, karku 

i głowy stosujemy specyficzne segmentarne opracowanie tych mięśni. 
 

Łuki odruchowe 
Podstawową czynnością Ośrodkowego Układu Nerwowego jest odbieranie bodźców 

przez receptory i reagowanie na nie przez efektory. Droga, jaką przebywa pobudzenie od 
receptora do efektora nazywana jest łukiem odruchowym. 

KaŜdy łuk odruchowy składa się z pięciu podstawowych elementów: receptora, drogi 
dośrodkowej (aferentnej), ośrodka nerwowego, drogi odśrodkowej (eferentnej), efektora. Ilość 
neuronów w ośrodkach nerwowych przewodzących impulsy nerwowe od receptora do 
efektora jest róŜna. 
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Łuk odruchowy prosty monosynaptyczny 
Jest to najprostszy odruch nazywany odruchem na rozciąganie lub odruchem 

włókienkowym. Zostaje on wywołany przez rozciągnięcie mięśnia szkieletowego. Na skutek 
wydłuŜenia komórek intrafuzalnych we wrzecionkach nerwowo mięśniowych dochodzi do 
pobudzenia zakończenia pierścieniowato spiralnego, które jest w zakończeniu neuronu 
czuciowego. Ciało tego neuronu znajduje się w zwoju rdzeniowym. Na skutek rozciągnięcia 
zakończenia pierścieniowato spiralnego dochodzi do depolaryzacji i przepływu impulsów do 
rdzenia kręgowego, gdzie po przejściu przez jedną synapsę zostają pobudzone neurony 
ruchowe. Te z kolei wysyłają impulsy wywołujące skurcz mięśnia szkieletowego  
o charakterze izometrycznym lub izotonicznym. 
 
Łuk odruchowy polisynaptyczny 

Pobudzanie receptorów znajdujących się, np. w skórze jest odbierane przez otaczające je 
wypustki neuronów czuciowych ze zwojów rdzeniowych i doprowadzone do istoty szarej 
rdzenia kręgowego. Tam pobudzenie przejmowane jest przez neurony pośredniczące. Ich ilość 
jest róŜna zaleŜnie od złoŜoności odruchu. Pobudzanie z neuronów pośredniczących 
przekazywane jest na neurony ruchowe i dalej do narządu wykonawczego, np. mięśni. 
 
Łuk odruchowy autonomiczny 

Do łuków odruchowych autonomicznych zaliczamy: 
Łuk trzewno-skórny 
Impulsy z narządu wewnętrznego przekazywane są do rdzenia zawsze na drodze 

wegetatywnej. MoŜliwe są dwie drogi: 
1) za pośrednictwem zwoju pnia współczulnego przez gałąź łączącą białą, zwój 

międzykręgowy, korzeń tylny, róg tylny do rogu bocznego rdzenia, 
2) poprzez zwój pnia współczulnego, połączeniem w wyŜej połączonym zwoju pnia 

współczulnego, korzeń tylny, róg tylny do rogu bocznego.  
Część ruchowa tego łuku biegnie od rdzenia do skóry. Zaczyna się we współczulnych lub 

przywspółczulnych komórkach istoty szarej rdzenia kręgowego, przechodzi przez korzeń 
przedni, gałąź łączącą białą, segmentarnie odpowiadający lub sąsiedni zwój pnia 
współczulnego (zjawisko przełączania), splot naczyniowy i przez gałąź łączącą szarą  
z nerwem rdzeniowym do skóry. Tą drogą powstaje przeczulica skóry i zwęŜenie naczyń. 
 
Łuk trzewno-mi ęśniowy 

Impulsy z narządu wewnętrznego przekazywane są do rdzenia za pośrednictwem zwoju 
pnia współczulnego przez gałąź łączącą białą, zwój międzykręgowy, korzeń tylny, róg tylny 
do rogu bocznego rdzenia. Droga kończy się bezpośrednio lub za pośrednictwem neuronów 
pośredniczących w komórkach przednich rogów rdzenia. Stąd drogą zstępującą przez korzeń 
przedni nerw rdzeniowy impuls dochodzi do mięśnia. Tą drogą powstaje wzmoŜone napięcie 
mięśni.  
 
Łuk trzewno-trzewny 

Pobudzenie z narządu wewnętrznego przechodziło do rdzenia poprzez zwój pnia 
współczulnego, gałąź łączącą białą, zwój międzykręgowy, korzeń tylny, róg tylny, róg boczny 
i kończy się w przywspółczulnych lub współczulnych komórkach istoty szarej rdzenia 
kręgowego. Droga odprowadzająca przebiega przez korzeń przedni, gałąź łączącą białą, pień 
współczulny lub włókna przywspółczulne do narządu wewnętrznego. W przypadku odruchów 
naczyniowo-ruchowych dochodzi do przełączania w zwoju międzykręgowym, za 
pośrednictwem tzw. komórek przełącznikowych z komórek trzewno-czuciowych na 
naczyniowo-ruchowe. Łuk ten tłumaczy wzajemne oddziaływanie pomiędzy narządami 
wewnętrznymi. 
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Łuk skórno-trzewny 
Pobudzenie moŜe przebiegać ze skóry dwiema drogami: 

1) przez nerw rdzeniowy, zwój międzykręgowy, korzeń tylny, istotę szarą rdzenia 
kręgowego i bezpośrednio lub za pośrednictwem neuronów pośredniczących do komórek 
układu wegetatywnego, 

2) przez splot naczyniowy odpowiadający danemu segmentowi lub sąsiedni zwój pnia 
współczulnego, gałąź łączącą szarą, korzeń tylny, istotę szarą rdzenia kręgowego 
i bezpośrednio lub przy pomocy neuronów pośredniczących do komórek układu 
wegetatywnego. 
Część zstępująca przebiega od rogu bocznego przez korzeń przedni, gałąź łączącą białą, 

odpowiadający danemu segmentowi lub sąsiedni zwój pnia współczulnego do narządu 
wewnętrznego. W zwojach międzykręgowych komórki somato czuciowe mogą za pomocą 
komórek przełącznikowych wejść w połączenie z komórkami naczyniowo ruchowymi. W ten 
sposób mogą przebiegać zarówno czyste odruchy skórno trzewne i skórno naczyniowe jak 
równieŜ odruchy z tkanki podskórnej, mięśni szkieletowych i ścięgien. 
 
Łuki odruchowe skórno-trzewne stanowią podstawę naukową masaŜu segmentarnego 

Łuki odruchowe przebiegające na wyŜszych szczeblach układu nerwowego 
W tyłomózgowiu i międzymózgowiu znajdują się liczne ośrodki nadrzędne dla waŜnych 

czynności narządów i tkanek, zaś korze mózgowej podporządkowane są wszelkie procesy 
zachodzące w organizmie. Z racji swoich nadrzędnych funkcji mogą one włączać się do 
kaŜdego łuku odruchowego, jednak ich wpływ na łuki odruchowe nie jest do końca 
wyjaśniony.  
 
Unerwienie segmentarne mięśni i narządów wewnętrznych 

Pewne ściśle określone okolice ciała (skóra, mięśnie, tkanka łączna, naczynia i kości) są 
połączone nerwowo, wewnątrzwydzielniczo i humoralnie z określonymi narządami 
wewnętrznymi i mogą na siebie wzajemnie oddziaływać tworząc tzw. kr ąg czynnościowy. 

Jakikolwiek proces chorobowy, w którymś z elementów kręgu czynnościowego moŜe 
dawać zmiany odruchowe w pozostałych elementach tego kręgu. PoniewaŜ niektóre kręgi 
czynnościowe są ze sobą powiązane poprzez spełnianie wspólnych procesów fizjologicznych 
w organizmie, zmiany odruchowe mogą powstawać równieŜ w narządach i tkankach 
odległych od ogniska chorobowego. 

Jako pierwszy Head przyporządkował pewne odcinki skóry narządom wewnętrznym. 
W hołdzie pionierowi tej gałęzi medycyny nazywamy je strefami Heada. 

Po zakończeniu rozwoju płodowego wyróŜniamy: 
1. Osiem segmentów szyjnych oznaczonych literą C od słowa Cervicalis (C1 – C8). 
2. Dwanaście segmentów piersiowych oznaczonych Th od słowa Thoracicus (Th1 – Th12). 
3. Pięć segmentów lędźwiowych oznaczonych literą L od słowa Lumbalis (L1 – L5). 
4. Pięć segmentów krzyŜowych oznaczonych literą S od słowa Sacralis (S1 – S5). 
5. Jeden segment zaopatrywany przez parę nerwów szczątkowych ze splotu guzicznego 

oznaczony literami Co od słowa Coccygeus. 
 
Unerwienie segmentarne mięśni 
C1 Drobne mięśnie karku. 
C2 – C3 Mięśnie szyi w szczególności mięśnie pochyłe i mięsień czworoboczny. 
C4 Przepona i mięśnie obręczy kończyny górnej. 
C5 Mięsień naramienny, dwugłowy ramienia, kruczo ramienny, ramienno promieniowy, 
piersiowy większy i mniejszy, nad grzebieniowy i pod grzebieniowy. 
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C6 Piersiowy większy i mniejszy, najszerszy grzbietu, zębaty przedni, trójgłowy ramienia, 
naramienny, obły większy i pod łopatkowy. 
C7 Prostownik nadgarstka i palców oraz zginacze nadgarstka. 
C8 Długie prostowniki i zginacze palców. 
Th1 Drobne mięśnie dłoni i palców. 
Th2 – Th6 Mięśnie grzbietu i mięśnie międzyŜebrowe. 
Th7 – Th9 Mięśnie grzbietu i brzucha. 
Th10 – Th12 Mięśnie grzbietu i podbrzusza. 
L1 Dolny odcinek mięśni podbrzusza, mięśnie czworoboczny lędźwi i krawiecki. 
L2 Mięsień biodrowo lędźwiowy i czworogłowy uda. 
L3 Mięsień biodrowo lędźwiowy, przywodziciele uda i skręcające udo do wewnątrz. 
L4 Mięsień czworogłowy uda i prostownik podudzia. 
L5 Mięsień pośladkowy średni i mały, półścięgnisty, półbłoniasty, piszczelowy przedni  
i dwugłowy uda. 
S1 Mięsień pośladkowy wielki, gruszkowaty, czworogłowy uda, prostowniki stopy, 
piszczelowy przedni, mięśnie strzałkowe, prostownik palców długi. 
S2 Mięśnie tylnej grupy podudzia, prostowniki palucha, drobne mięśnie stopy. 
S3 Mięśnie poprzecznie prąŜkowane układu moczowego i odbytnicy. 
S4 – S5 Mięśnie krocza i odbytnicy. 
 
V nerw czaszkowy (trójdzielny) 
V1 Mięśnie Ŝwacze. 
V2 Mięsień skrzydłowy. 
V3 Mięśnie Ŝuchwowo-gnykowe. 
 
Unerwienie segmentarne narządów wewnętrznych 
Aorta Th1 – Th8 
Gruczoł piersiowy Th4 – Th6 
Jelito cienkie C3 – C4 
Moczowód Th10 – Th12 I L1 – L2 
Narządy płciowe wewnętrzne Tyh10 – Th12 i L1 – L3 
Nerki C4 
Odbytnica Th11 – Th12 i L1 – L2 
OkręŜnica wstępująca C3 – C4 i Th9 – L1  
OkręŜnica zstępująca C3 – C4 
Oskrzela Th3 – Th9 
Pęcherz moczowy Th11 – Th12 i L1 – L3 
Pęcherzyk Ŝółciowy Th6 – Th10 po stronie prawej 
Płuca C3 – C4 
Poprzecznica C3 – C4 i Th9 – L1 
Przełyk Th3 – Th5 
Serce C3 – C4 po stronie lewej 
Śledziona C3 – C4 i Th8 – Th10 po stronie lewej 
Trzustka Th7 – Th9 po stronie lewej 
Wątroba C3 – C4 po stronie prawej 
Wyrostek robaczkowy Th 11 – Th12 po stronie prawej 
śołądek C3 – C4 i Th5 – Th9 po stronie lewej 
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W rdzeniu kręgowym występują komórki ruchowe i czuciowe. Wypustki komórek 
ruchowych tworzą korzenie przednie nerwów rdzeniowych. Komórki zwojów rdzeniowych 
mają dwie wypustki. Jedna kieruje się do rdzenia i wchodzi w skład tylnego nerwu 
rdzeniowego. Druga idzie na obwód i łączy się z korzeniami przednimi w nerw rdzeniowy. 
Ten nerw rdzeniowy ma dwie gałęzie przednią i tylną. Gałęzie przednie wrastają w najbliŜej 
leŜące miotomy, które są zawiązkami mięsni klatki piersiowej, brzucha, szyi i kończyn. 
Gałęzie tylne wrastają w miotomy, z których powstają mięśnie grzbietu. Gałęzie przednie 
nerwów rdzeniowych łączą się między sobą i tworzą sploty. Jedynie w części piersiowej 
utrzymuje się płodowy układ segmentarny. Gałęzie tylne nie tworzą splotów, stąd mięśnie 
własne grzbietu mają unerwienie segmentarne. Dermatomy mają swoje unerwienie przez 
włókna czuciowe. Nie zachowują ścisłych granic między sobą, najczęściej zachodzą na siebie, 
dlatego brak rozgraniczenia unerwienia dermatomów. 

Wegetatywny układ nerwowy składa się z części współczulnej, czyli sympatycznej 
i przywspółczulnej, czyli parasympatycznej. 

Układ współczulny składa się z 22–25 zwojów nerwowych połączonych ze sobą przez 
włókna nerwowe i tworzących pień współczulny ciągnący się po obu stronach kręgosłupa od 
podstawy czaszki do kości ogonowej. Dzieli się tak jak cały kręgosłup na część C, Th, L, S, 
ale w odcinku szyjnym jest nie 7, a 8 zwojów nerwów. Te osiem zwojów odcinka szyjnego 
zlało się w 3 duŜe zwoje, oraz 5 zwojów lędźwiowych równieŜ połączyło się w trzy duŜe 
zwoje współczulne. Oba pnie współczulne w odcinku L i S są połączone gałęziami 
poprzecznymi. Z układem somatycznym pień współczulny łączy się za pomocą gałęzi 
łączących białych i szarych. 

Gałęzie łączące białe wychodzą z rogu bocznego rdzenia kręgowego na poziomie 
segmentów C8 Th1 do Th12, biegną w korzeniach przednich nerwów rdzeniowych, następnie 
dochodzą do zwojów nerwów współczulnych zarówno na tym samym poziomie jak i tych 
połoŜonych niŜej lub wyŜej, dlatego teŜ kaŜdy zwój zawiera włókna z kilku segmentów 
rdzenia. Od nerwów szyjnych nie odchodzą gałęzie łączące białe, wobec czego zwoje szyjne 
są zaopatrywane przez włókna sympatyczne pochodzące z sześciu górnych segmentów 
piersiowych. 

Gałęzie łączące szare łączą zwoje pnia sympatycznego nerwami rdzeniowymi, 
przebiegają wraz z nimi na obwód i unerwiają mięśnie gładkie i gruczoły.  

Ze zwojów współczulnych wychodzą gałęzie łączące szare krótkie, które dochodzą do 
nerwów rdzeniowych, oraz gałęzie długie trzewne i naczyniowe. Gałęzie naczyniowe tworzą 
sploty w ścianach naczyń krwionośnych wraz z nimi podąŜają do narządów. Natomiast 
gałęzie trzewne dochodzą bezpośrednio do narządów. Włókna przedzwojowe sympatyczne 
wychodzą z rdzenia kręgowego, dochodzą do zwojów pnia współczulnego, do splotów 
autonomicznych posiadających równieŜ zwoje przedkręgowe i dalej dochodzą do zwojów 
śródścięgnych w ścianach narządów. Część włókien przedzwojowych przechodzi przez zwoje 
pnia współczulnego jako samodzielne nerwy trzewne, które dochodzą do splotu trzewnego  
w jamie brzusznej. Włókna współczulne wychodzące ze zwojów pnia współczulnego  
z obwodowo leŜących zwojów wegetatywnych lub ze zwojów międzykręgowych wracają do 
rdzenia kręgowego zamykając łuk odruchowy. 

Układ przywspółczulny pozostaje w ścisłym związku z układem współczulnym 
i zaopatruje te same narządy. Włókna przywspółczulne nie przebiegają samodzielnie, lecz 
dochodzą do narządów wewnętrznych, naczyń, gruczołów, mięśni gładkich i naczyń skóry 
drogą nerwów czaszkowych i rdzeniowych z wyjątkiem nerwów miednicznych. Układ 
przywspółczulny grupuje się w część głowową, krzyŜową, rdzeniową. Komórki początkowe 
części głowowej znajdują się w jądrach leŜących w śródmózgowiu i tyłomózgowiu. Włókna 
te przebiegają razem z nerwami czaszkowymi III, VII, IX, X i unerwiają mięśnie gładkie oka, 
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gruczoły łzowe i ślinowe, naczynia skóry głowy, błonę śluzową jamy ustnej i nosowej. 
Największym przedstawicielem układu przywspółczulnego jest nerw błędny, który unerwia 
narządy szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Część rdzeniowa układu przywspółczulnego 
znajduje się głównie w odcinku krzyŜowym rdzenia kręgowego. Wychodzące z niej włókna 
biegną w nerwach krzyŜowych od II do IV następnie odłączają się od nich jako nerwy trzewne 
miedniczne, które dochodzą do zwojów autonomicznych miednicznych. Są to włókna 
przedzwojowe. Włókna pozazwojowe dochodzą do mięśni gładkich ścian części jelita 
grubego, narządów moczowych i płciowych oraz do naczyń krwionośnych. W pozostałej 
części rdzenia kręgowego komórki układu przywspółczulnego leŜą w istocie pośredniej istoty 
szarej, a wychodzące z nich włókna przebiegają przez korzenie przednie i tylne nerwów 
rdzeniowych do odpowiednich narządów. 

Obwodowe wypustki układu wegetatywnego nie dadzą się zróŜnicować na współczulne 
i przywspółczulne. Obydwa układy tworzą wspólną sieć neurofibryli skąd odchodzą delikatne 
odgałęzienia tworzące siateczkę końcową, która otacza wszystkie komórki narządów  
i wpływa na ich czynność. Wpływ ten odbywa się poprzez: 
− naczynia krwionośne, których szerokością zawiadują włókna przywspółczulne 

i współczulne, 
− mięśnie gładkie narządów wewnętrznych, których napięcie moŜe ulegać zmianom na 

drodze wegetatywno-nerwowej, 
− przemianę materii podlegającą wahaniom ilościowym poprzez zmiany ukrwienia 

i jakościowym za pośrednictwem określonych substancji czynnych, 
− wpływy troficzne (odŜywcze), które dochodzą do skutku na drodze wahań ukrwienia, 

przemiany materii przez wyłączenie odczuwania bólu i przez specjalne troficzne włókna 
nerwowe. 
Tym sposobem mogą być wywołane zarówno nieznaczne zaburzenia czynnościowe jak 

i cięŜkie zmiany organiczne. O przebiegu procesów wegetatywnych decyduje pierwotnie 
narząd obwodowy. Podczas gdy przecięcie nerwu rdzeniowego znosi czynność narządu 
wykonawczego, przerwanie nerwu wegetatywnego nie zakłóca czynności narządu 
zaopatrywanego. Układ wegetatywny oddziaływuje na narządy bezpośrednio na drodze 
przewodzenia bodźców, oraz pośrednio przy pomocy neurotransmiterów. Przy podraŜnieniu 
nerwu współczulnego wytwarza się noradrenalina, przy podraŜnieniu nerwu 
przywspółczulnego acetylocholina (ACH).  

Układ współczulny pobudza procesy Ŝyciowe; zawiaduje dysymilacją i procesami 
obronnymi; potęguje rozwój energii; wzmaga czynność narządów; wywołuje działanie 
uogólnione i moŜe być pobudzony w całości. 

Układ przywspółczulny zawiaduje czynnościami zachowawczymi i ochronnymi; 
zawiaduje czynnościami asymilacji; zmniejsza zuŜycie energii; zwalnia czynność narządów; 
zapewnia gromadzenie zapasów oraz organizuje reakcje lokalne. 

W normalnych warunkach oba układy starają się zapewnić moŜliwie optymalną 
równowagę czynnościową, którą nazywamy napięciem wegetatywnym. 

NajwaŜniejszym, ale równieŜ najtrudniejszym problemem w masaŜu segmentarnym jest 
jego dawkowanie, gdyŜ od niego zaleŜą w znacznym stopniu wyniki. 

MasaŜ segmentarny posługuje się sztucznym bodźcem, który ma wywołać w organizmie 
odczyn. Reakcja organizmu na bodziec, a zatem na jego działanie zaleŜy od reaktywności 
ustroju oraz od siły bodźca. Obydwa te czynniki naleŜy właściwie ocenić i zgrać ze sobą. 

Ocena reaktywności ustroju  jest trudna do ujęcia w reguły, czy prawa i opiera się 
głównie na doświadczeniu i intuicji masaŜysty. MasaŜ wykonany z taką samą siłą, w takim 
samym czasie, u tego samego pacjenta moŜe wywołać inną reakcję. Na odczynowość 
organizmu mają równieŜ wpływ: 
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1. Wahania dobowe odczynowości rano odporność na bodźce jest większa niŜ wieczorem. 
2. RóŜne typy ustroju, które bardzo rzadko są krańcowo czyste, a większość ludzi naleŜy do 

typów mieszanych. 
3. Zmienność reakcji zaleŜnie od stanu, w jakim znajdował się dany narząd, czy naczynia 

krwionośne, np. jeśli podraŜnimy nerw współczulny wówczas naczynia krwionośne 
będące wcześniej w spoczynku zwęŜą się, jeśli były pod działaniem adrenaliny ulegną 
rozszerzeniu. PodraŜnienie nerwu błędnego zamyka otwarty, a otwiera zamknięty wpust 
Ŝołądka. MasaŜ po wysiłku mięśniowym przyspiesza, a po odpoczynku zwalnia tętno. 
Badania wykazały róŜnicę w reakcji narządów i tkanek zaleŜnie od: 

− stopnia ukrwienia, 
− ciepłoty, 
− pH organizmu, 
− odŜywienia. 
4. Wiek: niemowlęta reagują juŜ na słabe bodźce; 15 30 lat masaŜ silny; 31 50 lat masaŜ 

o średniej sile; powyŜej 50 lat bodźce słabe. 
5. Konstytucja: leptosomatycy wymagają masaŜu od średniej siły do mocnego przy długim 

czasie trwania zabiegu; atletycy wymagają masaŜu silnego do granicy bólu trwający nieco 
krócej niŜ u leptosomatyków; pyknicy moŜliwe, a nawet konieczne jest przekroczenie 
granicy bólu (zwiększanie siły przy kolejnych zabiegach); sympatykotonicy silne bodźce, 
parasympatykotonicy masujemy ostroŜnie i delikatnie. 

6. Płeć: kobiety wymagają masaŜu łagodniejszego niŜ męŜczyźni. 
7. Zawód: pracownicy umysłowi wymagają masaŜu słabszego niŜ pracownicy fizyczni. 
 

Siła bodźca zaleŜy od: 
1) liczby objętych receptorów zaleŜy od powierzchni masowanej i od liczby masowanych  

tkanek, czyli od głębokości oddziaływania masaŜem. Zachodzą tu stosunki wprost 
proporcjonalne, 

2) siły masaŜu zaleŜy od stosowanych technik: od lekkiego głaskania, do mocnych ugniatań, 
czy rozcierań, 

3) czasu trwania w miarę czasu trwania zabiegu siła musi wzrastać, poniewaŜ przy tej samej 
wielkości powierzchni receptory draŜnione są w sposób powtarzalny, 

4) techniki masaŜu poszczególne chwyty są źródłem zupełnie róŜnych bodźców. 
 

Znaczenie mają równieŜ: rozłoŜenie masaŜy w czasie oraz ich ilość. Bodziec w miarę 
powtarzania wywołuje przyzwyczajenie organizmu i staje się nieskuteczny, ale okresowe 
powtarzanie bodźca moŜe wpływać na czynność narządu stale w ten sam sposób tak, Ŝe 
przejściowe zmiany czynnościowe mogą ulec utrwaleniu. Jeśli stosujemy duŜe odstępy 
między zabiegami (np. tygodniowe), to kaŜdy pojedynczy masaŜ działa niezaleŜnie  
i samodzielnie. MoŜe jednak wystąpić rodzaj uczulenia organizmu i wtedy równe co do 
wielkości dawki wyzwalają wzmoŜone odczyny. 

Działanie masaŜu zaleŜy od aktualnego stanu wegetatywnego układu nerwowego. 
ZaleŜność tę sformułował Wilder w postaci „prawa warto ści wyjściowych” : 
− ze wzrostem pobudzenia części współczulnej lub przywspółczulnej maleje jej 

pobudliwość, 
− im silniejsze jest pobudzenie układu wegetatywnego, tym słabsza jest reakcja na bodźce 

pobudzające, natomiast mocniejsza na bodźce hamujące, 
− w przypadku przedawkowania bodźca działającego na układ wegetatywny, zachodzi  

zjawisko „przebicia” nadmiernego napięcia jednego układu w stan pobudzenia drugiego, 
czyli dochodzi do regulacji przeciwstawnej. 
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Prawo to tłumaczy, dlaczego po zastosowaniu zbyt silnego bodźca następuje pogorszenie 
stanu zdrowia pacjenta. Im gwałtowniejsze objawy chorobowe, im bardziej zaburzone są 
fizjologiczne stosunki w układzie wegetatywnym, tym słabszy musi być bodziec. 

Podobne spostrzeŜenia miał Kowarschik, ujął je w tzw. „prawo wzajemnie zwrotnej 
siły bodźca”, które mówi, Ŝe siła bodźca musi pozostawać we wzajemnie zwrotnym stosunku 
do stopnia zaburzonej odczynowości.  

Układ wegetatywny nie znajduje się w równowadze, lecz w pewnym stanie 
charakterystycznym dla danego osobnika. Jeśli w określonym układzie wyjściowym 
zastosujemy łagodny bodziec, to zareaguje układ współczulny, gdyŜ dla przywspółczulnego 
ten bodziec jest za słaby. Nastąpi poprawa stanu zdrowia. JeŜeli w tym samym układzie 
zastosujemy masaŜ ze średnią siłą, moŜe on być juŜ za silny dla układu współczulnego, dla 
układu przywspółczulnego jeszcze za słaby. Nastąpi wówczas pogorszenie stanu zdrowia lub 
w najlepszym wypadku nie ulegnie on zmianie. JeŜeli zastosujemy bodziec silny wówczas 
zareaguje układ przywspółczulny i stan zdrowia pogorszy się. Widzimy więc, Ŝe siłę bodźca 
musimy dobrać tak, aby nie przekroczyć granicy bólu (z wyjątkiem pykników). Nigdy nie 
wiemy, czy nasz masaŜ zadziała pobudzająco, czy hamująco i na którą część układu 
wegetatywnego. Na pewno przy przedawkowaniu organizm reaguje pogorszeniem stanu 
zdrowia i powstaniem przesunięć odruchowych, czyli zmian chorobowych powstałych na 
drodze odruchowej w tkankach uprzednio zdrowych na skutek niewłaściwie wykonanego 
masaŜu. 

Drugim czynnikiem pozwalającym orientacyjnie określić właściwą siłę masaŜu jest objaw 
naczyniowo ruchowy, czyli zaczerwienienie skóry w odpowiednich strefach. Strefy zmienione 
odruchowo w poszczególnych jednostkach chorobowych wykazują w ściśle określonych 
miejscach szczególną wraŜliwość na ból. Miejsca te nazywamy punktami maksymalnymi. 
 
Wykrywanie punktów maksymalnych 

Punktem maksymalnym nazywamy miejsce o szczególnej wraŜliwości nas ból, mogą się 
one znajdować zarówno w skórze jak i tkance mięśniowej, łącznej i okostnej. Obok bólu 
występującego przy lekkim dotyku, spotykamy zwiększenie na niewielkim odcinku napięcia 
mięśniowego, myogelozy, obrzmienie miękkie lub spoiste, a takŜe wgłębienia w tkance 
łącznej i wgłębienia na okostnej. 

Do wykrywania punktów maksymalnych uŜywamy złączonych palców ustawionych 
pionowo do powierzchni masowanej lub stawu między paliczkowego palca wskazującego. 
Uciśnięcie punktu maksymalnego wywołuje tępy, w głąb drąŜący lub ostry ból o charakterze 
kłującym. 

Istnieją dwie teorie dotyczące siły bodźca, jaki powinien być skierowany na punkty 
maksymalne: 
1) ze względu na duŜą wraŜliwość bólową tych miejsc, zastosowany bodziec powinien być 

duŜo słabszy od optymalnego przyjętego dla danego zabiegu, 
2) punkty maksymalne naleŜy opracowywać bardzo mocno. 

Obie teorie tłumaczy reguła Arndt Schultza, która mówi, Ŝe słabe bodźce pobudzają 
procesy Ŝyciowe, średnie potęgują je, silne hamują, a najsilniejsze znoszą. Zgodnie z tą regułą 
słabe bodźce powodują korzystny efekt leczniczy, przy silnych istnieje ryzyko pogorszenia 
stanu zdrowia, zaś przy zastosowaniu najsilniejszych bodźców dzięki maksymalnemu 
odczynowi ogólnemu zapobiega się reakcji ogniskowej, uzyskując efekt leczniczy.  

Badania kliniczne dowiodły, Ŝe teorię najsilniejszych bodźców naleŜy odrzucić, gdyŜ nie 
moŜna usunąć wszystkich zmian odruchowych oddziaływując jedynie na punkty maksymalne 
oraz, Ŝe jeśli nawet wystąpi efekt leczniczy to będzie on nietrwały. 
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Działanie masaŜu segmentarnego 
Objawy miejscowe 

1. Temperatura skóry wzrasta nawet o 10°C, równieŜ w nie masowanych okolicach i obniŜa 
się dopiero po kilku godzinach. Zaobserwowano, Ŝe im niŜsza temperatura wyjściowa 
skóry, tym większy jest jej wzrost po masaŜu. 

2. Wzrasta ukrwienie skóry i głębiej połoŜonych tkanek. Widoczne jest zaczerwienienie 
jako objaw wzrostu ukrwienia. Poprawa krąŜenia w mięśniach i tkance łącznej wiąŜe się 
z poprawą odŜywienia i funkcjonowania tych tkanek. 

3. Następuje wzrost ruchomości chorych stawów oraz poprawa siły mięśniowej. 
 

Objawy ogólne 
1. Normalizacja i pobudzenie czynności narządów wewnętrznych, np. pracy nerek, 

perystaltyki jelit, wydzielania soku Ŝołądkowego. 
2. Wzrost pojemności Ŝyciowej płuc. Wydzielina gruczołów oskrzelowych staje się 

luźniejsza i łatwiejsza do usunięcia. 
3. Obserwuje się znaczne odciąŜenie układu krąŜenia dzięki przyspieszeniu obiegu krwi, 

udroŜnieniu naczyń włosowatych, oraz wpływowi na napięcie ścian naczyń obwodowych. 
4. Bardzo szybkie działanie przeciwbólowe utrzymujące się przy pierwszych zabiegach 

przez kilka godzin. Po kilku zabiegach działanie to utrwala się. 
5. Wyrównanie stanu nadpobudliwości układu nerwowego. MasaŜ segmentarny stymuluje 

wydzielanie substancji dających w efekcie przestrojenie układu wegetatywnego. 
6. Zmiany w układzie hormonalnym wpływające na funkcjonowanie organizmu. 
 
Przewodzenie bólu 

Strefy Heada i McKenziego są ściśle związane z segmentem, do którego przynaleŜy chory 
narząd. Z chorego narządu drogą współczulną impuls dochodzi do rogu bocznego. Tu 
rozpoczyna się droga czucia trzewnego dochodząca do wzgórza. Jeśli pobudzenie jest za słabe 
ból zostaje utajony, jeśli jest dostatecznie silne ból zostanie odczytany zmysłowo. 

Wykonywanie chwytów diagnostycznych powoduje pobudzenie receptorów skórnych 
i jeŜeli to pobudzenie wystąpi w segmencie przynaleŜnym do chorego narządu, odebrany 
bodziec zsumuje się z istniejącymi bodźcami bólu i przewodzenie będzie odpowiednie do 
zmysłowego odczytania. Zjawisko to pozwala przy zastosowaniu odpowiednich chwytów na 
wykrywanie stref przeczulicy i punktów maksymalnych w segmentach związanych z chorym 
narządem wewnętrznym. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Co to jest strefa Heada? 
2. Co to są punkty maksymalne? 
3. Na czym polega wpływ masaŜu segmentarnego na organizm człowieka? 
4. Co to są zmiany odruchowe? 
5. Jakie są sposoby na wykrywanie zmian odruchowych w masaŜu segmentarnym? 
6. Jakie są sposoby usuwania zmian odruchowych w masaŜu segmentarnym? 
7. Co to jest łuk odruchowy? 
8. Jakie elementy wchodzą w skład łuku odruchowego? 
9. Jakie są rodzaje łuków odruchowych? 
10. Co to jest krąg czynnościowy? 
11. Na jakie segmenty dzieli się rdzeń kręgowy? 
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12. Jakie jest działanie układu przywspółczulnego? 
13. Jakie jest działanie układu współczulnego? 
14. Od czego zaleŜy odczynowość organizmu na masaŜ segmentarny? 
15. Od czego zaleŜy siła bodźca w masaŜu segmentarnym? 
16. Jak brzmi prawo wartości wyjściowych Wildera? 
17. O czym mówi prawo wzajemnie zwrotnej siły bodźca Kowarschika? 
18. W jaki sposób wykrywamy punkty maksymalne? 
19. Co tłumaczy reguła Arndt-Schultza? 
20. W jaki sposób naleŜy opracowywać punkty maksymalne? 
21. Co to są objawy miejscowe w masaŜu segmentarnym? 
22. Na czym polegają objawy ogólne w masaŜu segmentarnym? 
23. Jakimi drogami jest przewodzony ból? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zastosuj metody i zasady wykrywania punktów maksymalnych w określonych 
segmentach. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyjaśnić co to jest punkt maksymalny i na czym on polega, 
2) zastosować wykrywanie punktów maksymalnych, 
3) nawiązać kontakt z pacjentem w celu uniknięcia popełnienia błędu. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stół do masaŜu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− mydło, 
− środki myjące i dezynfekujące do rąk. 
 
Ćwiczenie 2 

Na otrzymanym rysunku człowieka z podziałem na segmenty nerwowe oraz 
narysowanymi narządami wewnętrznymi, róŜnymi kolorami flamastrów zaznacz, z którego 
segmentu unerwiany jest dany narząd. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować otrzymane rysunki, 
2) przeanalizować unerwienie segmentarne mięśni i narządów wewnętrznych, 
3) określić z ilu segmentów zbudowany jest rdzeń kręgowy człowieka, 
4) zaznaczyć unerwienie narządów. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlas anatomiczny, 
− plansze z Ośrodkowym Układem Nerwowym, 
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− plansze z Obwodowym Układem Nerwowym, 
− plansze z układem mięśniowym, 
− flamastry, 
− kartki z narysowanym człowiekiem z podziałem na segmenty nerwowe, 
− kartki papieru A4. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcia zmiany odruchowe: łuk odruchowy, strefa Heada, 

punkt maksymalny? 
 
� 

 
� 

2) wymienić i opisać łuki odruchowe? � � 
3) określić w jaki sposób wykrywamy i usuwamy zmiany odruchowe 

w poszczególnych tkankach? 
 
� 

 
� 

4) rozróŜnić czynniki wpływające na reaktywność ustroju w masaŜu 
segmentarnym? 

 
� 

 
� 
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4.2. Metodyka masaŜu segmentarnego 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Optymalne warunki stosowania masaŜu segmentarnego 

W masaŜu segmentarnym obowiązują zasady i warunki stosowane w masaŜu klasycznym.  
Przestrzeganie wymienionych poniŜej warunków daje moŜliwość uzyskania efektu 

leczniczego masaŜu segmentarnego 
1. Czas trwania zabiegu masujemy przeciętnie 20 minut. Nieco dłuŜej wykonujemy zabieg 

w chorobach serca, wątroby i dróg Ŝółciowych. 
2. Siła nacisku powinna wzrastać przy posuwaniu się od powierzchni ciała w głąb tkanek, 

maleć przy przesuwaniu się od boku w kierunku do kręgosłupa i od dołu ku górze. 
3. Odstępy między zabiegami w większości chorób moŜna masować codziennie jednak 

w cięŜszych przypadkach masujemy 3, a nawet 2 razy w tygodniu. 
4. Liczba zabiegów jest nieograniczona. Masujemy aŜ do usunięcia wszystkich uchwytnych 

zmian odruchowych. ZauwaŜono, Ŝe jeŜeli po usunięciu zmian odruchowych wykonamy 
dodatkowo więcej niŜ 5 zabiegów, to zmiany odruchowe powracają na nowo. 

5. Im gwałtowniejsze objawy chorobowe, tym słabszy masaŜ naleŜy zastosować. 
6. Przy doborze siły masaŜu naleŜy sugerować się granicą bólu oraz przekrwieniem tkanek 

w segmentach zmienionych chorobowo. 
7. Punkty maksymalne naleŜy masować łagodniej aniŜeli ich otoczenie 
8. Przekroczenie zasad dawkowania w masaŜu segmentarnym objawia się pogorszeniem 

stanu zdrowia pacjenta oraz powstaniem przesunięć odruchowych. Jednak nie zawsze 
pogorszenie samopoczucia pacjenta jest spowodowane złym dawkowaniem, gdyŜ istnieje 
cały szereg czynników wpływających na aktualny stan zdrowia. 

9. KaŜdy chwyt masaŜu zarówno diagnostyczny jak i leczniczy powinien być poprzedzony 
i zakończony głaskaniem. 

10. JeŜeli przerwiemy chwyt leczniczy w czasie jego wykonywania, to naleŜy go rozpocząć 
od nowa, a nie kontynuować. 

11. Przerywanie zabiegu masaŜu jest niedopuszczalne. JeŜeli z bardzo waŜnej przyczyny 
został przerwany, to naleŜy go rozpocząć od nowa. 

12. KaŜdy chwyt w masaŜu powtarzamy dwukrotnie. 
13. KaŜdy zabieg rozpoczynamy i kończymy chwytami diagnostycznymi, aby sprawdzić, czy 

masaŜ jest wykonany poprawnie oraz, czy całe leczenie przebiega prawidłowo. 
14. Tam, gdzie jest to moŜliwe naleŜy uŜywać tej samej ręki ze względu na występujące 

u masaŜysty róŜnice w sile, czuciu i temperaturze pomiędzy ręką lewą i prawą. 
15. W masaŜu segmentarnym rezygnujemy z uŜywania jakichkolwiek środków 

poślizgowych, aby nie upośledzać wykrywania zmian i ich usuwania. 
16. W masaŜu segmentarnym obowiązuje kierunek do głowy i do kręgosłupa. MasaŜ kończyn 

rozpoczynamy od części proksymalnych (bliŜszych), kończymy na częściach dystalnych 
(dalszych) masując w kierunku dosercowym. 
Znajomość powyŜszych zasad i warunków oraz wskazań i przeciwwskazań, jak równieŜ 

anatomii i fizjologii człowieka pozwoli na skuteczne i bezpieczne korzystanie z masaŜu 
segmentarnego. 

W masaŜu segmentarnym stosujemy techniki masaŜu klasycznego (głaskanie, rozcieranie, 
ugniatanie, wałkowanie, wibrację) oraz posługujemy się chwytami specjalnymi, takimi jak: 
piłowanie, śrubowanie, chwyt między kolczysty, rolowanie, posuwanie, pociąganie oraz 
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wstrząsanie miednicy, spręŜynowanie klatki piersiowej, a takŜe chwytem podłopatkowym  
i chwytem na mięśnie biodrowe. 

Przystępując do nauki masaŜu segmentarnego naleŜy dobrze opanować teorie i praktykę 
masaŜu klasycznego. 

 
Wskazania do masaŜu segmentarnego 

Zakres wskazań obejmuje wszystkie wskazania do masaŜu klasycznego, poszerzone 
o schorzenia narządów wewnętrznych: 
− czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych, 
− zaburzenia krąŜenia, 
− czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów 

i tkanek miękkich, 
− stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania), 
− zaburzenia wegetatywnego układu nerwowego, 
− zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych. 

 
Wskazania do masaŜu segmentarnego obejmują wszystkie choroby, w których zaleca się 

masaŜ klasyczny oraz zwłaszcza schorzenia narządu ruchu i narządów wewnętrznych. 
Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach dwunastnicy i jelit obejmują: wrzody 

dwunastnicy, przewlekłe zaparcia, biegunki o niezakaźnej etiologii, przewlekłe zapalenie jelit. 
Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach kobiecych narządów płciowych 

obejmują: przewlekłe zapalenie narządów płciowych, zaburzenia cyklu miesiączkowego, 
opóźnione dojrzewanie płciowe, niedorozwój narządów płciowych, zaburzenia wieku 
przekwitania, dolegliwości związane z okresem ciąŜy, dolegliwości po zabiegach 
ginekologicznych, bóle krzyŜa spowodowane czynnościowymi zaburzeniami narządów 
płciowych. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach kręgosłupa obejmują: stany po 
złamaniach i zwichnięciach kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa, 
przewlekłe stany zapalne stawów kręgosłupa, wady postawy, dyskopatie, lumbago, zmiany 
zniekształcające lub gośćcowe kręgosłupa, choroby w obrębie miednicy, choroby narządów 
wewnętrznych. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach naczyń obwodowych obejmują: 
samorodną sinicę kończyn górnych, chorobę Burgera, chorobę Rayno; kurczowe zwęŜenie Ŝył 
odprowadzających, guzkowate zapalenie naczyń, stany po zakrzepowym zapaleniu Ŝył, Ŝylaki 
(powyŜej miejsca występowania), miaŜdŜycowe stwardnienie tętnic, stwardnienie tętnic 
(angiopatia) w cukrzycy. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach nerek i pęcherza moczowego 
obejmują: przewlekłe zapalenie dróg moczowych, kamicę nerkową nie wymagająca operacji, 
zaburzenia czynnościowe dróg moczowych, kolkę nerkową. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach płuc i opłucnej obejmują: przewlekłe 
nieŜyty dróg oddechowych, rozstrzenie oskrzeli bez podwyŜszonej temperatury ciała, 
dychawicę oskrzelową na tle uczuleniowym, stany po zapaleniu płuc i opłucnej (zrosty), 
rozedmę płuc. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach serca obejmują: przewlekłe stany 
zapalne mięśnia sercowego, stany po zawałach mięśnia sercowego, zespół po sercowy 
w okresie pełnej wydolności krąŜeniowej, czynnościowe zaburzenia i serca, początkową fazę 
sklerotyzacji naczyń wieńcowych. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach stawów obejmują: stany pourazowe 
mięśni, kości i stawów, stany po urazach i zapaleniach nerwów obwodowych choroby 
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zwyrodnieniowe stawów, stany po zapaleniu mięśni, stawów i elementów o stawowych 
z upośledzeniem ich funkcji, przykurczę mięśniowe, choroby ścięgien reumatoidalne 
zapalenie stawów. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego 
obejmują: przewlekłe stany zapalne pęcherzyka Ŝółciowego i dróg Ŝółciowych, kamicę 
pęcherzyka Ŝółciowego, stany po wirusowym zapaleniu wątroby, kolkę wątrobową. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w chorobach Ŝołądka obejmują: wrzody Ŝołądka 
bez krwawień, nieŜyt Ŝołądka, zaburzenia czynności wydzielniczej Ŝołądka, zaburzenia 
napięcia ścian Ŝołądka, opadnięcie Ŝołądka. 

Wskazania do masaŜu segmentarnego w migrenie i bólach głowy obejmują: migreny, 
bóle głowy na tle chorób reumatycznych, bóle głowy na tle zmian chorobowych w odcinku 
szyjnym kręgosłupa, bóle głowy wywołane chorobami narządów wewnętrznych, bóle głowy 
po urazie czaszki i wstrząsie mózgu (po wykluczeniu zmian ogniskowych). 

 
Przeciwwskazania do masaŜu segmentarnego: 

− brak zmian odruchowych, 
− ostre bakteryjne zapalenia tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej, 
− zakaŜenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą, 
− ostre stany zapalne, 
− choroby nowotworowe, 
− krwawienia i krwotoki oraz groźba ich wystąpienia. 

 
Przeciwwskazania do masaŜu segmentarnego; obejmują wszystkie stany chorobowe 

przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyŜej 38° C), krwotoki i tendencje ich 
wystąpienia, ostre i podostre stany zapalne, świeŜe zakrzepy, tętniaki, nowotwory złośliwe  
i niezłośliwe, ostre bakteryjne stany zapalne tkanek i narządów wewnętrzny wymagające 
interwencji chirurgicznej oraz takie choroby, przy których obowiązują przeciwwskazania do 
stosowania masaŜu łącznotkankowego. 

 
Głaskania segmentarne i chwyty diagnostyczne 

MasaŜ segmentarny jest to zespół chwytów i technik, które stosuje się w celu 
świadomego, odruchowego oddziaływania na wszystkie tkanki i ich zmiany chorobowe. 
Głównym załoŜeniem masaŜu segmentarnego jest opracowanie kaŜdej odruchowej zmiany 
tkankowej przez zastosowanie najwłaściwszych technik. 

Wszystkie chwyty zarówno diagnostyczne jak i lecznicze powinny być poprzedzone 
i zakończone głaskaniem. Kierunek głaskań jest zgodny z kierunkiem wykonywania masaŜu 
segmentarnego, a więc dokręgosłupowy i dogłowowy. WyróŜniamy głaskania wykonywane 
oburącz (przy opracowaniu grzbietu) i jedną ręką (np. głaskanie mięśnia nadgrzebieniowego). 

Głaskania oburącz: 
1. Głaskanie oburącz od linii pachowych do kręgosłupa. 

Pacjent leŜy na brzuchu. MasaŜysta stoi z boku pacjenta. Dłonie ułoŜone palcami  
wjednym kierunku. Jedną dłoń na wysokości lewej linii pachowej, a druga na prawej. 
Głaskania wykonujemy w stronę kręgosłupa. W kolejnych pasmach posuwamy się od L5 
do C7. Wykonując głaskanie schodzimy się rękami na kręgosłupie. 

2. Głaskanie tzw. „jodełkowe” 
Pacjent leŜy na brzuchu. MasaŜysta stoi z boku pacjenta. Ręka prawa na wysokości 
prawej linii pachowej, lewa ręka na lewej linii pachowej, palcami do zewnątrz a nasadami 
dłoni w stronę kręgosłupa. Głaskanie wykonujemy w pasmach od L5 do C7. Ruchy 
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wykonujemy liniami, łącząc się nasadami dłoni na kręgosłupie i posuwając się 
dogłowowo powtarzamy ten ruch w następnej linii. Mijamy łopatki. 

3. Głaskanie tzw. „piłowe”: 
W głaskaniu tym rozpoczynamy, np. od ułoŜenia lewej ręki na lewej linii pachowej 
pacjenta, a prawej ręki na prawej linii pachowej. Wykonując głaskanie schodzimy się 
rękami na kręgosłupie. Następnie odrywamy ręce i układamy lewą rękę na prawej linii 
pachowej, zaś prawą rękę na lewej. Głaszcząc schodzimy się rękami na kręgosłupie. Tak 
postępując posuwamy się od L5 do C7. 

4. Głaskanie jedną ręką: 
Wykonujemy je w miejscu, które będziemy opracowywać chwytami segmentarnymi 
(najpierw po jednej, a potem po drugiej stronie kręgosłupa). Zawsze zaczynami chwyty 
po przeciwnej stronie kręgosłupa, czyli stojąc po prawej stronie pacjenta opracowujemy 
stronę lewą. Ruch wykonujemy zawsze od boku do kręgosłupa. 

 
Chwyty diagnostyczne 

Chwyty diagnostyczne stosujemy po to, aby poznać stan zdrowia pacjenta. W tym celu 
wykonujemy:  
1. Oglądanie pozwala wykryć zmiany w zabarwieniu skóry związane z zaburzeniami 

krąŜenia w strefach zmienionych segmentarnie. Pozwala równieŜ na stwierdzenie miejsc 
obrzęku i zmiany połysku skóry. 

2. Obmacywanie wykonujemy płasko ułoŜoną dłonią z dołączeniem lekkiego ucisku 
zgiętymi palcami. Chwyt ten pozwala wykryć przede wszystkim zmiany w tkance łącznej, 
występujące w postaci miękkich lub spoistych obrzmień.  

3. Opukiwanie metodą Grugurina polega na wykonywaniu krótkich i lekkich uderzeń 
w skórę dłoniową powierzchnią palca środkowego. Opukiwanie pozwala wyczuć róŜnicę 
napięcia tkanki łącznej.  

4. Kresa diagnostyczna Dicke WyróŜniamy tu trzy rodzaje chwytów:  
− Kresa diagnostyczna palcami ustawionymi pod kątem 60°, 
− Kresa diagnostyczna palcami ustawionymi pod kątem 90° stopni, 
− Kresa diagnostyczna palcami ułoŜonymi poziomo i równolegle do kręgosłupa. 

Kresę diagnostyczną wykonujemy od poziomu L5 do C7. Odpowiednio ułoŜoną rękę 
przesuwamy wzdłuŜ kręgosłupa. Drugą ręką lekko głaszczemy w kierunku do kręgosłupa fałd 
powstający pod ręką przepychającą. Kresa diagnostyczna Dicke pozwala na wykrywanie 
zmian w tkance łącznej zarówno płytko, jak i głębiej połoŜonych. Przy ustawieniu palców pod 
kątem 90° moŜliwe jest równieŜ wykrywanie zmian w tkance okostnej oraz  
w mięśniach. 
5. Płaszczyznowe przesuwanie tkanek 

Chwyt ten wykonujemy lekko zgiętymi palcami. Ustawione w badanym miejscu palce 
przesuwamy ruchem posuwisto–zwrotnym. Przy wystąpieniu wzmoŜonego napięcia 
tkanki łącznej zakres przesunięć jest o wiele mniejszy niŜ przy tkance zdrowej. Przy tym 
badaniu naleŜy uwzględnić zmiany występujące w tkance łącznej, jednak nie wynikające 
z leczonego schorzenia (np. blizny, zmiany wynikające z uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego itp.). 

6. Chwyt na mięsień najdłuŜszy grzbietu  
Wykonujemy go najpierw po stronie prawej, potem po lewej od L5 do C7. Ręka 
masaŜysty ułoŜona jest płasko na kości krzyŜowej w poprzek kręgosłupa. Złączonymi 
palcami prawej ręki zabieramy fałd mięśniowy i dopychamy do kręgosłupa. Tak ułoŜoną 
ręką wykonujemy spiralne rozcieranie w kierunku do głowy i do kręgosłupa. Teraz 
przechodzimy na drugą stronę leŜanki i wykonujemy w ten sam sposób chwyt ręką lewą 
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po lewej stronie kręgosłupa. Chwyt ten pozwala wykryć róŜnicę napięcia  
w powierzchownych warstwach mięśnia najdłuŜszego grzbietu. 

7. Chwyt na głębsze warstwy mięśnia najdłuŜszego grzbietu 
Sposób wykonania tego chwytu jest podobny do poprzedniego z tą róŜnicą, Ŝe rękę 
wykonującą badanie obciąŜamy drugą ręką. Chwyt ten wykonujemy równieŜ od L5 do C7 
i pozwala on wykryć zmiany głębokie w mięśniu najdłuŜszym grzbietu. 

8 Chwyt myszki podłuŜnej 
Pomiędzy kciuki, a pozostałe palce ujmujemy fałd skórny. Przesuwając się z boku 
kręgosłupa (najpierw po stronie prawej, potem po lewej) od wysokości L5 do C7 
wykonujemy jak gdyby rolowanie skóry. Przy znalezieniu zmian w tkance łącznej 
w postaci wciągnięć fałd ulegnie zmniejszeniu, zaś przy zlokalizowaniu 
obrzmieńpowiększy się. W obydwu przypadkach rolowanie skóry będzie bardzo 
utrudnione. 

9. Chwyt myszki poprzecznej 
Technika wykonania tego chwytu jest identyczna jak przy chwycie myszki podłuŜnej. 
Inny jest natomiast kierunek wykonania. Chwyt ten wykonujemy od linii pachowej 
prawej do kręgosłupa, w pasmach od wysokości L5 do dolnego kąta łopatki, a następnie 
od lewej linii pachowej do kręgosłupa, równieŜ od wysokości L5 do dolnego kąta łopatki. 
Chwyt ten pozwala wykryć zmiany w tkance łącznej w miejscach oddalonych od 
kręgosłupa, a szczególnie w przestrzeniach międzyŜebrowych. Chwytem tym wykrywamy 
równieŜ powierzchowne zmiany w mięśniach grzbietu, okolicy lędźwiowej i piersiowej. 

 
Uwaga: 

− stwierdzenie zmian odruchowych w mięśniach i okostnej musi odbywać się przy 
całkowicie rozluźnionych mięśniach, 

− zdaniem Teirich – Leube i Dicke nawet przy ostroŜnym wykonywaniu kresy 
diagnostycznej Dicke dochodzi bardzo często do niepoŜądanych odczynów 
wegetatywnych jak uczucie omdlenia, duszność, ucisk w okolicę serca. Aby tego uniknąć 
zalecają Oni wykonywanie kresy diagnostycznej Dicke przy napiętych mięśniach. 
Napięcie to nie upośledza wykrywania zmian, gdyŜ chodzi tu o stwierdzenie 
przesuwalności tkanek, a nie ich konsystencji. 

 
Kolejność postępowania 

Dla potrzeb masaŜu segmentarnego ciało ludzkie zostało podzielone na części. Jak 
wynika wieloletniej praktyki twórców masaŜu segmentarnego, najkorzystniej jest rozpocząć 
terapię od kręgosłupa (korzonków). Zalecają oni masowanie w pierwszej kolejności tych 
okolic, z których wychodzą nerwy rdzeniowe zaopatrujące poszczególne segmenty oraz 
przynaleŜne do nich narządy wewnętrzne. Masowanie stref zmian odruchowych w obrębie 
korzonków daje najtrwalsze czynnościowe rezultaty. Niekiedy masaŜ kręgosłupa i grzbietu 
powoduje ustąpienie niektórych zmian chorobowych na obwodzie. W związku z powyŜszym 
masowanie kaŜdej części ciała będziemy rozpoczynali od korzonków i grzbietu. 

Schemat odcinkowego masaŜu segmentarnego przedstawia się następująco: 
− opracowanie grzbietu, 
− opracowanie miednicy, 
− opracowanie klatki piersiowej, 
− opracowanie karku i głowy, 
− opracowanie kończyn dolnych, 
− opracowanie kończyn górnych, 
− masaŜ powłok brzusznych. 
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Chcąc opanować masaŜ całościowy naleŜy kolejno ćwiczyć masaŜ części, na które 
zostało podzielone ciało dla potrzeb masaŜu segmentarnego. 

W czasie wykonywania zabiegu pacjent powinien być całkowicie odpręŜony. Jeśli 
wykonujemy masaŜ w pozycji leŜącej, to pacjent leŜy na brzuchu z kończynami górnymi 
lekko zgiętymi w stawach łokciowych ułoŜonymi wzdłuŜ tułowia z głową skręconą w bok. 
Jeśli masaŜ wykonujemy w pozycji siedzącej, to kończyny górne pacjenta powinny być oparte 
na jego kolanach lub na oparciu krzesałaby rozluźnić mięśnie klatki piersiowej i tułowia. 

W masaŜu segmentarnym wykonujemy kolejno: 
1. Wyszukanie stref segmentarnych zmienionych chorobowo, 
2. MasaŜ korzeni nerwowych po obu stronach kręgosłupa (chwyt przyśrubowania, na 

wyrostki kolczyste, piłowania w pozycji leŜącej lub przyśrubowania obustronnego  
w pozycji siedzącej), 

3. Opracowanie segmentów zmienionych chorobowo, rozpoczynając od segmentów 
leŜących niŜej oraz od zmian połoŜonych bardziej powierzchownie. Przy opracowaniu 
danego segmentu przesuwamy się zawsze w kierunku do kręgosłupa i do głowy, 

4. Nie naleŜy omijać punktów maksymalnych w czasie pierwszych zabiegów lecz masować 
je łagodniej (z wyjątkiem chorób serca, wątroby i dróg Ŝółciowych). 

 
Opracowanie grzbietu  

W zakres opracowania grzbietu wchodzi: masaŜ kręgosłupa, grzbietu oraz okolicy 
łopatkowej. 
 
MasaŜ kr ęgosłupa 

Pacjent leŜy na brzuchu, kończyny górne ułoŜone są wzdłuŜ ciała, głowa na boku. 
Kręgosłup (po obu stronach) moŜemy masować stojąc z jednej strony pacjenta. Przy masaŜu 
segmentarnym kręgosłupa (mięśni przykręgosłupowych) obowiązuje kierunek z dołu do góry. 
1. Głaskanie. Wykonujemy całą powierzchnią dłoniową jednej ręki (druga jako obciąŜenie) 

raz po jednej, raz po drugiej stronie kręgosłupa, od kości krzyŜowej do barku. Głaskanie 
moŜemy równieŜ wykonać dwoma rękami równocześnie po obu stronach kręgosłupa.  

2. Rozcieranie. Prowadzimy w formie ruchów okręŜnych opuszkami palców II, III, IV obu 
rąk tak, aby przed palcami powstawał fałd skórny. Najpierw rozcieramy po jednej stronie 
kręgosłupa, a później po drugiej.  

3. Piłowanie małe. Obie ręce układamy na kości krzyŜowej kłębikami małych palców. Ręce 
ustawiamy stronami dłoniowymi do siebie, w odległości około 4 cm. Dłonie zbliŜamy do 
siebie, między kłębikami utworzy się fałd skórny, który piłujemy wykonując rękami 
ruchy w strony przeciwne (ruchy piłowania). Gdy fałd skórny wysunie się spod kłębików, 
górną rękę przesuwamy w górę, a dolną rękę posuwamy do niej. Powstanie ponownie fałd 
skórny który piłujemy itd. aŜ do karku. Chwyt piłowania przeprowadzamy przez środek 
kręgosłupa.  

4. Piłowanie duŜe. Sposób masowania jak przy piłowaniu małym. DuŜe piłowanie 
wykonujemy kciukami i wskazicielami, ustawiając ręce stronami grzbietowymi do siebie.  

5. Chwyt śrubowania. Wykonujemy opuszkami palców II, III, IV jednej ręki. Jedną rękę 
stroną dłoniową przykładamy prostopadle do kręgosłupa na wysokości kości krzyŜowej. 
Chwyt śrubowania prowadzimy w najbliŜszym otoczeniu wyrostków kolczystych 
kręgosłupa po stronie przeciwnej. Stojąc z lewej strony pacjenta śrubowanie wykonujemy 
opuszkami palców II, III, IV prawej ręki, po stronie prawej kręgosłupa. Chcąc wykonać 
śrubowanie opuszkami palców po stronie lewej kręgosłupa, musimy stanąć po prawej 
stronie pacjenta i masować lewą ręką. Aby przy śrubowaniu nie przechodzić na drugą 
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stronę leŜanki, moŜemy wykorzystać do tego opuszkę kciuka (przyśrubowanie 
lewostronne). Chwyt śrubowania przeprowadzamy od kości krzyŜowej do karku.  

6. Chwyt międzykolczysty (chwyt nadkolcowy). Przeprowadzamy kciukami i wskazicielami 
obu rąk przez środek kręgosłupa. Palce ustawiamy na odcinku krzyŜowo-lędźwiowym 
kręgosłupa, następnie chwytamy palcami fałd skórny podłuŜny, kolejno zbliŜamy palce 
obu rąk do siebie i powstaje fałd skórny poprzeczny. Oba fałdy tworzą „krzyŜ”, który 
przełamujemy wykonując rękami ruchy w strony przeciwne. W trakcie przełamywania 
tych fałdów przeprowadzamy równieŜ rozcieranie w formie ruchów okręŜnych, 
opuszkami kciuków i wskazicieli. Po wykonaniu chwytu w okolicy wyrostka kolczystego 
przesuwamy ręce na wyrostek połoŜony wyŜej.  

7. Chwyt rolowania (myszka). Wykonujemy kciukami i palcami II, III,IV, obu rąk chwytając 
fałd skórny i przesuwając go od kości krzyŜowej do barku po jednej i po drugiej stronie 
kręgosłupa.  

8. Chwyt posuwania. Przeprowadzamy w formie ruchów falujących, kłębem kciuka. Kłąb 
kciuka przykładamy jak najbliŜej kręgosłupa i przesuwamy go w górę uciskając na 
mięśnie. Po przesunięciu kłębu kciuka (około 4 cm) w górę zwalniamy ucisk na mięśnie  
i ręka wraz z naciągniętą skórą samoczynnie opada (około 2 cm). Chwyt posuwania 
przeprowadzamy po obu stronach kręgosłupa.  

9. Chwyt pociągania. Przeprowadzamy opuszkami palców II, III, jednej ręki. Palce II, III,  
w kształcie litery V przykładamy na wyrostki poprzeczne L5. Wyrostki kolczyste 
poszczególnych kręgów znajdują się między palcami. Druga ręka (jako obciąŜenie) leŜy 
na ręce prowadzącej. Ruch pociągania odbywa się dogłowowo, kaŜdorazowo pomiędzy 
dwoma wyrostkami poprzecznymi kręgów.  

 
MasaŜ grzbietu 

Stoimy z lewej strony pacjenta, na wysokości odcinka lędźwiowego i przeprowadzamy 
masaŜ na stronie przeciwnej grzbietu stosując wszystkie techniki. Po wykonaniu masaŜu 
jednej strony grzbietu przechodzimy na drugą stronę. 
1. Głaskanie podłuŜne wykonujemy całymi powierzchniami dłoniowymi obu rąk, od 

pośladka do barku, w kilku pasmach.  
2. Głaskanie poprzeczne przeprowadzamy stronami dłoniowymi obu rąk, od linii  pachowej 

środkowej do kręgosłupa. Głaskanie rozpoczynamy na dolnym odcinku lędźwiowym 
grzbietu przesuwając pasmo obok pasma w gorę od pośladka do barku.  

3. Rozcieranie podłuŜne wykonujemy w formie ruchów okręŜnych, opuszkami palców obu 
rąk, od pośladka do barku.  

4. Rozcieranie poprzeczne przeprowadzamy w formie ruchów okręŜnych, opuszkami 
palców II i V jednej ręki (druga ręka jako obciąŜenie), od linii pachowej środkowej do 
kręgosłupa. Rozcieranie wykonujemy pasmo obok pasma przesuwając się od pośladka do 
barku.  

5. Przyśrubowanie podłuŜne wykonujemy w formie ruchów półkolistych, stronami 
dłoniowymi palców II i V jednej ręki (druga ręka jako obciąŜenie), w kilku pasmach.  

6. Rolowanie podłuŜne Przeprowadzamy kciukami i palcami II, III, IV obu rąk chwytając 
fałd skórny i przesuwając go od pośladka do barku w kilku pasmach.  

7. Rolowanie poprzeczne sposób wykonania jak wyŜej. Rolowanie porzeczne 
przeprowadzamy od linii pachowej środkowej do kręgosłupa, pasmo obok pasma, od 
pośladka w kierunku barku.  
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MasaŜ okolicy łopatkowej 
1. MasaŜ mięśnia podłopatkowego (chwyt podłopatkowy) Przy masaŜu prawej okolicy 

łopatkowej lewą rękę podkładamy pod staw barkowy prawy i lekko go unosimy. Prawą 
rękę wsuwamy między łopatkę, a klatkę piersiową na wysokości dolnego kąta łopatki, od 
strony brzegu przyśrodkowego łopatki. Masujemy mięsień podłopatkowy wykonując 
rozcieranie oraz wibracje.  

2. MasaŜ dolnego kąta łopatki. Lewą ręką trzymamy staw barkowy i pociągamy obręcz 
barkową w kierunku do kręgosłupa dzięki czemu łopatka ustawia się w pozycji 
„skrzydełkowej”. Kciukiem i wskazicielem prawej ręki chwytamy dolny kąt łopatki  
i przeprowadzamy ruchami okręŜnymi rozcieranie z przesuwaniem skóry. Masujemy 
dolny kąt oraz najbliŜsze jego otoczenie.  

3. MasaŜ przyśrodkowego brzegu łopatki. Lewą ręką utrzymujemy łopatkę w pozycji 
„skrzydełkowej”. Kciukiem prawej ręki wykonujemy ruchami okręŜnymi rozcieranie  
z przesuwaniem skory. MasaŜ odbywa się po przyśrodkowym brzegu łopatki od dolnego 
kąta łopatki do górnego.  

4. MasaŜ mięśnia nadgrzebieniowego. Prawa obręcz barkowa ułoŜona na leŜance. 
Opuszkami palców II, III, IV prawej ręki przeprowadzamy ruchami okręŜnymi 
rozcieranie z przesuwaniem skóry, od tylnej strony stawu barkowego nad grzebieniem 
łopatki, wzdłuŜ górnego brzegu łopatki, do górnego kąta łopatki.  

5. MasaŜ mięśnia podgrzebieniowego. Sposób wykonania jak wyŜej. Rozcieranie 
wykonujemy od tylnej strony stawu barkowego, pod grzebieniem łopatki, do 
przyśrodkowego brzegu łopatki.  

6. MasaŜ bocznego brzegu łopatki Sposób wykonania jw. Rozcieramy boczny brzeg łopatki, 
od tylnej strony stawu barkowego do dolnego kąta łopatki. Na zakończenie opracowania 
grzbietu przeprowadzamy wibracje grzbietu całą dłonią, w kilku pasmach.  

 
Opracowanie miednicy 

Opracowanie miednicy składa się z dwóch faz: 
1. MasaŜ miednicy w pozycji siedzącej. 
2. MasaŜ miednicy w pozycji leŜącej. 

 
MasaŜ miednicy w pozycji leŜącej 
1. Opracowanie kości krzyŜowej. 

Wykonujemy je w trzech pasmach po stronie prawej i trzech po stronie lewej. Stojąc 
z lewej strony leŜanki opracowujemy stronę prawą. Rozpoczynamy od głaskania w paśmie od 
kości ogonowej w linii środkowej do wysokości L5. Po głaskaniu to samo pasmo rozcieramy 
segmentarnie. Drugie pasmo, w którym równieŜ wykonujemy głaskanie i rozcieranie 
segmentarne przebiega od kości ogonowej wzdłuŜ krawędzi bocznej kości krzyŜowej. Trzecie 
pasmo biegnie od kości ogonowej do przedniego górnego kolca biodrowego i dalej wzdłuŜ 
grzebienia talerza kości biodrowej do kręgosłupa. tu równieŜ wykonujemy głaskanie 
i rozcieranie segmentarne. Teraz przechodzimy na prawą stronę leŜanki i opracowujemy lewą 
stronę kości krzyŜowej.  
2. Chwyt przyśrubowania prawostronnego. 
3. Chwyt przyśrubowania lewostronnego. 
4. Chwyt na wyrostki kolczyste. 
5. Chwyt piłowania. 
6. Wstrząsanie miednicy w pozycji leŜącej. 
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Wsuwamy ręce z obydwu stron pod pacjenta, układając dłonie na przednich górnych 
kolcach biodrowych. Wykonując rytmiczne ruchy unoszenia i opuszczania miednicy 
wysuwamy ręce wzdłuŜ grzebieni biodrowych.  
 
MasaŜ miednicy w pozycji siedzącej 

Pacjent siedzi na krześle z rękami opartymi o kozetkę lub o oparcie krzesła. 
1. Chwyt na mięśnie pośladkowe  

Pacjent opiera się na oparciu krzesła i wysuwa się maksymalnie do tyłu siedząc 
praktycznie na udach. Najpierw opracowujemy stronę prawą, a potem lewą. MasaŜ 
wykonujemy w trzech pasmach stosując głaskanie i rozcieranie segmentarne: 
− pierwsze pasmo od krętarza większego kości udowej do guza kulszowego,  
− drugie pasmo od miejsca pomiędzy krętarzem większym, a stawem biodrowym 

i biegnie do guza kulszowego, 
− trzecie pasmo od stawu biodrowego do kości ogonowej. 

2. Opracowanie grzebienia talerza kości biodrowej.  
Pacjent siedzi z rękami opartymi na własnych udach. Opracowujemy obie strony 
jednocześnie, wykonując najpierw głaskanie, a potem rozcieranie segmentarne. Robiąc 
rozcierania kołka kręcimy w płaszczyźnie poziomej i w głąb tkanek. Kciuki obydwu rąk 
są odwiedzione. MasaŜ wykonujemy od kolców biodrowych przednich górnych po 
grzebieniu talerza biodrowego do kręgosłupa. 

3. Chwyt na spojenie łonowe.  
Dwoma rękami wykonujemy fałd tuŜ nad spojeniem łonowym, a następnie ruchami 
naprzemiennymi wykonujemy rozcieranie klasyczne w linii środkowej dochodząc do 
pępka.  

4. Chwyt na więzadło pachwinowe.  
Wykonujemy go po obu stronach jednocześnie od spojenia łonowego do kolców 
biodrowych przednich górnych. Rozpoczynamy od głaskania po nim robimy rozcieranie 
segmentarne kręcąc kołeczka w kierunku więzadła pachwinowego.  

5. Chwyt na pęcherz.  
Opracowanie rozpoczynamy od miejsca nad spojeniem łonowym do kolców biodrowych 
przednich górnych. Chwyt wykonujemy po obu stronach jednocześnie rozpoczynając 
głaskaniem, a potem rozcieranie segmentarne, w którym kółeczka kręcimy w kierunku 
dogłowowym.  

6. Chwyt biodrowy.  
Wykonujemy najpierw po stronie prawej potem po lewej. Rozpoczynamy głaskaniem od 
kolca biodrowego przedniego górnego do kręgosłupa. Chwyt właściwy rozpoczynamy od 
uchylenia pacjenta w stronę przeciwną do opracowywanej (opracowując stronę prawą 
odchylamy pacjenta w lewo). Układamy prawą rękę na grzebieniu talerza kości biodrowej  
i prostując go wsuwamy rękę jak najgłębiej. Czasem aby wykonać chwyt prawidłowo 
trzeba przechylić pacjenta w stronę wykonywanego chwytu. Stosując technikę rozcierania 
klasycznego przesuwamy się od kolca biodrowego przedniego górnego do kręgosłupa. 
Następnie w ten sam sposób wykonujemy masaŜ po stronie przeciwnej. 

7. Wstrząsanie miednicy w pozycji siedzącej.  
Pacjent siedzi na krześle, ręce oparte na oparciu, lekko pochylony przed siebie. MasaŜysta 
siedzi za pacjentem. Dwoma rękami jednocześnie, ułoŜonymi na podbrzuszu 
wykonujemy ruchy pociągania pacjenta do siebie. Nie moŜe ono być zbyt mocne aby 
pacjent nie napinał mięśni w obawie przed ściągnięciem z krzesła. Ręce masaŜysty 
przesuwają się w kierunku od kolców biodrowych przednich górnych wzdłuŜ grzebieni 
biodrowych do kolców biodrowych tylnych górnych. NaleŜy pamiętać, aby przy kolcach 
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biodrowych przednich górnych ręce były nieznacznie nawrócone, a w okolicy kolców 
biodrowych tylnych górnych nawrócenie rąk jest pełna zaś kciuki są odwiedzione.  

 
Opracowanie klatki piersiowej  
Wykonujemy w pozycji siedzącej pacjenta. 

1. Chwyt przyśrubowania obustronnego. 
Kciuki obu rąk ułoŜone po dwu stronach kręgosłupa, a pozostałe palce znajdują się na 
grzebieniach kości biodrowych. Kciuki przesuwamy na obwód i ku dołowi, a następnie 
ruchem zgarniającym do góry i do kręgosłupa tworząc po obu jego stronach fałdy 
mięśniowe. Dwoma rękami jednocześnie wykonujemy rozcieranie spiralne, zataczając 
trzy kółeczka w kierunku do głowy i do kręgosłupa. Następnie utrzymując kciukami fałdy 
przestawiamy pałce o około 5 cm wyŜej. Kciukami ponownie wykonujemy rozcierania 
spiralne i znów przestawiamy palce. Tak postępując dochodzimy do wysokości C7. 

2. Chwyt na mostek. 
Składa się z trzech faz: 
Faza I 
Palce od 2 do 5 obydwu rąk ułoŜone są na środku mostka, tuŜ nad wyrostkiem 

mieczykowatym. Rozciągamy poprzecznie skórę na mostku, a następnie zbliŜając ponownie 
palce tworzymy fałd. Utrzymując przez cały czas utworzony fałd, dwoma rękami 
naprzemiennie rozcieramy spiralnie w kierunku wycięcia szyjnego mostka. Kółeczka kręcimy 
do mostka. 

Faza II 
Palce od 2 do 5 obydwu rąk ustawiamy w przestrzeniach międzyŜebrowych jak najbliŜej 

mostka. Dwoma rękami jednocześnie wykonujemy trzy ruchy okręŜne w miejscu 
(segmentarne rozcieranie), a następnie przestawiamy palce o jedną przestrzeń międzyŜebrową 
wyŜej rozpoczynając przestawianie od palców wskazujących. Kierunek kółeczek od mostka. 
Ponownie wykonujemy trzy ruchy okręŜne w miejscu i powtarzając cykl przechodzimy aŜ 
palce wskazujące dotrą do obojczyków. 

Faza III 
Rozpoczynamy od przegłaskania powierzchni podobojczykowych po obu stronach 

jednocześnie. Następnie rozpoczynając od mostkowych końców obojczyków wykonujemy 
rozcieranie segmentarne. Kółeczka kręcimy w kierunku do obojczyka (pod pasmem głaskań). 
Po wykonaniu trzech kółeczek w miejscu przesuwamy ręce w kierunku wyrostków barkowych 
i wykonujemy kolejne trzy kółeczka. 
3. Chwyt międzyŜebrowy. 

Rozpoczynamy od głaskania jedną ręką w trzech pasmach najpierw po prawej potem po 
lewej: 
− pierwsze pasmo (najniŜsze) przebiega od okolicy wyrostka mieczykowatego mostka 

i wzdłuŜ Ŝeber dochodzi do kręgosłupa, 
− drugie pasmo znajduje się powyŜej pierwszego i biegnie od trzonu mostka wzdłuŜ 

Ŝeber do kręgosłupa, 
− trzecie pasmo przebiega od rękojeści mostka wzdłuŜ Ŝeber do bocznego brzegu 

łopatki. Po przegłaskaniu obu stron wykonujemy dwoma rękami jednocześnie po obu 
stronach, w tych samych pasmach rozcieranie segmentarne (kółeczka w stronę do 
mostka). 

4. Chwyt okołołopatkowy. 
Wykonujemy go najpierw po prawej potem po lewej stronie. a technika jest taka sama jak 
przy opracowaniu łopatki w pozycji leŜącej. 

5. Chwyt na mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy oraz dolny kąt łopatki. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 30 

Wykonujemy go najpierw po lewej, a potem po prawej stronie. Technika wykonania tego 
chwytu taka sama jak przy opracowaniu grzbietu w pozycji leŜącej. 

6. Chwyt na mięsień czworoboczny. 
Kciuki ułoŜone na potylicy nad otworem potylicznym, pozostałe palce na wyrostkach 
sutkowatych kości skroniowej. Ruchem głaszczącym przesuwamy ręce do podstawy szyi 
i dalej na wały mięśni czworobocznych. Cofając nieznacznie ręce podpychamy fałd, 
a następnie ruchem naprzemiennym, przetaczając ręce z kłębika na kłąb przy 
jednoczesnym utrzymaniu fałdów przesuwamy się w kierunku wyrostków barkowych. 

7. Chwyt podłopatkowy. 
Wykonujemy go najpierw po prawej potem po lewej stronie w dwóch fazach. 
Faza I 
Prawą rękę układamy na prawym barku, lewą przykładamy stroną grzbietową do pleców 

pacjenta na wysokości dolnego kąta łopatki. Wykonując rotację barku pacjenta wsuwamy 
lewą rękę pod łopatkę. Przerywamy ruchy barku pozostawiając na nim prawą rękę. Celem 
głębszego umieszczenia naszej ręki pod łopatką przekręcamy lewą rękę o 90° i ponownie 
przekręcamy o pozycji wyjściowej starając się jeszcze głębiej wejść pod łopatkę. Wykonując 
ruchy spiralne rozcieramy wewnętrzną powierzchnię łopatki przesuwając się w kierunku 
dogłowowym aŜ do wyjścia ręki spod łopatki. 

Faza II 
Prawa ręka na prawym barku, lewą przykładamy do pleców pacjenta stroną dłoniową 

ustawiając drugi palec na wysokości dolnego kąta łopatki. Wchodzimy pod łopatkę, 
przekręcamy rękę celem pogłębienia chwytu, wracamy do pozycji wyjściowej i wykonujemy 
rozcieranie. Opracowujemy tkanki znajdujące się pod łopatką. Po wykonaniu obu faz po 
stronie prawej w analogiczny sposób opracowujemy lewą. 
8. SpręŜynowanie klatki piersiowej. 

Siadamy jak najbliŜej pacjenta i opieramy jego plecy o naszą klatkę piersiową. Układam 
ręce na klatce piersiowej, tak, Ŝe palce stykają się na mostku. Polecamy pacjentowi 
wykonanie głębokiego wdechu, a w czasie wydechu dociągamy klatkę piersiową pacjenta 
do siebie. Zwalniamy ucisk i ponownie polecamy wykonanie głębokiego wdechu, po 
którym znowu następuje wspomagany wydech. Jednak po zakończeniu wydechu nie 
zwalniamy ucisku lecz polecamy wykonanie głębokiego wdechu. W początkowej fazie 
wdechu gwałtownie zwalniamy ucisk, co powoduje zachłyśnięcie się pacjenta 
powietrzem Na zakończenie polecamy wykonanie wydechu, który lekko wspomagany 
przyciskając jego klatkę piersiową do naszej. Chwyt ten moŜemy powtórzyć na szczytach 
płucu układając ręce od barków w kierunku do mostka i do dołu. 

9. Wibracja. 
Wykonujemy w trzech pasmach po prawej i po lewej stronie: 

− pierwsze od wyrostka mieczykowatego mostka wzdłuŜ przebiegu Ŝeber do kręgosłupa, 
− drugie rozpoczyna się na trzonie mostka i biegnie wzdłuŜ Ŝeber do kręgosłupa, 
− trzecie rozpoczyna się tuŜ powyŜej rękojeści mostka, biegnie do boku przez łopatki i do 

kręgosłupa. 
 

Opracowanie karku i głowy 
1. Chwyt przyśrubowania obustronnego. 
2. Chwyt okołołopatkowy. 
3. Chwyt na mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy i dolny kąt łopatki. 
4. Chwyt na mięśnie karku. 
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Wykonujemy go najpierw po stronie prawej, potem po lewej. Opracowanie 
obejmuje głaskanie i rozcieranie segmentarne w kolejnych pasmach: 

− od wyrostka barkowego do wyrostka sutkowatego, 
− od przyśrodkowego kąta łopatki do miejsca pomiędzy otworem potylicznym, a wrostkiem 

sutkowatym, 
− od dolnego kąta łopatki do otworu potylicznego. 
5. Opracowanie kresy karkowej dolnej i górnej 

W kolejności opracowujemy: 
− kresę karkową dolną po stronie lewej, 
− kresę karkową górną po stronie prawej, 
− kresę karkową dolną po stronie prawej, 
− kresę karkową górną po stronie prawej. 

Wykonujemy głaskania, rozcierania segmentarne i rozcierania klasyczne.  
6. Opracowanie mięśnia czołowego. 

Składa się z pięciu chwytów: 
− głaskanie od czubka nosa 6 razy kaŜdą ręką, a następnie dwoma rękami jednocześnie 

przegłaskujemy od środka czoła do uszu, 
− głaskanie od nasady nosa 6 razy kaŜdą ręką, a następnie dwoma rękami jednocześnie 

głaszczemy od środka czoła przez uszy do barków, 
− przepychanie fałdu od środka czoła najpierw w prawo, a potem w lewo, 
− głaskanie powiek i łuków brwiowych, 
− głaskanie ogólne od czoła, przez uszy na barki. 
7. Opracowanie czepca ścięgnistego i łuski kości potylicznej 

Chwyt polega na przepychaniu fałdu skórnego w trzech pasmach:  
− od skroni do otworu potylicznego, 
− od „kącika inteligencji” do otworu potylicznego, 
− od środka czoła do otworu potylicznego. 

Najpierw po stronie prawej, a potem po lewej 
Po opracowaniu wykonujemy ogólne głaskanie dwoma rękami całej głowy od czoła, przez 
środek i boki głowy powyŜej uszu, przez otwór potyliczny do barków. 
 
Opracowanie brzucha 

Wykonujemy w pozycji leŜącej pacjenta. W celu rozluźnienia powłok brzusznych 
podkładamy pod kolana wałek. Postępowanie segmentarne w masaŜu brzucha nie róŜni się od 
postępowania klasycznego. Stosujemy tu głównie głaskania, rozcierania i wibracje. Jelito 
grube opracowujemy w kolejności: 
− zstępnica w kierunku esicy, 
− poprzecznica w kierunku zstępnicy, 
− wstępnica w kierunku poprzecznicy, 
− dalej do zstępnicy i esicy. 
 
Opracowanie kończyn 

Opracowując kończyny w masaŜu segmentarnym stosujemy techniki masaŜu 
klasycznego. Wykonujemy głównie głaskania, rozcierania i wibracje, ewentualnie delikatne 
roztrząsania. MasaŜ segmentarny kończyn wykonuje się celem rozluźnienia napięć dlatego teŜ 
zastosowane techniki, ich siła i tempo muszą być dostosowane do zamierzonego efektu.  
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Kolejność masaŜu poszczególnych części kończyn jest następująca: 
1. Kończyna górna 

− staw ramienny, 
− ramię w kierunku od stawu łokciowego do stawu ramiennego, 
− staw łokciowy, 
− przedramię w kierunku od stawu nadgarstkowego do stawu łokciowego, 
− staw nadgarstkowy, 
− śródręcze i palce. 

2. Kończyna dolna 
− staw biodrowy, 
− udo od stawu kolanowego do stawu biodrowego, 
− staw kolanowy, 
− podudzie od stawu skokowego do stawu kolanowego, 
− staw skokowy, 
− stopa i palce. 

 
Przesunięciami odruchowymi, a czasem inaczej nazywanymi przesunięciami napięć 

określane są nieoczekiwane, czyli niezamierzone przez masaŜystę reakcje organizmu pacjenta 
na masaŜ segmentarny. Mogą one wystąpić w czasie wykonywania zabiegu masaŜu lub po 
jego zakończeniu. Objawy te mogą się pojawić w tkankach lub narządach, gdzie wcześniej ich 
nie było i pozornie nie mają związku z istniejącą chorobą. 

Nie zastosowanie się do głównych zasad terapii segmentarnej, czyli schematyczne,  
a często tak bywa rutynowe podejście do pacjenta, niedostosowanie siły masaŜu (prawo 
Kowarschika) oraz nieuwzględnienie osobniczej odczynowości chorego doprowadzi do 
ujawnienia się przesunięć odruchowych. Terapeuta musi znać objawy odruchowe, a takŜe 
sposoby ich uniknięcia, w celu nie naraŜania pacjenta na dodatkowe dolegliwości.[3,s.210] 

Inaczej mówiąc, przesunięciami odruchowymi nazywamy zmiany chorobowe powstałe na 
drodze odruchowej w tkankach uprzednio zdrowych wskutek niewłaściwie wykonanego 
masaŜu 

WyróŜniamy 16 przesunięć odruchowych: 
1. Podczas opracowania tkanek około L3 i L4 po stronie prawej (zabieg stosowany przy 

lewostronnej rwie kulszowej) mogą się pojawić w chorej kończynie bóle, kłucia  
w okolicy kostki wewnętrznej i na stronie podeszwowej stopy oraz mrowienie  
i drętwienie kończyny. Przeciwdziałanie: masaŜ między krętarzem większym i guzem 
kulszowym. 

2. W trakcie opracowania mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, zwłaszcza 
w okolicy wyrostka barkowego mogą wystąpić mrowienia i drętwienia ręki. 
Przeciwdziałanie: masaŜ dołu pachowego. 

3. Opracowanie lewego dołu pachowego moŜe wywołać bóle i uczucie gniecenia w okolicy 
serca. Przeciwdziałanie: masaŜ lewego brzegu klatki piersiowej. 

4. MasaŜ karku powoduje czasem bóle i zawroty głowy oraz uczucie senności. 
Przeciwdziałanie: masaŜ skroni, okolicy czoła i głaskanie powiek. 

5. Przy opracowaniu grzbietu mogą się pojawić napięcia tkanek w obrębie szyi i klatki 
piersiowej. Przeciwdziałanie: masaŜ przedniej ściany klatki piersiowej. 

6. U osób ze zmianami chorobowymi w sercu, niezaleŜnie od leczonego innego narządu, 
przy masowaniu miejsca między przyśrodkowym brzegiem lewej łopatki, a kręgosłupem 
w segmencie Th2 Th3 moŜe wystąpić napad dusznicy bolesnej.  
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Przeciwdziałanie: masaŜ lewej połowy klatki piersiowej, okolicy mostka oraz dolnego 
lewego brzegu klatki piersiowej. 

7. Podczas opracowywania dolnych segmentów piersiowych i segmentów lędźwiowych, 
więc w obrębie grzbietu i miednicy, mogą się pojawić tępe bóle w okolicy pęcherza 
moczowego. Przeciwdziałanie: masaŜ podbrzusza. 

8. MasaŜ tkanek w okolicy mostka, zwłaszcza przy zastosowaniu rozcierania, powoduje 
czasem uczucie pragnienia i dławienia. Przeciwdziałanie: głaskanie głębszych warstw 
tkanek w obrębie C7. 

9. Masując w chorobach Ŝołądka, gdy opracowujemy punkt maksymalny poniŜej grzebienia 
łopatki na wysokości barku, a nie rozluźniliśmy napięć nad dolną połową łopatki, to 
ponownie wystąpią bóle Ŝołądka. Przeciwdziałanie: masaŜ dolnego brzegu klatki 
piersiowej po lewej stronie i masaŜ dolnej części klatki piersiowej aŜ do mostka. 

10. Podczas energicznego masowania strefy obrzęku w odcinku Th10 Th12 po 30 do 120 
minut po zabiegu mogą wystąpić bóle pęcherza moczowego, uczucie parcia na pęcherz, 
a takŜe, jeśli pacjent cierpi na zaparcia, mogą wystąpić krwawienia jelitowe. 
Przeciwdziałanie: Łagodny masaŜ podbrzusza. 

11. Po wykonaniu więcej niŜ 5 masaŜy, licząc od momentu ustąpienia wszystkich objawów 
odruchowych, mogą się pojawić nowe zmiany odruchowe. Przeciwdziałanie;  
po 10-dniowej przerwie stosować leczenie od nowa. 

12. Jeśli w leczeniu chorób serca przystąpimy do opracowania punktu maksymalnego, 
znajdującego się między przyśrodkowym brzegiem lewej łopatki, a kręgosłupem, przed 
usunięciem napięć w dolnych segmentach piersiowych i na przedniej połowie klatki 
piersiowej moŜe wystąpić napad dusznicy bolesnej. Przeciwdziałanie: masaŜ lewej 
połowy klatki piersiowej, przy mostku oraz masaŜ lewego dolnego brzegu klatki 
piersiowej. 

13. W czasie opracowywania zgrubień w 6 do 9 międzyŜebrza mogą wystąpić dolegliwości 
sercowe. Przeciwdziałanie: masaŜ dolnego lewego brzegu klatki piersiowej. 

14. JeŜeli w chorobach wątroby przystąpimy do opracowania punktu maksymalnego, 
znajdującego się w strefie łącznotkankowej między kręgosłupem, a przyśrodkowym 
brzegiem prawej łopatki w segmentach Th2 – Th3, przed uprzednim rozluźnieniem 
napięć i usunięciem zmian odruchowych w obrębie prawej łopatki moŜe wystąpić atak 
kolki wątrobowej. Przeciwdziałanie; głaskanie i łagodne rozcieranie prawej połowy klatki 
piersiowej oraz opracowanie dolnego brzegu klatki piersiowej po stronie prawej. 

15. W chorobach układu moczowego masaŜ tkanek nad guzem kulszowym moŜe wywołać 
bóle postrzałowe. Przeciwdziałanie: masaŜ segmentów lędźwiowych. 

16. W przypadku lumbago masaŜ punktu maksymalnego, znajdującego się w mięśniu 
czworobocznym lędźwi, moŜe wywołać bóle podbrzusza i pęcherza moczowego. 
Przeciwdziałanie: masaŜ powyŜej przedniego odcinka grzebienia biodrowego, nad 
spojeniem łonowym oraz całe podbrzusze. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie naleŜy spełnić optymalne warunki do wykonywania masaŜu segmentarnego w celu 

uzyskania efektu leczniczego? 
2. Jakie są wskazania do wykonywania masaŜu segmentarnego? 
3. Jakie są przeciwwskazania do wykonywania masaŜu segmentarnego? 
4. Jakie techniki stosujemy w masaŜu segmentarnym? 
5. Do czego słuŜą chwyty diagnostyczne? 
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6. Jakie występują chwyty diagnostyczne w masaŜu segmentarnym? 
7. Jakie chwyty lecznicze wykonujemy w masaŜu segmentarnym? 
8. Jaka jest kolejność postępowania w masaŜu segmentarnym? 
9. W jakiej kolejności opracowujemy poszczególne części ciała w masaŜu segmentarnym? 
10. Co to jest przesunięcie odruchowe? 
11. W jaki sposób przeciwdziałamy przesunięciom odruchowym? 

 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj chwyty diagnostyczne w masaŜu segmentarnym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
2) przygotować pacjenta (kolegę/koleŜankę) do masaŜu, 
3) zastosować zasady wykonywania masaŜu segmentarnego, 
4) określić, z jaką siłą wykonywać techniki i chwyty w masaŜu segmentarnym, 
5) nawiązać kontakt z pacjentem w celu uniknięcia jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− stół do masaŜu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− mydło do umycia rąk, 
− środki myjące i dezynfekujące do rąk. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ przesunięcia odruchowe jakie mogą wystąpić po wykonaniu masaŜu 
segmentarnego, a następnie wykonaj przeciwdziałanie tym przesunięciom odruchowym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić wszystkie moŜliwe do wystąpienia przesunięcia odruchowe, 
2) określić sposoby rozpoznawania przesunięć odruchowych, 
3) wyjaśnić na czym polega przeciwdziałanie powstawaniu przesunięć odruchowych i ich 

likwidowanie, 
4) wykonać przeciwdziałanie przesunięciom. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− długopis, 
− kartka papieru, 
− stół do masaŜu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− mydło do mycia rąk, 
− środki myjące i dezynfekujące do rąk. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić wskazania do wykonania masaŜu segmentarnego? � � 
2) określić przeciwwskazania do wykonywania masaŜu segmentarnego? � � 
3) wyjaśnić, na czym polegają przesunięcia odruchowe i jak się je   

likwiduje? 
 
� 

 
� 

4) wykonać masaŜ segmentarny na poszczególnych częściach ciała? � � 
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4.3. MasaŜ segmentarny w róŜnych jednostkach chorobowych 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
MasaŜ segmentarny w chorobach kobiecych narządów płciowych 

Zmiany odruchowe w tym przypadku nie są charakterystyczne. Bardzo często występuje 
tępy, głęboki ból krzyŜa i nie jest to lumbago. Narządy nieparzyste znajdujące się 
w pośrodkowej linii ciała oddziaływają na zmiany odruchowe po obydwu stronach ciała. Ból 
jednostronny jest określany jako wtórny objaw otrzewnowy, głównie w procesach zapalnych 
przydatków. W okresie menstruacji występują zaburzenia kręgosłupowo-trzewne z objawami 
rzekomokorzeniowymi. Kobiety odczuwają wtedy ból krzyŜa i bóle podbrzusza. Zadziałanie 
masaŜem segmentarnym sprawi uregulowanie zaburzeń cyklu miesiączkowego. W przypadku 
laktacji u kobiet karmiących terapia segmentarna wpływa na zwiększenie wydzielania mleka 
oraz przedłuŜa okres karmienia. Okres wchodzenia w menopauzę, czyli czas przekwitania dla 
kobiet jest bardzo uciąŜliwy i nieprzyjemny, a przeprowadzenie leczenia segmentarnego 
w znacznym stopniu łagodzi te dolegliwości. Zmiany odruchowe występują po obu stronach 
ciała w segmentach lędźwiowo-krzyŜowych, na grzbiecie oraz w okolicy podbrzusza. Zmiany 
w tkance skórnej to okolica lędźwiowa Th12, L1 L2, okolica podbrzusza i spojenia łonowego 
Th12, L1. Zmiany w tkance łącznej to okolica lędźwiowa Th12, L1 L2, okolica kości 
krzyŜowej S2 S5, okolica krętarzy większych i powięzi ud L3 L4, podbrzusze Th10 Th11, 
powyŜej spojenia łonowego L1. Zmiany w tkance mięśniowej to mięśnie krzyŜowo-
grzbietowe L1 L2, mięśnie pośladkowe wielkie L2 L4 Sl, mięśnie biodrowo-lędźwiowe Th11 
Th12, L1 mięśnie smukłe L2 L3. Zmiany okostnowe to grzebienie kości biodrowych, kość 
krzyŜową krętarze większe kości udowych, spojenie łonowe. Punkty maksymalne występują 
w mięśniach krzyŜowo-grzbietowych, w podbrzuszu powyŜej spojenia łonowego, w głębi 
miednicy na wysokości L1. Wskazania do masaŜu to przewlekłe zapalenie narządów 
płciowych, zaburzenia cyklu miesiączkowego, opóźnione dojrzewanie płciowe, niedorozwój 
narządów płciowych, wtórny brak miesiączki, zaburzenia wieku przekwitania, bóle krzyŜa 
spowodowane czynnościowymi zaburzeniami narządów płciowych. Przeciwwskazania do 
masaŜu to ciąŜa patologiczna, okres miesiączkowania, krwotoki z narządów rodnych, ostre 
stany zapalne narządów miednicy, nowotwory narządów miednicy i jamy brzusznej.  

Technika masaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. Leczenie segmentarne 

przeprowadzamy u pacjentki w pozycji leŜącej na brzuchu oraz siedzącej.  
LeŜenie na brzuchu: 

2. MasaŜ kręgosłupa.  
3. MasaŜ grzbietu. Kręgosłup i grzbiet moŜemy masować tylko na odcinku lędźwiowym, ale 

zaleca się przeprowadzenie masaŜu na całej długości. Na pewno wpłynie to korzystnie na 
rozluźnienie napięć w całym grzbiecie. Siłę masaŜu wykonywanego poszczególnymi 
technikami w początkowych zabiegach naleŜy dostosować do wraŜliwości pacjentki. 
OstroŜnie musimy zwiększać siłę masaŜu w strefie mięśni krzyŜowo-grzbietowych, 
poniewaŜ znajdują się tam punkty maksymalne.  

4. MasaŜ kości krzyŜowej. Wskazane jest dokładne, ale stopniowe rozmasowywanie kości 
krzyŜowej w trzech pasmach oraz najbliŜszej okolicy.  

5. MasaŜ pośladków. W trakcie masowania mięśni pośladkowych więcej uwagi poświęcamy 
okolicy krętarzy większych kości udowych, stosując rozcieranie z przesuwaniem. Pozycja 
siedząca:  
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6. MasaŜ grzebieni biodrowych. NaleŜy dostosować siłę rozcierania do odczuć pacjentki, 
poniewaŜ grzebień biodrowy oraz najbliŜsza okolica są wraŜliwe na dotyk podczas 
początkowych zabiegów.  

7. MasaŜ mięśni biodrowo-lędźwiowych. Nieco więcej czasu poświęcamy strefie spojenia 
łonowego przeprowadzając rozcieranie z przesuwaniem. JeŜeli będzie moŜliwość 
zastosowania chwytu na mięśnie biodrowe to naleŜy je rozmasować, poniewaŜ wpłynie to 
korzystnie na rozluźnienie napięć w najbliŜszym otoczeniu. MasaŜ wykonujemy 
ostroŜnie, stopniowo zwiększając siłę ze względu na punkty maksymalnie występujące w 
głębi miednicy.  

8. MasaŜ powłok brzusznych. Obszar podbrzusza trzeba szczególnie delikatnie masować, 
poniewaŜ znajduje się tam punkt maksymalny.  

9. Wstrząsanie miednicy. Stosujemy lekkie wstrząsanie, które zmniejsza napięcia okolicy 
miednicy. Przesunięcia odruchowe: Po masaŜu w obrębie segmentów grzbietu i miednicy 
mogą pojawić się tępe bóle w okolicy pęcherza moczowego. Zalecany jest masaŜ powłok 
brzusznych, zwłaszcza podbrzusza.  
Uwagi końcowe:  

1. Zabiegi przeprowadzamy co drugi dzień.  
2. Czas trwania pełnego masaŜu wynosi około 25 minut.  
3. W zaleŜności od schorzenia i czasu jego trwania wykonujemy 10–20 zabiegów.  
4. Uzupełnieniem terapii segmentarnej będzie uwzględnienie stref zmian odruchowych 

w tkance mięśniowej na wewnętrznych stronach ud.  
 
MasaŜ segmentarny w chorobach Ŝołądka i jelit 

Choroby Ŝołądka 
Do najczęstszych zaburzeń czynności Ŝołądka naleŜy zaliczyć nadmierne napięcie 

nerwowe i nerwice. Chorobom Ŝołądka sprzyjają: niehigieniczny tryb Ŝycia, niewłaściwe 
odŜywianie, palenie papierosów oraz picie duŜej ilości kawy i alkoholu. Zmiany odruchowe są 
zlokalizowane w segmentach piersiowych po stronie lewej i tym są wyraźniejsze, im 
ostrzejszy jest przebieg schorzenia. MasaŜ tych stref odruchowych wpływa na obniŜenie 
napięcia Ŝołądka oraz poprawia jego ukrwienie. Siłę z jaką stosujemy poszczególne techniki 
masaŜu musimy dostosować do indywidualnych odczuć pacjenta. Zmiany odruchowe 
występują tylko po stronie lewej grzbietu i przedniej stronie ciała. Zmiany w tkance skórnej 
występują wzdłuŜ kręgosłupa Th3 Th4, Th7 Th8; dolny kąt łopatki Th6; okolica obojczyka 
C3 C4; mięsień prosty brzucha Th7 Th8, Th10 Zmiany w tkance łącznej: poniŜej grzebienia 
łopatki Th4; wzdłuŜ kręgosłupa i skośnie w dół do boku Th7 Th10; okolica obojczyka C4; 
okolica wyrostka mieczykowatego, skośnie w dół do boku Th7 Th10. Zmiany w tkance 
mięśniowej: mięsień czworoboczny C3 C4; mięsień podgrzebieniowy Th4; mięsień obły 
większy Th6 Th7; mięsień prostownik grzbietu Uhlo –Th12; mięsień prosty brzucha Th7 
Th11.  

Zmiany okostnowe: łopatka; mostek; Ŝebra.  
Punkty maksymalne: mięsień podgrzebieniowy; mięsień prostownik grzbietu; dolny kąt 

łopatki.  
Wskazania do masaŜu: wrzody Ŝołądka bez krwawień; nieŜyt Ŝołądka; zaburzenia 

czynności wydzielniczej Ŝołądka; zaburzenia napięcia ścian Ŝołądka; opadnięcia Ŝołądka. 
Przeciwwskazania do masaŜu: zapalenie wyrostka robaczkowego; zapalenie otrzewnej; 

zapalenie trzustki; wirusowe zapalenie wątroby; nowotwory jamy brzusznej; stany ropne 
wymagające interwencji chirurgicznej; choroby zakaźne.  
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Technika masaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. MasaŜ przeprowadzamy 

tylko po lewej stronie grzbietu, klatki piersiowej i powłok brzusznych. Postępowanie 
obejmuje tzw. część wstępną oraz część zasadniczą. Pierwszy etap polega na masowaniu 
kręgosłupa oraz grzbietu po stronie lewej pacjenta leŜącego na brzuchu.  
W drugim etapie masaŜu pacjent leŜy na brzuchu, a potem siedzi. Część wstępna:  

2. MasaŜ kręgosłupa. Tych technik, które sprawiają pacjentowi ból przy pierwszych 
masaŜach nie stosujemy. 

3. MasaŜ grzbietu po stronie lewej. Przeprowadzamy masaŜ w dolnej części grzbietu nie 
przekraczając granicy dolnego kąta łopatki. Szczególną uwagę zwracamy na punkt 
maksymalny znajdujący się w mięśniu prostowniku grzbietu w segmentach Th10–ThI2. 
Masujemy go ostroŜnie, stopniowo. Podobnie postępujemy z mięśniem obłym większym, 
w którym występują duŜe napięcia. W części wstępnej wykonujemy tyle zabiegów, ile 
potrzeba na zlikwidowanie wszystkich zmian odruchowych na grzbiecie poniŜej dolnego 
kąta łopatki. MasaŜ stref połoŜonych wyŜej przed zlikwidowaniem zmian odruchowych 
na grzbiecie moŜe spowodować u pacjenta nasilenie juŜ występujących dolegliwości. 
Mogą się pojawić nudności, ból i zawroty głowy, a takŜe sensacje sercowe.  
Część zasadnicza:  
LeŜenie na brzuchu: 

1. MasaŜ kręgosłupa.  
2. MasaŜ grzbietu po stronie lewej.  
3. MasaŜ okolicy łopatkowej po stronie lewej. Rozcieranie dolnego kąta łopatki i mięśnia 

podgrzebieniowego musimy wykonać ostroŜnie ze względu na istniejące tam punkty 
maksymalne. Stopniowo likwidujemy napięcia i ból występujący w tych miejscach. 
Chwytu podłopatkowego nie stosujemy na siłę.  

4. MasaŜ mięśnia czworobocznego po stronie lewej. Przy masaŜu wału mięśnia 
czworobocznego w paśmie górnym ugniatanie musimy wykonywać z duŜym wyczuciem. 
Gdyby delikatne ugniatanie sprawiało pacjentowi ból, naleŜy z tej techniki zrezygnować 
i stosować tylko głaskanie oraz rozcieranie.  
Pozycja siedząca:  

5. MasaŜ mostka. Głaskanie i rozcieranie stosujemy w części środkowej mostka oraz 
wzdłuŜ połączeń mostka z Ŝebrami po stronie lewej. Drugie pasmo mostkowe 
przesuwamy w okolicę lewego obojczyka i dokładnie rozmasowujemy.  

6. MasaŜ przestrzeni międzyŜebrowych po stronie lewej. Rozcieranie naleŜy dostosować do 
indywidualnych odczuć pacjenta. Zaleca się stosowanie delikatnej wibracji.  

7. MasaŜ powłok brzusznych. Masowanie powłok brzusznych przeprowadzamy dopiero po 
usunięciu punktów maksymalnych. Stosujemy przewaŜnie rozcieranie z przesuwaniem 
fałdu skórnego szczególnie po stronie lewej. Przesunięcia odruchowe: MasaŜ punktu 
maksymalnego mięśnia podgrzebieniowego, przed wcześniejszym usunięciem napięć na 
grzbiecie poniŜej łopatki, moŜe spowodować wystąpienie bólu Ŝołądka. NaleŜy masować 
dolny brzeg klatki piersiowej po stronie lewej (głaskanie, rozcieranie, wibracja).  
Uwagi końcowe:  

1. Zabiegi części wstępnej wykonujemy co drugi dzień, a części zasadniczej dwa razy 
w tygodniu.  

2. Czas trwania pierwszego etapu wynosi około 10 minut, a drugiego około 25 minut.  
3. W zaleŜności od schorzenia i jego trwania w części wstępnej stosujemy  

5–10 zabiegów, a w części zasadniczej około 20. JeŜeli ta liczba nie będzie 
wystarczająca, to po dwutygodniowej przerwie naleŜy przystąpić do następnej serii 
masaŜy. W razie opadnięcia Ŝołądka wskazane jest, aby masaŜ obejmował równieŜ 
segmenty dwunastnicy i jelit. 
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Choroby dwunastnicy i jelit 
Najczęściej spotykanym schorzeniem dwunastnicy jest choroba wrzodowa tego narządu, 

który występuje kilkakrotnie częściej niŜ choroba wrzodowa Ŝołądka. Charakterystycznym 
objawem jest ból „głodowy” w nadbrzuszu, pojawiający się 2 godziny po posiłku.  
Do najczęściej występujących chorób jelit zaliczamy: zaparcie stolca, biegunki oraz 
zaburzenia wchłaniania. Szybkie dobre rezultaty osiągamy po zastosowaniu leczenia 
segmentarnego w zaparciu oraz w biegunce. Poprawa następuje juŜ po pierwszych kilku 
masaŜach.  

Zmiany odruchowe zlokalizowane są po obu stronach ciała.  
Zmiany w tkance skórnej: z prawej strony kręgosłupa Th2 Th3; po obu stronach 

kręgosłupa Th10 Th12; powyŜej prawego obojczyka C4; w obrębie mięśnia prostego brzucha 
po stronie prawej Th9 Th10, Th11 Th12.  

Zmiany w tkance łącznej okolica karku i mięśni czworobocznych C3; po obu stronach 
kręgosłupa Th10 Th12; między kręgosłupem a grzebieniem biodrowym L2; od kości 
krzyŜowej do krętarzy większych Sl S3; wewnętrzna powierzchnia ud S3; w obrębie mięśnia 
prostego brzucha po stronie prawej Th9 Th10, Th11 Th12; prawe i lewe podbrzusze L1 L2. 

Zmiany w tkance mięśniowej, to mięśnie czworoboczne C3 C4; mięśnie najdłuŜsze 
grzbietu Th10 Th12; mięśnie krzyŜowo-grzbietowe L2, S2; mięsień prosty brzucha po stronie 
prawej Th9 Th11; mięśnie biodrowe Th12 L1.  

Zmiany okostnowe: kość krzyŜowa; kość biodrowa; kość łonowa; dolne Ŝebra.  
Punkty maksymalne: mięśnie najdłuŜsze grzbietu; mięśnie krzyŜowo-grzbietowe; mięsień 

prosty brzucha po stronie prawej.  
Wskazania do masaŜu: wrzód dwunastnicy; przewlekłe zaparcia; biegunki o niezakaźnej 

etiologii; przewlekłe zapalenie jelit.  
Przeciwwskazania do masaŜu: zapalenie wyrostka robaczkowego; zapalenie otrzewnej; 

zapalenie trzustki; stany ropne wymagające interwencji chirurgicznej; zapalenie wątroby; 
nowotwory jamy brzusznej.  

Technika masaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. Po umiejscowieniu tych 

zmian przystępujemy do tzw. części wstępnej, która obejmuje masaŜ kręgosłupa 
i grzbietu pacjenta leŜącego na brzuchu. Po kilku zabiegach przygotowawczych moŜemy 
rozpocząć masowanie pozostałych zmian odruchowych. W części zasadniczej masujemy 
pacjenta leŜącego na brzuchu oraz siedzącego.  
Część wstępna:  

2. MasaŜ kręgosłupa. 
3. MasaŜ grzbietu. Siłę masaŜu poszczególnych technik naleŜy dostosować do 

indywidualnych odczuć pacjenta. Wyjątkowo ostroŜnie trzeba masować punkty 
maksymalne stopniowo je likwidując. Przy masaŜu grzbietu musimy uwzględnić zmiany 
łącznotkankowe oraz mięśniowe, znajdujące się w mięśniach czworobocznych. 
Stosujemy głaskanie, rozcieranie i ugniatanie od stawów barkowych do karku. Przy 
pierwszych zabiegach ugniatamy delikatnie, ze względu na duŜy ból tych mięśni. Część 
wstępna obejmuje około 5 masaŜy. Po usunięciu napięć powierzchniowych moŜemy 
rozpocząć etap drugi.  
Część zasadnicza: 
LeŜenie na brzuchu: 

1. MasaŜ kręgosłupa.  
2. MasaŜ grzbietu wraz z mięśniami czworobocznymi.  
3. MasaŜ kości krzyŜowej.  
4. MasaŜ pośladków. 
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Pozycja siedząca: 
5. MasaŜ grzebieni biodrowych.  
6. MasaŜ mięśni biodrowo-lędźwiowych. Dokładnie trzeba rozmasować okolicę kości 

łonowej za pomocą rozcierania. JeŜeli będzie to moŜliwe, naleŜy wykonać „chwyt na 
mięśnie biodrowe”. Przy pierwszych zabiegach mogą być trudności ze stosowaniem tej 
techniki, ze względu na wzmoŜone napięcie mięśni miednicy oraz na ból jaki pojawia się 
podczas masaŜu.  

7. Wstrząsanie miednicy. Zastosowanie delikatnego wstrząsania korzystnie wpływa na 
rozluźnienie napięć występujących w obrębie miednicy.  

8. MasaŜ powłok brzusznych. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na mięsień prosty brzucha 
po prawej stronie, gdzie znajduje się punkt maksymalny. Przesunięcia odruchowe: 
Podczas masaŜu segmentów lędźwiowych i piersiowych mogą pojawić się tępe bóle 
w okolicy pęcherza moczowego. NaleŜy przeprowadzić masaŜ powłok brzusznych ze 
szczególnym uwzględnieniem podbrzusza (głaskanie, rozcieranie, wibracja). 
Uwagi końcowe:  

1. Zabiegi części wstępnej wykonujemy co drugi dzień, a części zasadniczej dwa razy 
w tygodniu. 

2. Czas trwania pierwszego etapu wynosi około 10 minut, a drugiego około 25 minut. 
W zaleŜności od schorzenia i jego czasu trwania w części wstępnej stosujemy  
3–5 masaŜy, a w części zasadniczej 15–20. 

 
MasaŜ segmentarny w chorobach wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego 

Wszystkie zaburzenia trawienia w chorobach przewodu pokarmowego uszkadzają miąŜsz 
wątroby. W związku z powyŜszym leczenie segmentarne obejmuje opracowanie zmian 
odruchowych typowych dla chorób wątroby. Wskazane jest uwzględnianie zmian 
Ŝołądkowych i jelitowych. MasaŜ segmentarny zmniejsza napięcia zlokalizowane  
w przewodach Ŝółciowych. Poprawia ukrwienie wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego oraz 
normalizuje ich czynności ruchowe. Dobre wyniki osiąga się po zastosowaniu masaŜu  
w początkowym okresie kolki wątrobowej oraz w przewlekłych stanach zapalnych 
przewodów Ŝółciowych.  

Zmiany odruchowe rozmieszczone są tylko po prawej stronie. Zmiany w tkance skórnej: 
między kręgosłupem a łopatką Th4 Th7; wzdłuŜ kręgosłupa Th8  Th10; grzbietowa strona 
łuku Ŝebrowego Th8 Th10; poniŜej obojczyka Th2; przednia strona łuku Ŝebrowego Th8 
Th10.  

Zmiany w tkance łącznej: tylna strona barku C3 C5; między kręgosłupem a łopatką Th4 
Th7; pod dolnym kątem łopatki Th6; grzbietowa strona łuku Ŝebrowego Th8 Th10; powyŜej 
obojczyka C4; przednia strona łuku Ŝebrowego Th8 Th10.  

Zmiany w tkance mięśniowej: mięsień czworoboczny C3 C4; mięsień obły większy Th6;  
mięsień najszerszy grzbietu Th6 Th7; mięsień prostownik grzbietu Th7 Th8; mięsień zębaty 
część przednia Th6 Th7; mięsień prosty brzucha Th8 T10.  

Zmiany okostnowe: łopatka; wyrostki kolczyste dolnych kręgów piersiowych; mostek; 
Ŝebra. Punkty maksymalne: między kręgosłupem a łopatką; powyŜej obojczyka; mięsień 
prosty brzucha.  

Wskazania do masaŜu: przewlekłe stany zapalne pęcherzyka Ŝółciowego i dróg 
Ŝółciowych; kamica pęcherzyka Ŝółciowego; stany po wirusowym zapaleniu wątroby; kolka 
wątrobowa.  

Przeciwwskazania do masaŜu: wirusowe zapalenie wątroby; zapalenie trzustki; zapalenie 
otrzewnej; ostre stany zapalne dróg oddechowych; ropne stany pęcherzyka Ŝółciowego; 
nowotwory jamy brzusznej.  
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Technika masaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. Masujemy prawą stronę 

grzbietu i klatki piersiowej oraz powłoki brzuszne w całości. Pierwszą część masaŜu 
wykonujemy gdy pacjent leŜy na brzuchu, a drugi etap gdy siedzi.  

2. MasaŜ kręgosłupa. Siłę masaŜu wykonywanego poszczególnymi technikami musimy 
dostosować do odczuć pacjenta i te chwyty, które powodują ból naleŜy wyeliminować 
przy pierwszych zabiegach. Wskazane jest, aby więcej uwagi poświęcić wyrostkom 
kolczystym dolnych kręgów piersiowych, ze względu na występujące zmiany okostnowe. 

3. MasaŜ grzbietu. W indywidualnych przypadkach rolowanie moŜe być zbyt silne, więc 
trzeba je stosować delikatnie albo z niego zrezygnować. Przy głaskaniu i rozcieraniu 
poprzecznym dokładnie rozmasowujemy dolne Ŝebra oraz okolicę mięśnia obłego 
większego. OstroŜnie naleŜy postępować w okolicach między kręgosłupem a łopatką, 
w związku ze znajdującymi się tam punktami maksymalnymi.  

4. MasaŜ okolicy łopatkowej. Odradzane jest stosowanie chwytu podłopatkowego przy 
pierwszych kilku zabiegach, ze względu na duŜe napięcia mięśniowe całej okolicy. 
Wykonanie tego chwytu moŜe być zbyt bolesne dla pacjenta.  

5. MasaŜ mięśnia czworobocznego. Pasmo dolne masujemy ostroŜnie i stopniowo 
zwiększamy siłę rozcierania z przesuwaniem, poniewaŜ występują tam punkty 
maksymalne. Pasmo górne łączymy z masaŜem mięśnia naramiennego dostosowując 
ugniatanie do odczuć pacjenta.  
Pozycja siedząca:  

6. MasaŜ mostka. Masując połączenia mostka z Ŝebrami po prawej stronie przesuwamy 
pasmo na okolicę obojczykową, którą dokładnie rozcieramy.  

7. MasaŜ dolnej części klatki piersiowej. Zwracamy szczególną uwagę na mięsień zębaty 
przedni oraz na dolne Ŝebra. Dostosowujemy siłę rozcierania do indywidualnych odczuć 
pacjenta. MoŜemy wykonać duŜo delikatnej wibracji, która korzystnie wpływa na 
rozluźnienie napięć w klatce piersiowej.  

8. MasaŜ powłok brzusznych. NaleŜy ostroŜnie masować punkty maksymalne znajdujące się 
w mięśniu prostym brzucha. Przesunięcia odruchowe: MasaŜ punktu maksymalnego 
znajdującego się między kręgosłupem a łopatką po stronie prawej w segmentach Th2 
Th3, przed zlikwidowaniem zmian odruchowych w obrębie prawej łopatki, moŜe 
wywołać atak kolki wątrobowej. Zaleca się przeprowadzenie masaŜu dolnego brzegu 
klatki piersiowej po prawej stronie (głaskanie, rozcieranie, wibracja). 
Uwagi końcowe:  

1. Wskazane jest stosowanie technik części wstępnej obejmującej masaŜ kręgosłupa, 
grzbietu i okolicy łopatkowej podczas 3–4 zabiegów początkowych.  

2. JeŜeli pacjent ma blizny po usunięciu pęcherzyka Ŝółciowego, naleŜy przed rozpoczęciem 
terapii segmentarnej rozmasować te blizny. 

3. Zabiegi wykonujemy co drugi dzień. 
4. Czas trwania jednej pełnej sesji wynosi około 25 minut.  
5. W zaleŜności od schorzenia i jego czasu trwania stosujemy 10–20 masaŜy. JeŜeli ta liczba 

będzie niewystarczająca, to po dwutygodniowej przerwie wykonujemy następną serię 
zabiegów. 

 
MasaŜ segmentarny w chorobach nerek i pęcherza moczowego 

Zaburzenia czynności nerek dotyczą zwykle całości ich pracy, a ogólnie ujmując moŜna 
je podzielić na: zaburzenia ukrwienia nerek, niewydolność kłębkową i cewkową oraz 
zaburzenia równowagi kłębkowo-cewkowej. MasaŜ segmentarny poprawia czynność pracy 
nerek, ukrwienie tego narządu, a takŜe oddziałuje na normalizację wydalanego moczu, 
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natomiast nie wpływa na ciśnienie krwi. Im wcześniej zostanie zastosowana terapia 
segmentarna, tym szybciej będą widoczne dobre efekty.  

Właściwe zmiany odruchowe występują w obrębie segmentów Th7 – Th11 oraz L1 – L3 
po stronie chorej.  

Zmiany w tkance skórnej: wzdłuŜ kręgosłupa Th7 – Th11; wzdłuŜ mięśnia prostego 
brzucha Th11 – Th12; okolica spojenia łonowego L1. 

Zmiany w tkance łącznej: wzdłuŜ kręgosłupa Th7 – Th11; okolica kości krzyŜowej S1 – 
S3; boczna strona uda L2 – L4;– powyŜej obojczyka C4; – okolica pachwiny L1;– powyŜej 
rzepki L3 – L4.  

Zmiany w tkance mięśniowej: mięsień równoległoboczny większy Th4; mięsień 
krzyŜowo-grzbietowy Th10 – Th12; mięsień najszerszy grzbietu L1; mięsień prosty brzucha 
Th10; mięsień biodrowo-lędźwiowy Th11 – Th12.  

Zmiany okostnowe: kość krzyŜowa; kość biodrowa; spojenie łonowe; dolne Ŝebra. Punkty 
maksymalne: dla chorób nerek: kość krzyŜowa; mięsień równoległoboczny większy Th4; 
połączenia mostka i obojczyka; powyŜej rzepki; dla chorób pęcherza moczowego: dolna część 
pośladka; nad guzem kulszowym; wzdłuŜ grzebienia kości biodrowej.  

Wskazania do masaŜu: przewlekle zapalenie dróg moczowych; kamica nerkowa nie 
wymagająca operacji; zaburzenia czynnościowe dróg moczowych; kolka nerkowa. 

Przeciwwskazania do masaŜu: kamica nerkowa przed operacją; zawał nerki ; gruźlica 
nerki; nowotwory nerek i jamy brzusznej.  

Technika masaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. Leczenie składa się z części 

wstępnej i części zasadniczej. Pierwszy etap obejmuje masaŜ kręgosłupa, grzbietu po 
stronie chorej oraz punktu maksymalnego na mięśniu równoległobocznym większym 
w segmencie Th4. Etap drugi to pełny masaŜ segmentarny, który przeprowadzamy 
u pacjenta w pozycjach leŜącej i siedzącej.  
Część wstępna.  

2. MasaŜ kręgosłupa.  
3. MasaŜ grzbietu po stronie chorej. Musimy dostosować siłę masaŜu wykonywanego 

poszczególnymi technikami do odczuć pacjenta. Z tych, które powodują duŜy ból naleŜy 
w początkowych masaŜach zrezygnować. Podczas stosowania technik poprzecznych 
naleŜy dokładnie rozmasować dolne Ŝebra. 

4. MasaŜ mięśnia równoległobocznego większego w segmencie Th4 po stronie chorej; 
głaskanie; rozcieranie z przesuwaniem. Punkt maksymalny w tym mięśniu masujemy 
ostroŜnie i stopniowo zwiększamy siłę masaŜu. JeŜeli usuniemy wzmoŜone napięcia 
w tym mięśniu, moŜemy przystąpić do części zasadniczej, poniewaŜ zmniejszają się 
napięcia w segmentach lędźwiowych i masaŜ będzie mniej bolesny.  
Część zasadnicza:  

1. MasaŜ kręgosłupa.  
2. MasaŜ grzbietu po stronie chorej.  
3. MasaŜ kości krzyŜowej.  
4. MasaŜ pośladka po stronie chorej. W chorobach pęcherza moczowego istotne jest, aby 

rozmasować mięśnie pośladkowe dokładnie, poniewaŜ znajdują się tam punkty 
maksymalne. 
Pozycja siedząca:  

5. MasaŜ grzebienia biodrowego po stronie chorej. Uwzględniamy równieŜ strefy nad i pod 
grzebieniem dostosowując siłę rozcierania do indywidualnych odczuć pacjenta. 

6. MasaŜ mięśnia biodrowo-lędźwiowego po stronie chorej. Okolicę spojenia łonowego 
zaleca się dokładnie rozmasować stosując rozcieranie z przesuwaniem.  
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7. MasaŜ powłok brzusznych. Więcej uwagi poświęcamy mięśniowi prostemu brzucha oraz 
okolicy spojenia łonowego.  
Przesunięcia odruchowe:  

1. Podczas masaŜu segmentów lędźwiowych w obrębie grzbietu i miednicy mogą się 
pojawić tępe bóle w okolicy pęcherza moczowego. NaleŜy przeprowadzić masaŜ powłok 
brzusznych ze szczególnym uwzględnieniem podbrzusza (głaskanie, rozcieranie).  

2. MasaŜ tkanek nad guzem kulszowym moŜe wywołać bóle typu „postrzałowego”. Zaleca 
się masowanie odcinak lędźwiowego grzbietu (głaskanie, rozcieranie). 

3. Uwagi końcowe:  
4. Zabiegi zawarte w części wstępnej wykonujemy co drugi dzień, a w części zasadniczej 

dwa razy w tygodniu.  
5. Czas trwania pierwszego etapu wynosi około 10 minut, a drugiego około 25 minut.  
6. W zaleŜności od schorzenia i jego czasu trwania liczba zabiegów wynosi dla części 

wstępnej 4–6, dla części zasadniczej 10–20.  
7. Uzupełnieniem pełnej terapii segmentarnej jest masowanie stref łącznotkankowych 

powyŜej obojczyka, bocznej strony uda oraz nad rzepką. 5. Przy kolce nerkowej zaleca 
się wykonanie silnego rozcierania miejscowego w kącie między XII Ŝebrem 
a kręgosłupem, a takŜe w punkcie maksymalnym w segmencie Th4. 

 
MasaŜ segmentarny w migrenie i bólach głowy 

Migrena jest to jednostronny lub obustronny ból głowy występujący okresowo łącznie 
z zaburzeniami wegetatywnymi i wzrokowymi. Migrena powstaje wskutek mózgowych 
zaburzeń naczynioruchowych. W przebiegu napadu moŜna wyróŜnić trzy okresy:  
w pierwszym występują objawy wywołane niedokrwieniem mózgu, w drugim pojawia się 
silny ból głowy, a w trzecim tępy ból głowy. Naczynioruchowy ból głowy występuje po 
zmęczeniu, po dłuŜszym przebywaniu w dusznym pomieszczeniu, po nieprzespanej nocy. 
Niekiedy bóle głowy pojawiają się bez przyczyny, trwają długo i mają charakter przewlekły. 
Ból naczynioruchowy jest jednostajny, umiejscawia się wtedy w okolicy czołowej, 
skroniowej, ciemieniowej oraz rozlany, gdy obejmuje całą czaszkę. Ból głowy pojawia się po 
obudzeniu ze snu, powstaje pod wpływem zmęczenia, zmian atmosferycznych. MoŜe teŜ 
wystąpić wskutek zmian w górnej części kręgosłupa szyjnego. WraŜenia ucisku  
i opasania głowy mogą wynikać ze skurczu mięśni głowy i karku. Nie wszystkie postacie 
migren i bólów głowy udaje się zlikwidować masaŜem segmentarnym, ale moŜna zmniejszyć 
skłonności do skurczów naczyniowych. Zaburzenia naczynioruchowe mózgu (migrena 
właściwa) są podatne na terapię segmentarną, która skraca fazę bólową oraz zmniejsza liczbę 
napadów.  

MasaŜ likwiduje objawy towarzyszące, takie jak wymioty i nudności. Aby leczenie było 
skuteczne, waŜne jest ustalenie przyczyny schorzenia oraz wykluczenie organicznych zmian 
śródczaszkowych.  

Zmiany odruchowe występują w segmentach szyjnych i piersiowych, po obu stronach 
kręgosłupa.  

Zmiany w tkance skórnej: okolica karku C3 – C4, pomiędzy łopatkami Th3 – Th5, po 
obu stronach kręgosłupa Th8 – Th9, poniŜej obojczyków Th2.  

Zmiany w tkance łącznej: okolica potylicy i karku C3 – C4, między łopatkami Th3 – Th6, 
grzbietowe segmenty skórne Th10 – Th11, powyŜej obojczyków C3 – C4, klatka piersiowa 
w linii sutkowej Th3 – Th4.  

Zmiany w tkance mięśniowej: mięśnie potyliczne poprzeczne C3, mięśnie płatowe głowy 
C3, mięśnie czworoboczne C3 – C4, mięśnie równoległoboczne Th3 – Th6, mięśnie 
podgrzebieniowe Th3 – mięśnie mostkowo – obojczykowo-sutkowate, C3, mięśnie piersiowe 
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większe – część obojczykowa Th2, mięśnie piersiowe większe – część mostkowo-Ŝebrowa 
Th3, Th4.  

Zmiany okostnowe: kresa karkowa górna C2, kresa karkowa dolna C3, wyrostki barkowe 
łopatek Th2, łopatki Th2 – Th6.  

Punkty maksymalne: kresa karkowa dolna C3, okolica skroni C2, mięśnie 
podgrzebieniowe Th3, mięśnie piersiowe większe część podobojczykowa Th2.  

Wskazania do masaŜu: migreny, bóle głowy na tle chorób reumatycznych, bóle głowy na 
tle zmian chorobowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, bóle głowy wywołane chorobami 
narządów wewnętrznych, bóle głowy po urazie czaszki i wstrząsie mózgu (po wykluczeniu 
zmian ogniskowych). 

Przeciwwskazania do masaŜu: zmiany zapalne i nowotworowe mózgu, guzy mózgu, 
zapalenie opon mózgowo, rdzeniowych, tętniaki, obrzęk mózgu, wzmoŜone ciśnienie 
śródczaszkowe, zanik mózgu, bóle głowy spowodowane zaburzeniami przemiany materii. 

Technika masaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. Po umiejscowieniu tych 

zmian odruchowych przystępujemy do masaŜu pacjenta leŜącego na brzuchu. Pierwsze 
masaŜe (4–6 zabiegów) przeprowadzamy powierzchownie dostosowując siłę 
poszczególnych technik do odczuć pacjenta.  

2. MasaŜ kręgosłupa.  
3. MasaŜ grzbietu po obu stronach.  
4. MasaŜ okolicy łopatkowej po obu stronach. JeŜeli są trudności z chwytem 

podłopatkowym i rozmasowaniem mięśnia podłopatkowego, nie naleŜy stosować tego 
chwytu na siłę. Po kilku masaŜach grzbietu będziemy mogli go wykonać. NaleŜy 
ostroŜnie wykonywać rozcieranie mięśnia podgrzebieniowego ze względu na 
występowanie w tym mięśniu punktu maksymalnego. Po usunięciu napięć 
powierzchownych w segmentach piersiowych na grzbiecie przystępujemy do 
opracowania zmian w warstwach głębiej połoŜonych oraz zmian odruchowych 
umiejscowionych w segmentach piersiowych klatki piersiowej, a takŜe w segmentach 
połoŜonych wyŜej. Zabieg kaŜdorazowo rozpoczynamy od masaŜu kręgosłupa, grzbietu 
i okolicy łopatkowej. U pacjenta leŜącego na brzuchu, mającego ręce podłoŜone pod 
czoło, moŜemy przeprowadzić masaŜ mięśni czworobocznych i karku.  

5. MasaŜ mięśni czworobocznych i karku. Przy rozcieraniu dolnego pasma naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na i okolicę między łopatką a kręgosłupem. Przy rozcieraniu 
i ugniataniu wału mięśni czworobocznych C3 – C4 naleŜy stopniowo zwiększać siłę 
masaŜu.  

1. Pozycja siedząca: W pozycji siedzącej przeprowadzamy masaŜ mięśni piersiowych 
większych od mostka, w kierunku pachy i linii pachowej środkowej.  

6. MasaŜ mięśni piersiowych większych, głaskanie. rozcieranie z przesuwaniem. ugniatanie. 
Przy masaŜu części podobojczykowej mięśni piersiowych większych naleŜy dostosować 
siłę z jaką stosujemy poszczególne techniki do odczuć pacjenta, ze względu na punkty 
maksymalne występujące w tej części.  

7. MasaŜ mięśni mostkowo obojczykowo sutkowatych.  
8. MasaŜ potylicy. Rozcieranie z przesuwaniem przeprowadzamy od wyrostków 

sutkowatych po potylicy do kręgosłupa, równocześnie po obu stronach. Ze względu na 
strefy bólowe występujące w okolicy potylicznej masaŜ naleŜy dostosować do odczuć 
pacjenta. Stopniowo zwiększamy siłę rozcierania, od delikatnych ruchów do silnych aŜ do 
likwidacji stref bólowych.  

9. MasaŜ głowy. Przy masaŜu czoła szczególną uwagę zwracamy na okolicę łuków 
brwiowych. Przy rozcieraniu z przesuwaniem fałdów skórnych głowy pamiętamy 
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o okolicy skroniowej, gdzie występują punkty maksymalne, oraz o okolicy potylicy, którą 
dokładniej masujemy. Siłę masaŜu naleŜy dostosować do odczuć pacjenta.  
Przesunięcia odruchowe:  

1. Przy masaŜu mięśni nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego mogą wystąpić drętwienia i 
mrowienia kończyny górnej. NaleŜy przeprowadzić masaŜ okolicy dołu pachowego 
(rozcieranie, ugniatanie).  

2. Przy masaŜu karku mogą pojawić się bóle i zawroty głowy oraz senność. Wskazane jest 
rozcieranie skroni, głaskanie i rozcieranie czoła oraz głaskanie gałek ocznych.  

3. U chorych ze schorzeniami serca, przy masaŜu pasma dolnego mięśnia czworobocznego 
po stronie lewej, moŜe wystąpić napad dusznicy bolesnej. Powinno się wykonać masaŜ 
okolicy mostkowej po stronie lewej (głaskanie, rozcieranie) oraz masaŜ dolnego brzegu 
klatki piersiowej od linii mostkowej do kręgosłupa (głaskanie, rozcieranie, wibracja).  

4. MasaŜ kresy karkowej dolnej moŜe wywołać nudności. Zaleca się rozcieranie dolnego 
kąta lewej łopatki.  
Uwagi końcowe:  

1. MasaŜ przy migrenie i bólach głowy wykonujemy co drugi dzień. 
2. Czas trwania jednej sesji wynosi 20 – 30 minut.  
3. Skuteczna liczba masaŜy to 10 – 20 zabiegów. JeŜeli po zlikwidowaniu wszystkich zmian 

odruchowych w dalszym ciągu będziemy wykonywać masaŜ, moŜemy doprowadzić do 
powstania nowych zmian odruchowych. W takim przypadku naleŜy zastosować przerwę 
14–dniową, po której moŜna przeprowadzić następną serię zabiegów (10 masaŜy). 

 
Choroby płuc i opłucnej 

Niewydolność oddechową w stanie niewyrównania dzielimy na trzy zespoły:  
1. Zespół oddechowy charakteryzujący się duŜą dusznością, przyspieszeniem oddechu, 

zaburzeniami rytmu oddechowego,  
2. Zespół neuropsychiczny objawiający się bólami głowy, zaburzeniami snu, nudnościami i 

wymiotami oraz zaburzeniami widzenia,  
3. Zespół objawów sercowo-naczyniowych objawiający się bólami w klatce piersiowej, 

pieczeniem za mostkiem, przyspieszoną czynnością serca.  
W chorobach narządu oddechowego masaŜ segmentarny jest skuteczny i niekiedy po 

kilku zabiegach moŜemy zlikwidować napięcie mięśni oddechowych. Terapia segmentarna 
usprawnia spręŜystość klatki piersiowej, poprawia ukrwienie i elastyczność płuc oraz 
przyspiesza wchłanianie wysięków. Aby przystąpić do leczenia segmentarnego musimy mieć 
pewność, Ŝe pacjent ma dostatecznie wydolne układy oddechowy i krąŜenia. Dobre rezultaty 
terapii segmentarnej uzyskuje się w przewlekłym zapaleniu oskrzeli, dychawicy oskrzelowej, 
zapaleniu opłucnej, stanach zapalnych płuc i przewlekłej rozedmie płuc.  

Pod wpływem masaŜu następuje zwiększone odksztuszanie, poprawia się oddychanie, 
napady duszności zmniejszają się, a nawet niekiedy ustępują. WzmoŜone napięcie mięśni 
międzyŜebrowych maleje, poprawia się ukrwienie klatki piersiowej oraz krąŜenie.  

Zmiany odruchowe stwierdza się w segmentach piersiowych po obu stronach. górna część 
łopatek Th2– Th3, łuki Ŝebrowe od tyłu Th8– Th 10, okolica obojczyków C4, Th2, mostek 
Th2– Th4, łuki Ŝebrowe od przodu Th8– Th 10, okolica karku C3, między łopatkami a 
kręgosłupem Th3– Th5 wzdłuŜ kręgosłupa Th3– Th9 łuki Ŝebrowe od tyłu Th8– Th 10 
poniŜej obojczyków Th2 mostek Th2– Th5, okolica mięśni piersiowych Th3– Th4 łuki 
Ŝebrowe od przodu Th8– Th 10, mięśnie płatowe głowy C3, mięśnie czworoboczne C3– C4, 
mięśnie podgrzebieniowe Th3– Th4, mięśnie równoległoboczne większe Th3– Th4, Th6– 
Th7, mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe C3, mięśnie piersiowe większe Th3– Th4, 
mięśnie międzyŜebrowe Th6– Th9, łopatki obojczyk mostek Ŝebra, wał mięśni 
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czworobocznych poniŜej obojczyków na łukach Ŝebrowych, przewlekłe nieŜyty dróg 
oddechowych, roztrzenie oskrzeli bez podwyŜszonej temperatury ciała, 3 – dychawica 
oskrzelowa na tle uczuleniowym, – stan po zapaleniu płuc i opłucnej (zrosty), rozedma płuc – 
ostre stany zapalne płuc i opłucnej, – nowotwory klatki piersiowej, choroby zakaźne.  

Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. MasaŜ przeprowadzamy 
tylko w pozycji siedzącej pacjenta. Pierwszy etap terapii to tzw. część wstępna, obejmująca 5–
6 zabiegów, natomiast drugi etap to część zasadnicza, stanowiąca pełny masaŜ segmentarny.  
1. MasaŜ kręgosłupa.  
2. MasaŜ mostka.  
3. MasaŜ mięśni międzyŜebrowych, Najpierw przeprowadzamy po jednej stronie a potem po 

drugiej stosując duŜo delikatnej wibracji.  
4. MasaŜ dolnego brzegu klatki piersiowej po stronie lewej W części wstępnej masujemy 

ostroŜnie zwiększając sile poszczególnych technik. Po usunięciu napięć 
powierzchniowych w segmentach piersiowych moŜemy przystąpić do części zasadniczej.  

5. MasaŜ kręgosłupa. Przy pierwszych zabiegach musimy dostosować siłę masaŜu do 
indywidualnych odczuć pacjenta.  

6. MasaŜ grzbietu.  
7. MasaŜ okolicy łopatkowej. Zastosowanie chwytu podłopatkowego moŜe sprawiać 

trudności przy pierwszych zabiegach, dlatego nie naleŜy wykonywać go na siłę. OstroŜnie 
wykonujemy rozcieranie mięśnia podgrzebieniowego.  

8. MasaŜ mięśni czworobocznych. Wał mięśnia czworobocznego jest bardzo wraŜliwy ze 
względu na punkt maksymalny. Przy ugniataniu naleŜy stopniowo zwiększać siłę 
i dostosować ją do odczuć pacjenta. Więcej uwagi powinno się poświęcić górnej części 
karku, gdzie występują zmiany łączno tkankowe.  

9. MasaŜ mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych.  
10. MasaŜ mostka. Połączenie mostka z Ŝebrami trzeba dokładnie rozmasować, ostroŜnie 

zwiększając siłę rozcierania.  
11. MasaŜ mięśni piersiowych większych Strefie podobojczykowej musimy poświęcić więcej 

czasu, gdyŜ znajdują się w niej punkty maksymalne.  
12. MasaŜ mięśni międzyŜebrowych. Na łukach Ŝebrowych znajdują się punkty maksymalne, 

które masujemy delikatnie stosując duŜo delikatnej wibracji ułatwiającej rozluźnienie 
mięśni.  

13. SpręŜynowanie klatki piersiowej. Zastosowanie tej techniki korzystnie wpływa na 
ruchomość klatki piersiowej oraz na zwiększenie pojemności płuc.  

14. Wibracja klatki piersiowej.  
15. Przeprowadzamy ją z dołu do góry rozpoczynając od linii mostkowej i przesuwamy się 

pasami w kierunku kręgosłupa, po obu stronach.  
16. MasaŜ lewego dolnego brzegu klatki piersiowej. Na zakończenie stosujemy masaŜ 

wyrównawczy, aby przeciwdziałać wystąpieniu przesunięć odruchowych ze strony serca.  
 
1. U pacjentów z chorobami serca, niezaleŜnie od leczonego innego narządu, po masaŜu 

okolicy między kręgosłupem a łopatką w segmentach Th3– Th5 moŜe wystąpić napad 
dusznicy bolesnej. NaleŜy przeprowadzić masaŜ mostka oraz lewej połowy klatki 
piersiowej.  

2. MasaŜ okolicy mostkowej moŜe wywołać uczucie pragnienia i dławienia. Zaleca się 
wykonanie masaŜu głębokich warstw tkanek w okolicy 7 kręgu szyjnego (głaskanie).  

3. MasaŜ przestrzeni międzyŜebrowych w segmentach Th6– Th9 moŜe wywołać 
dolegliwości ze strony serca. Wskazane jest zastosowanie masaŜu na dolnym lewym 
brzegu klatki piersiowej (głaskanie, rozcieranie).  
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Uwagi końcowe: Zabiegi wykonujemy 3 razy w tygodniu. Czas trwania części wstępnej 
wynosi 10 minut, a części zasadniczej 35 minut. W zaleŜności od schorzenia i jego czasu 
trwania liczba masaŜy jest róŜna. W świeŜych stanach poprawa następuje po 5 zabiegach,  
a w stanach chorobowych przewlekłych stosuje się około 20 masaŜy. 
MasaŜ segmentarny w chorobach serca 

Prawidłową czynność układu krąŜenia umoŜliwiają mechanizmy regulujące, do których 
naleŜą zwiększenie rzutu skurczowego i przyspieszenie czynności serca. Mogą one wystąpić 
odruchowo na drodze neuroregulacyjnej. Czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi 
niewydolność serca są: choroba reumatyczna, zakaŜenia dróg oddechowych, niewydolność 
wieńcowa, zaburzenia rytmu serca (np. częstoskurcz komorowy, migotanie przedsionków). 
Zmiany odruchowe w chorobach serca zlokalizowane są po lewej stronie grzbietu i klatki 
piersiowej. MasaŜ segmentarny poprawia ukrwienie wieńcowe, likwiduje objawy bólowe oraz 
subiektywne odczucia pacjenta, takie jak uczucie ucisku i słuszności, lęk oraz kłucia  
w okolicy serca. Zmiany odruchowe występują tylko po lewej stronie tułowia. Zmiany  
w tkance skórnej: powierzchnia wału mięśnia czworobocznego C3– C4, między kręgosłupem 
a łopatką Th3– Th6, na łuku Ŝebrowym Th8– Th9, poniŜej obojczyka Th2, obok mostka Th5, 
boczna strona klatki piersiowej. Th7– Th9. Zmiany w tkance łącznej: między kręgosłupem  
a łopatką Th3– Th6, okolica łuku Ŝebrowego Th7– Th9, połączenie mostka z Ŝebrami Th2– 
Th5, boczna strona klatki piersiowej Th6– Th9, powyŜej obojczyka C3– C4. Zmiany w tkance 
mięśniowej: mięsień czworoboczny C3– C4, Th7– Th8, mięsień podgrzebieniowy, Th3, 
mięsień prosty grzbietu Th3– Th4, Th6, mięsień obły większy Th6, mięsień mostkowo – 
obojczykowo-sutkowy, okolica przyczepu mostkowo-obojczykowego C4, mięsień piersiowy 
większy (część mostkowo-Ŝebrowa) Th3–Th4, mięsień piersiowy większy Th3– Th4, mięsień 
zębaty przedni Th5, mięsień prosty brzucha Th8– Th9, mięsień biodrowy Th 11 – Th 12. 
Zmiany okostnowe: Ŝebra, mostek, łopatka, Punkty maksymalne: mięsień prostownik 
grzbietu, mięsień piersiowy większy w części mostkowo-Ŝebrowej, mięsień zębaty przedni. W 
poszczególnych jednostkach chorobowych występują osobliwe punkty maksymalne, 
a mianowicie: ZwęŜenie zastawki dwudzielnej, strefa łącznotkankowa wzdłuŜ połączeń 
mostkowo-Ŝebrowych Th2– Th5, mięsień piersiowy większy Th2– Th5, Niewydolność 
wieńcowa: mięsień piersiowy większy Th2– Th5, mięsień biodrowy Th 11 – Th 12, 
MiaŜdŜyca wieńcowa z uszkodzeniem mięśnia sercowego, wał mięśnia czworobocznego C3– 
C4. Wskazania do masaŜu: przewlekłe stany zapalne mięśnia sercowego, stany po zawałach 
mięśnia sercowego, zespół płucno-sercowy w okresie pełnej wydolności krąŜeniowej, 
czynnościowe zaburzenia pracy serca, początkowa faza sklerotyzacji naczyń wieńcowych, 
Przeciwwskazania do masaŜu: świeŜy zawał mięśnia sercowego, świeŜy stan zapalny mięśnia 
sercowego, duŜa sklerotyzacja naczyń wieńcowych, ostry przebieg dusznicy sercowej, ostry 
przebieg astmy sercowej. 

Technika masaŜu:  
Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. W chorobach serca masaŜ 

przeprowadzamy tylko u pacjenta w pozycji siedzącej. W leczeniu wyróŜniamy dwa etapy. 
W chorobach serca masaŜ naleŜy wykonać ostroŜnie, aby nie wywołać niepokojących pacjenta 
przesunięć odruchowych. Grzbiet i klatkę piersiową masujemy tylko po lewej stronie.  

Część wstępna:  
1. MasaŜ kręgosłupa: rozcieranie z przesuwaniem, Rozcieranie dostosowane do odczuć 

pacjenta wykonujemy kciukami równocześnie po obu stronach.  
2. MasaŜ dolnego brzegu klatki piersiowej, głaskanie, rozcieranie. Techniki te moŜemy 

stosować od mostka do kręgosłupa albo z dołu do góry przesuwając pasmo obok pasma 
od mostka do kręgosłupa.  

3. MasaŜ dolnego kąta łopatki, Masujemy sam dolny kąt łopatki i jego najbliŜsze otoczenie. 
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4. MasaŜ mostka. Wykonujemy masaŜ przez środek mostka oraz po stronie lewej wzdłuŜ 
połączeń mostkowo-Ŝebrowych. NaleŜy ostroŜnie rozcierać stronę boczną mostka.  

5. MasaŜ przestrzeni międzyŜebrowych. MasaŜ wykonujemy w przestrzeniach 
międzyŜebrowych dolnej części klatki piersiowej z przewagą delikatnej wibracji.  
Po zlikwidowaniu napięć powierzchownych w dolnych segmentach piersiowych  
(5–6 zabiegów) moŜemy przystąpić do części zasadniczej.  
Część zasadnicza:  

1. MasaŜ kręgosłupa. Rozcieranie przeprowadzamy w formie ruchów okręŜnych kciukami, 
naprzemiennie raz jednym, raz drugim palcem równocześnie po obu stronach. Chwyt 
śrubowania u pacjenta w pozycji siedzącej wykonujemy kciukami równocześnie 
odkręgosłupowo i dogłowowo, po obu stronach kręgosłupa.  

2. MasaŜ grzbietu: MasaŜ okolicy łopatkowej. Masując mięśnie nadgrzebieniowy 
i podgrzebieniowy naleŜy ostroŜnie zwiększać siłę masaŜu, aby nie wywołać przesunięć 
odruchowych.  

3. MasaŜ mięśnia czworobocznego. W paśmie dolnym stopniowo rozcieramy segmenty 
Th3– Th4, w których znajduje się punkt maksymalny. OstroŜnie wykonujemy ugniatanie 
wału tego mięśnia w paśmie górnym.  

4. MasaŜ okolicy dołu pachowego. Rozcieranie brzegów mięśni najszerszego grzbietu  
i piersiowego większego wykonujemy stopniowo zwiększając siłę masaŜu.  

5. MasaŜ mostka. Po ustąpieniu duŜej bolesności w miejscu połączenia mostka z Ŝebrami po 
lewej stronie, moŜemy powoli wykonywać w tych miejscach rozcieranie miejscowe 
(punktowe).  

6. MasaŜ mięśnia piersiowego większego. Masujemy od mostka do linii pachowej. Przy 
pierwszych zabiegach na tym mięśniu nie wykonujemy ugniatania ze względu na duŜą 
bolesność punktów maksymalnych.  

7. MasaŜ dolnego brzegu klatki piersiowej. W chorobach serca masaŜ dolnego brzegu klatki 
piersiowej po stronie lewej moŜemy przeplatać innymi technikami,  
a zwłaszcza powinno się go wykonywać po masaŜu grzbietu oraz okolicy dołu 
pachowego. Stosujemy duŜo delikatnej wibracji, która jest skuteczna w obszarach 
o wzmoŜonej bolesności.  
Przesunięcia odruchowe: 

1. Przy masaŜu punktu maksymalnego w segmentach Th2–Th3 bocznie od kręgosłupa mogą 
wystąpić dolegliwości sercowe w postaci dusznicy sercowej. NaleŜy zastosować masaŜ 
dolnego brzegu klatki piersiowej po stronie lewej (głaskanie, rozcieranie, wibracja).  

2. MasaŜ okolicy mostka, a szczególnie połączeń mostkowo-Ŝebrowych moŜe wywołać 
uczucie pragnienia i dławienia. Zaleca się rozmasowanie okolicy 7 kręgu szyjnego 
(głębokie głaskanie). Podczas masowania okolicy lewego dołu pachowego moŜe wystąpić 
ból oraz uczucie gniecenia w okolicy serca. Wskazane jest wykonanie masaŜu dolnego 
brzegu klatki piersiowej po stronie lewej (głaskanie, rozcieranie, wibracja).  
Uwagi końcowe: Przed przystąpieniem do terapii musimy skontaktować się z lekarzem 

prowadzącym. Kategorycznie naleŜy zastosować część wstępną, aby moŜna było przejść do 
części zasadniczej. JeŜeli nie zlikwidujemy napięć w dolnych segmentach piersiowych (część 
wstępna), nie moŜemy przystąpić do części zasadniczej. W zaleŜności od schorzenia zabiegi 
wykonujemy 1–2 razy w tygodniu. Część wstępna obejmuje 5–6 zabiegów, a część zasadnicza 
około 15 zabiegów. JeŜeli ta liczba masaŜy będzie niewystarczająca, musimy zrobić przerwę 
2–tygodniową, a po niej zastosować serię 10 zabiegów 2 razy w tygodniu. Wówczas masaŜ 
rozpoczniemy od części zasadniczej. Czas trwania części wstępnej wynosi około 10 minut, 
a części zasadniczej około 20 minut. W razie pogorszenia stanu pacjenta naleŜy masaŜe 
przerwać. 
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Choroby kr ęgosłupa  
Choroby kręgosłupa mogą się rozpoczynać zarówno bólami kręgosłupa jak i zmianami 

w odległych odcinkach narządu ruchu, a takŜe zmianami w innych narządach. Przyczynami 
chorób kręgosłupa najczęściej są: zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa oraz krąŜków 
międzykręgowych, uciski korzeni rdzeniowych,obluźnienie struktury mięśniowo-
więzadłowej, przepukliny, a takŜe wypadnięcia jąder galaretowatych. Najczęściej występujące 
schorzenia kręgosłupa to: brachialgia, choroba Bechterewa, neuralgia międzyŜebrowa, 
skoliozy, rwa kulszowa i udowa, lumbago. Zmiany chorobowe mogą występować  
w segmentach wzdłuŜ kręgosłupa oraz w innych segmentach w zaleŜności od umiejscowienia 
się zmian chorobowych: wzdłuŜ kręgosłupa po obu stronach C4, Th4–Th6, Th 10–Th12,Ll–
L2, wzdłuŜ kręgosłupa po obu stronach C4, Th2–Th12, Ll–L2, mięśnie płatowe głowy C3, 
mięśnie czworoboczne C3–C4, mięśnie prostowniki grzbietu C3–C4, Th3–Th5, Th10–Th12, 
Ll–L2, mięśnie najszersze grzbietu Th4– Th6, Th11– Th12,Ll, mięśnie pośladkowe wielkie 
S1– S3, mięśnie biodrowo-lędźwiowe Th11 – Th 12, LI, wyrostki kolczyste łopatki, kość 
krzyŜowa kości biodrowe kości biodrowe kości kulszowe, krętarze wielkie kości udowych, 
mostek, Ŝebra, spojenie łonowe, mięśnie czworoboczne – część szyjna między łopatkami,  
a kręgosłupem w obrębie części lędźwiowej kręgosłupa w obrębie pośladków, złamania  
i zwichnięcia kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe chrząstek i stawów kręgosłupa przewlekłe 
zapalenie stawów kręgosłupa wady postawy, choroby nowotworowe rdzenia kręgowego  
i kręgosłupa, ostre stany zapalne rdzenia kręgowego, ostre stany zapalne stawów i tkanek 
miękkich kręgosłupa, ropienie rdzenia kręgowego.  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. Po zlokalizowaniu zmian 

masujemy pacjenta, najpierw na brzuchu, a potem w pozycji siedzącej.  
2. MasaŜ kręgosłupa: Te techniki i chwyty, które powodują ból naleŜy przy pierwszych 

zabiegach wyeliminować, a siłę masaŜu dostosować do indywidualnych odczuć chorego.  
3. MasaŜ grzbietu po obu stronach. Przy masaŜu grzbietu naleŜy szczególną uwagę zwrócić 

na segmenty Th11–L1 oraz Th4–Th6 i dokładniej te okolice rozmasować.  
4. MasaŜ kości krzyŜowej Okolica kości krzyŜowej w chorobach kręgosłupa jest wraŜliwa 

na ucisk i dlatego naleŜy stopniowo zwiększać siłę masaŜu.  
5. MasaŜ pośladków. Przy masaŜu pośladków naleŜy dokładniej wymasować okolice kości 

biodrowych poniŜej grzebieni biodrowych oraz okolice krętarzy większych kości 
udowych.  

6. MasaŜ okolicy łopatkowej po obu stronach Chwyt podłopatkowy i rozmasowanie mięśnia 
podłopatkowego przy pierwszych zabiegach moŜe sprawiać kłopoty. Siłę masaŜu 
dostosowujemy do indywidualnych odczuć pacjenta. Masując mięsień podgrzebieniowy 
stopniowo zwiększamy siłę rozcierania.  

7. MasaŜ mięsni czworobocznych i karku Przy rozcieraniu strefy między kręgosłupem 
a łopatkami naleŜy masaŜ dostosować do odczuć chorego, ze względu na występowanie 
punktów maksymalnych. Przy rozcieraniu i ugniataniu wału mięśnia czworobocznego 
stopniowo zwiększamy siłę masaŜu.  

8. MasaŜ mięśni biodrowo-lędźwiowych. Przy wykonywaniu rozcierania szczególną uwagę 
zwracamy na spojenie łonowe oraz na grzebienie biodrowe. Po kilku zabiegach 
wprowadzamy chwyt na mięśnie biodrowe.  

9. Wstrząsanie miednicy. 
10. MasaŜ mostka Stosując rozcieranie oraz miejscowe ugniatanie pamiętamy o połączeniach 

mostka z Ŝebrami.  
11. MasaŜ mięśni między Ŝebrowych.  
12. SpręŜynowanie klatki piersiowej.  
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Przesunięcia odruchowe:  
1. Przy rozcieraniu mięśni nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego moŜe wystąpić 

zdrętwienie lub mrowienie kończyny górnej. NaleŜy wykonać masaŜ okolicy dołu 
pachowego (rozcieranie, ugniatanie).  

2. Podczas masaŜu karku i segmentów szyjnych mogą wystąpić bóle i zawroty głowy. 
Powinno się przeprowadzić masaŜ skroni(rozcieranie) oraz głaskanie gałek ocznych.  

3. U chorych ze schorzeniami serca, przy masaŜu pasma dolnego mięśnia czworobocznego 
po stronie lewej, moŜe wystąpić napad dusznicy bolesnej. Zaleca się wykonanie masaŜu 
okolicy mostkowej po stronie lewej (głaskanie, rozcieranie) oraz masaŜu dolnego brzegu 
klatki piersiowej od linii mostkowej do kręgosłupa(głaskanie, rozcieranie, wibracja).  

4. MasaŜ połączeń mostka z Ŝebrami moŜe wywołać uczucie pragnienia i dławienia. NaleŜy 
przeprowadzić masaŜ okolicy wyrostka kolczystego 7 kręgu szyjnego(głębokie głaskanie, 
rozcieranie).  

5. U chorych ze schorzeniami Ŝołądka, po masaŜu mięśnia podgrzebieniowego lewego 
mogą wystąpić bóle Ŝołądka. Wskazany jest masaŜ dolnego brzegu klatki piersiowej po 
stronie lewej (głaskanie, rozcieranie, wibracja) oraz masaŜ dolnej części klatki piersiowej 
do mostka (głaskanie, rozcieranie).  

6. Przy masaŜu grzbietu (część dolna) oraz miednicy mogą wystąpić bóle w okolicy 
pęcherza moczowego. Konieczne jest masowanie powłok brzusznych.  
− MasaŜ przeprowadzamy 3 razy w tygodniu. 
− Czas trwania jednego zabiegu wynosi 25–35 minut.  

7. JeŜeli 10 zabiegów nie zlikwiduje zmian odruchowych leczenie naleŜy przedłuŜyć  
o następne 10 masaŜy.  

8. W razie wykonania zbyt duŜej liczby zabiegów moŜemy spowodować wystąpienie 
nowych zmian odruchowych. NaleŜy zastosować przerwę 14-dniową, po której moŜemy 
przystąpić do następnej serii masaŜy.  

 
Zespół bólowy odcinka lędźwiowo-krzyŜowego 

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa bardzo często są przyczyną 
postrzału. Postrzał, czyli lumbago, zwany teŜ jest zespołem bólowym odcinka lędźwiowo 
krzyŜowego kręgosłupa. W związku z licznymi schorzeniami, które mogą bóle odcinka L–S, 
przed przystąpieniem do masaŜu segmentarnego wskazane jest rozpoznanie przyczyny na 
podstawie dokładnego badania lekarskiego.  

Zmiany odruchowe w poszczególnych tkankach są róŜnie rozmieszczone, w zaleŜności 
od schorzenia i ich lokalizacji. W lumbago największe napięcia występują w mięśniach 
czworobocznych lędźwi LI– L2.  

Zmiany w tkance skórnej wzdłuŜ kręgosłupa po obu stronach Th10–Th12, L1–L2 Zmiany 
w tkance łącznej okolica lędźwiowa L1–L2 – okolica kości krzyŜowej S1– S4 – grzbietowa 
strona kości biodrowej L3– L5.  

Zmiany w tkance mięśniowej – mięśnie czworoboczne lędźwi L1– L2 – mięśnie 
krzyŜowo-grzbietowe LI– L2 – mięśnie pośladkowe wielkie L4– L5, S1– S2 – mięśnie 
biodrowo-lędźwiowe Th11– Th 12, LI.  

Zmiany okostnowe – kość krzyŜowa – kości biodrowe – kości kulszowe – spojenie 
łonowe.  

Punkty maksymalne – mięśnie czworoboczne lędźwi.  
Wskazania do masaŜu – lumbago – dyskopatia – osteoporoza – choroby kręgosłupa – 

schorzenia zniekształcające stawy kończyn dolnych i stawy krzyŜowo-biodrowe – bóle 
odcinka lędźwiowo-krzyŜowego wywołane spastycznymi i czynnościowymi chorobami 
kobiecych narządów płciowych.  
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Przeciwwskazania do masaŜu: ostre stany zapalne kręgosłupa i miednicy, choroby 
nowotworowe kręgosłupa i miednicy.  

Technika MasaŜu:  
1. Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach.  
2. MasaŜ kręgosłupa Przy pierwszych masaŜach nie wykonujemy technik wywołujących 

ból, a siłę pozostałych dostosowujemy do odczuć pacjenta.  
3. MasaŜ grzbietu Nie stosuje się rolowania w pierwszych zabiegach, bo moŜna wywołać 

jeszcze większy ból. MasaŜ kręgosłupa i grzbietu wykonuje się na całej długości przez co 
będzie on dokładniejszy i wywrze korzystniejszy wpływ na ogólne samopoczucie 
pacjenta.  

4. MasaŜ kości krzyŜowej MasaŜ ten przynosi duŜą ulgę pacjentowi. Pamiętamy 
o stopniowym zwiększaniu siły. 

5. MasaŜ pośladków Wykonujemy delikatnie, poniewaŜ okolica talerzy biodrowych poniŜej 
grzebieni biodrowych jest wraŜliwa na dotyk. 
Pozycja siedząca:  

6. MasaŜ grzebieni biodrowych Siłę rozcierania dostosowujemy do odczuć chorego, gdyŜ 
zbyt silne bodźce spowodują zwiększenie napięcia masowanej okolicy.  

7. MasaŜ mięśni biodrowo-lędźwiowych Podczas pierwszych zabiegów mogą wystąpić 
trudności z rozmasowaniem mięśni biodrowych na przednich stronach kości biodrowych. 
DuŜe napięcie i ból nie pozwolą na zastosowanie chwytu na mięśnie biodrowe.  

8. Wstrząsanie miednicy Stosowanie tej techniki korzystnie wpływa na rozluźnienie napięć 
w całej miednicy.  
Przesunięcia odruchowe:  
Po masaŜu punktów maksymalnych na mięśniach czworobocznych lędźwi mogą wystąpić 

bóle promieniujące do podbrzusza i pęcherza moczowego. NaleŜy wykonać masaŜ okolic 
kolców biodrowych przednich górnych, spojenia łonowego oraz podbrzusza, stosując 
głaskanie i rozcieranie.  

Uwagi Końcowe  
1. Bez rozpoznania bólu odcinka lędźwiowo-krzyŜowego nie wolno przeprowadzać masaŜu 

segmentarnego.  
2. MasaŜ przeprowadzamy 3 razy w tygodniu.  
3. Czas trwania jednego zabiegu wynosi około 25 minut.  
4. Wskazane jest leczenie uzupełniające, czyli stosowanie środków przeciwbólowych oraz 

zabiegów cieplnych.  
5. W lumbago masaŜ segmentarny w krótkim czasie likwiduje dolegliwości bólowe.  
6. Przy bólach odcinka lędźwiowo-krzyŜowego, których przyczyną nie jest lumbago, 

konieczna jest dłuŜsza terapia około 20 zabiegów. 
 
Rwa kulszowa 

Rwa kulszowa (ischialgia) występuje po podraŜnieniu, najczęściej korzonków L5– S1. 
Wywołuje ból umiejscowiony w pośladku i promieniujący ku dołowi, wzdłuŜ tylnej 
powierzchni uda i łydki. W okresie ostrym choroby zalecane jest przyjmowanie środków 
przeciwbólowych i rozluźniających mięśnie.  

Zmiany odruchowe stwierdza się: w okolicy lędźwiowej L1–L2, – okolicy krętarza 
większego L3, – dole podkolanowym S1– S2,– pasmie biodrowym L3,– pasmie 
piszczelowym L5,– okolicy lędźwiowej L1–L2, – wzdłuŜ fałdu pośladkowego S2–S3, – dole 
podkolanowym S1 –S2, – łydce S1 –S2, – udzie – część przednia L2 i L3, – stronie bocznej 
podudzia L5, – mięśniu krzyŜowo-kolcowym Th 11–Th 12 po stronie chorej, L1–L2 po 
stronie przeciwnej, – mięśniu biodrowym Th 12–L1, – mięśniu pośladkowym wielkm S1–S3, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 52 

– mięśniu podeszwowym S1–S2, – mięśniu brzuchatym łydki S1–S2, – mięśniu krawieckim 
L2–L3, mięśniu piszczelowym przednim L5, – kości krzyŜowej, – kości kulszowej, – krętarzu 
większym kości udowej, – spojeniu łonowym, – mięśniu krzyŜowo-kolcowym po stronie 
przeciwnej, – mięśniu podeszwowym, – mięśniu brzuchatym łydki, – mięśniu piszczelowym 
przednim, – zmian zniekształcających lub gośćcowych kręgosłupa, – chorobach miednicy, – 
chorobach narządów wewnętrznych, – przepuklinach lub wypadnięciach jądra miaŜdŜystego, 
– stanach ostrych i podostrych rwy kulszowej, – chorobach nowotworowych, – wysokiej 
temperatury ciała  

Określenie zmian odruchowych w poszczególnych tkankach. 
1. MasaŜ kręgosłupa. 
2. MasaŜ grzbietu po obu stronach. 
3. MasaŜ kości krzyŜowej. Pierwsze 3–5 masaŜy powinno się ograniczyć tylko do tych 

części. Techniki, które sprawiałyby pacjentowi zbyt duŜy ból naleŜy wyeliminować na 
tym etapie leczenia. Podczas masaŜu grzbietu po stronie zdrowej wskazane jest, aby 
poszczególne techniki w segmentach L1–L2 dostosować pośladka do odczuć pacjenta ze 
względu na występowanie punktu maksymalnego.  

4. MasaŜ pośladka po stronie chorej, Więcej uwagi naleŜy poświęcić okolicy krętarza 
większego kości udowej oraz w miarę moŜliwości rozmasować zatokę kulszową 
wykonując głębokie rozcieranie. Poszczególne techniki musimy dostosować do odczuć 
pacjenta.  

5. MasaŜ grzebienia biodrowego po stronie chorej. NaleŜy równieŜ uwzględnić strefę 
poniŜej grzebienia biodrowego, która jest wraŜliwa na ucisk.  

6. MasaŜ mięśnia biodrowego po stronie chorej, – głaskanie, – rozcieranie. Przy pierwszych 
zabiegach moŜe się okazać, Ŝe dostęp do mięśnia biodrowego jest niemoŜliwy  
w związku z duŜym napięciem oraz obolałą całą okolicą. Proponujemy w pierwszym 
etapie przeprowadzić łagodniejszą formę i zastosować masaŜ mięśnia biodrowo-
lędźwiowego po stronie chorej (głaskanie, rozcieranie, wibracja). Okolicę spojenia 
łonowego masujemy stosując rozcieranie.  

7. Wstrząsanie miednicy. Pod staw kolanowy chorej kończyny dolnej podkładamy wałek.  
8. MasaŜ uda. Na tylnej stronie uda w okolicy fałdu pośladkowego często występują zmiany 

odruchowe w tkance łącznej, które naleŜy dokładnie masować stosując rozcieranie 
i ugniatanie.  

9. MasaŜ stawu kolanowego i dołu podkolanowego. Podczas masaŜu wyjmujemy wałek 
spod kolana i masujemy, przy wyprostowanej kończynie dolnej. Rozcieranie dołu 
podkolanowego dostosowujemy do odczuć pacjenta ze względu na zmiany okostnowe 
i punkty maksymalne znajdujące się w mięśniu podeszwowym.  

10. MasaŜ podudzia. MasaŜ tylnej strony podudzia wykonujemy ostroŜnie dostosowując siłę 
poszczególnych technik do odczuć pacjenta, ze względu na duŜą bolesność łydki oraz na 
punkty maksymalne w mięśniu brzuchatym łydki. Masując przednią stronę podudzia 
delikatnie opracowujemy punkt maksymalny w mięśniu piszczelowym przednim.  

11. MasaŜ stawu skokowego.  
12. MasaŜ stopy. W prawostronnej rwie kulszowej podczas masaŜu tkanek na wysokości 

kręgów lędźwiowych 3 i 4 po stronie lewej mogą wystąpić w chorej kończynie dolnej 
dodatkowe bóle, mrowienie i drętwienie oraz kłucia w okolicy krętarza większego kości 
udowej oraz guza kulszowego.  
MasaŜ przeprowadzamy 3 razy w tygodniu.  
Czas trwania jednego pełnego zabiegu wynosi około 30 minut, części wstępnej około 10 

minut.  
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W łagodniejszych formach rwy kulszowej dolegliwości mogą ustąpić po 6–7 zabiegach. 
W bardziej uciąŜliwych przypadkach moŜe wystarczyć 20 zabiegów. JeŜeli po 20 zabiegach 
dolegliwości nie ustąpią, wskazane jest zbadanie, czy przyczyną objawów bólowych nie są 
schorzenia innych narządów. Po usunięciu ich naleŜy zastosować następną serię masaŜy.  

Przy rwie kulszowej obustronnej zmiany odruchowe są rozmieszczone symetrycznie po 
obu stronach i wtedy wykonujemy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.  

MasaŜ chorej kończyny dolnej będzie dokładniej wykonany jeŜeli najpierw u pacjenta 
leŜącego na brzuchu wymasujemy tylną stronę, a później gdy będzie leŜał na plecach 
przednią. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są wskazania do wykonywania masaŜu segmentarnego w chorobach kobiecych 

narządów płciowych? 
2. W jakiej kolejności wykonuje się masaŜ segmentarny w chorobach kobiecych narządów 

płciowych? 
3. Gdzie występują punkty maksymalne w chorobach Ŝołądka i jelit? 
4. Jakie występuje przesunięcie odruchowe w chorobach Ŝołądka i jelit? 
5. W jakich mięśniach występują zmiany odruchowe w chorobach wątroby i pęcherzyka 

Ŝółciowego? 
6. W jaki sposób wpływa masaŜ segmentarny w chorobach nerek i pęcherza moczowego? 
7. Jakie są przyczyny powstawania migren i bólów głowy? 
8. Jak wygląda technika masaŜu segmentarnego w migrenach i bólach głowy? 
9. Jak działa na organizm masaŜ segmentarny w chorobach płuc i opłucnej? 
10. W jaki sposób wykonuje się masaŜ segmentarny w chorobach kręgosłupa? 
11. Jakie występują punkty maksymalne w zespole bólowym odcinka lędźwiowo-

krzyŜowego? 
12. Jakie są zasady wykonywania masaŜu segmentarnego w rwie kulszowej? 

 

4.3.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj masaŜ segmentarny stosowany w chorobach kręgosłupa. Przed rozpoczęciem 

przeprowadź wywiad oraz przygotuj stanowisko do wykonania masaŜu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeprowadzić wywiad z pacjentem (kolegą/koleŜanką), 
2) przygotować stanowisko do masaŜu, 
3) określić zasady przeprowadzania masaŜu segmentarnego w chorobach kręgosłupa, 
4) wykonać poszczególne chwyty i techniki diagnostyczne i lecznicze w masaŜu 
 segmentarnym, 
5) nawiązać kontakt z pacjentem. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stół do masaŜu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− mydło do mycia rąk, 
− środki dezynfekujące do rąk. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj masaŜ segmentarny stosowany w chorobach płuc i opłucnej. Przed 
rozpoczęciem przeprowadź wywiad oraz przygotuj stanowisko do wykonania masaŜu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeprowadzić wywiad z pacjentem (kolegą/koleŜanką) dotyczący przeciwwskazań do 
masaŜu, 

2) przygotować stanowisko do masaŜu, 
3) określić zasady przeprowadzania masaŜu segmentarnego w chorobach płuc i opłucnej, 
4) wykonać poszczególne chwyty i techniki diagnostyczne i lecznicze w masaŜu 
 segmentarnym, 
5) nawiązać kontakt z pacjentem. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− stół do masaŜu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− mydło do mycia rąk, 
− środki dezynfekujące do rąk. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wykonać i prawidłowo zinterpretować chwyty diagnostyczne 

w masaŜu segmentarnym? 
 
� 

 
� 

2) wymienić i opisać zmiany odruchowe zachodzące w poszczególnych 
tkankach w róŜnych jednostkach chorobowych? 

 
� 

 
� 

3) wykonać masaŜ segmentarny w wybranych jednostkach 
chorobowych? 

 
� 

 
� 

4) wykryć i zlikwidować punkty maksymalne? � � 
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5. SPRAWDZIAN OS1ĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

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

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy 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 odłóŜ rozwiązanie 

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

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  

 
1. Rwa kulszowa wywołuje 

a) bóle w przedniej stronie uda. 
b) bóle odcinka lędźwiowo- krzyŜowego. 
c) ból umiejscowiony w pośladku i promieniujący ku dołowi, wzdłuŜ tylnej 

powierzchni uda i łydki. 
d) bóle w mięśniu czworogłowy uda. 

 
2. W zespole bólowym odcinka lędźwiowo-krzyŜowego masaŜ wykonujemy 

a) 3 razy w tygodniu. 
b) codziennie. 
c) dwa razy dziennie 
d) raz w tygodniu. 

 
3. Czas trwania masaŜu w jednej sesji w migrenach i bólach głowy wynosi 

a) 25–35 minut. 
b) 20–30 minut. 
c) około 30 minut. 
d) 15 minut. 
 

4. Wskazaniem do masaŜu segmentarnego w chorobach serca jest 
a) świeŜy zawał mięśnia sercowego. 
b) czynnościowe zaburzenia pracy serca. 
c) duŜa sklerotyzacja naczyń sercowych. 
d) niewyrównana ciśnienie RR. 
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5. Zmiany okostnowe w chorobach Ŝołądka występują w następujących miejscach 
a) kość krzyŜowa – kość biodrowa – kość łonowa – dolne Ŝebra. 
b) grzebienie kości biodrowych – kość krzyŜowa – krętarze większe kości udowych. 
c) kość krzyŜowa – kość biodrowa- spojenie łonowe – dolne Ŝebra. 
d) łopatka mostek – Ŝebra. 

 
6. Łuk odruchowy składa się z 

a) dwóch elementów. 
b) czterech elementów. 
c) trzech elementów. 
d) pięciu elementów. 

 
7. Przesunięcia odruchowe to 

a) zmiany chorobowe powstałe na drodze odruchowej w tkankach uprzednio zdrowych 
wskutek nie właściwie wykonanego masaŜu. 

b) sposób na wykrywanie punktów maksymalnych. 
c) poprawa stanu zdrowia pacjenta po pierwszym zabiegu. 
d) automatyczna poprawa stanu zdrowia po pierwszym zabiegu. 

 
8. Leptosomatycy wymagają masaŜu 

a) mocnego i krótko trwającego. 
b) lekkiego i długo trwającego. 
c) od średniej do mocnej siły przy długim czasie trwania zabiegu. 
d) krótko trwającego i do granicy bólowej. 
 

9. Punktem maksymalnym jest 
a) miejsce szczególnie wraŜliwe na ból. 
b) moment w którym naleŜy przerwać zabieg. 
c) punkt na połączeniach segmentów C, Th w rdzeniu kręgowym. 
d) najdalej wysunięty punkt bolesny od kręgosłupa na grzbiecie. 

 
10.  Kręgiem czynnościowym jest 

a) C7. 
b) skóra, mięśnie, tkanka łączna, naczynia i kości połączone nerwowo, 

wewnątrzwydzielniczo i humoralnie z określonymi narządami wewnętrznymi 
i mogące na siebie wzajemnie oddziaływać. 

c) element kręgosłupa mający za zadanie stabilizację. 
d) C7, Th12, L5, S1. 

 
11. Czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi niewydolność serca są 

a) zespół oddechowy. 
b) choroba reumatyczna, zakaŜenia dróg oddechowych, niewydolność wieńcowa, 

zaburzenia rytmu serca. 
c) zwiększone odksztuszanie. 
d) nadwraŜliwość na intensywny masaŜ. 
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12. W chorobach serca punkt maksymalny występuje na 
a) mięśniu naramiennym po stronie lewej. 
b) wale mięśnia czworobocznego, poniŜej obojczyków, na łukach Ŝebrowych. 
c) mięśniu prostowniku grzbietu, piersiowym większym w części mostkowo-Ŝebrowej, 

zębatym przednim. 
d) kończynach dolnych na goleni prawej. 

 
13. Przesunięcia odruchowe w chorobach wątroby, to 

a) po masaŜu w obrębie segmentów grzbietu i miednicy mogą pojawić się tępe bóle  
w okolicy pęcherza moczowego. Zalecany jest masaŜ powłok brzusznych, zwłaszcza 
podbrzusza. 

b) masaŜ tkanek nad guzem kulszowym moŜe wywołać bóle typu „postrzałowego”. 
Zaleca się masowanie odcinak lędźwiowego grzbietu (głaskanie, rozcieranie). 

c) masaŜ punktu maksymalnego mięśnia podgrzebieniowego, przed wcześniejszym 
usunięciem napięć na grzbiecie poniŜej łopatki, moŜe spowodować wystąpienie bólu 
Ŝołądka. NaleŜy masować dolny brzeg klatki piersiowej po stronie lewej (głaskanie, 
rozcieranie, wibracja). 

d) masaŜ punktu maksymalnego znajdującego się między kręgosłupem a łopatką po 
stronie prawej w segmentach Th2 – Th3, przed zlikwidowaniem zmian odruchowych 
w obrębie prawej łopatki, moŜe wywołać atak kolki wątrobowej. Zaleca się 
przeprowadzenie masaŜu dolnego brzegu klatki piersiowej po prawej stronie 
(głaskanie, rozcieranie, wibracja). 

 
14. Strefa Heada to 

a) odcinki skóry wykazujące w określonym dermatomie nadwraŜliwość na bodźce. 
b) miejsca w okolicy kręgosłupa Th. 
c) reakcja bólowa na źle wykonany masaŜ. 
d) miejsca w których pacjent nie ma czucia głębokiego. 

 
15. W chorobach kobiecych narządów płciowych czas trwania masaŜu i ilość zabiegów  

w serii wynosi 
a) 10 minut, a drugiego około 25 minut i w zaleŜności od schorzenia i jego czasu 

trwania liczba zabiegów wynosi dla części wstępnej 4–6, dla części zasadniczej 10–
20. 

b) czas trwania jednej pełnej sesji wynosi około 25 minut i wskazane jest stosowanie 
technik części wstępnej obejmującej masaŜ kręgosłupa, grzbietu i okolicy łopatkowej 
podczas 3–4 zabiegów początkowych. 

c) czas trwania pierwszego etapu wynosi około 10 minut, a drugiego około 25 minut  
i w zaleŜności od schorzenia i jego czasu trwania w części wstępnej stosujemy 3–5 
masaŜy, a w części zasadniczej 15–20. 

d) czas trwania pełnego masaŜu wynosi około 25 minut i w zaleŜności od schorzenia 
i czasu jego trwania wykonujemy 10–20 zabiegów. 

 
16. W chorobach Ŝołądka zmiany odruchowe są zlokalizowane 

a) po obu stronach ciała w segmentach lędźwiowo-krzyŜowych. 
b) w segmentach piersiowych po stronie lewej. 
c) w okolicy podbrzusza. 
d) po obu stronach ciała. 
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17. Czas trwania masaŜu w części zasadniczej w chorobach płuc wynosi: 
a) 20 minut. 
b) 25 minut. 
c) 35 minut. 
d) 15 minut. 

 
18. W chorobach płuc i opłucnej zabiegi wykonujemy 

a) 3 razy w tygodniu. 
b) codziennie. 
c) dwa razy dziennie. 
d) raz na tydzień. 

 
19. Część zasadnicza zabiegu w chorobach serca trwa 

a) około 20 minut. 
b) około 15 minut. 
c) około 10 minut. 
d) około 25 minut. 

 
20. Przesunięcie odruchowe to 

a) zmiany chorobowe powstałe na drodze odruchowej w tkankach uprzednio zdrowych 
wskutek nie właściwie wykonanego masaŜu. 

b) sposób na wykrywanie punktów maksymalnych. 
c) poprawa stanu zdrowia pacjenta po pierwszym zabiegu. 
d) pozytywna reakcja organizmu na masaŜ segmentarny. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Wykonywanie masaŜu segmentarnego 
 
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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