
MODUŁ8 stan ostry - co musisz wiedzieć

Wstęp do pracy z pacjentem w stanie ostrym 
Układ żylny i limfatyczny to dwa nierozerwalne systemy, które przebiegają równolegle do siebie i spełniają podobne zadania. 
Korzenie limfatyczne zapewniają prawidłową gospodarkę płynów w naszym ciele, spełniają rolę ochronną, transportują 
tłuszcze i sole mineralne. Korzenie żylne odprowadzają produkty przemiany materii, dwutlenek węgla oraz wszystkie 
metabolity związane z pracą tkanek. Do naczyń limfatycznych są odprowadzane nadmiary płynu tkankowego, który nie 
zostanie wchłonięty do układu żylnego. Przy niewydolności któregoś z systemu zaczyna pojawiać się problem również 
w drugim. 
Miejsce połączenia układu żylnego i limfatycznego to kąty żylne, które znajdują się tuż za obojczykiem - pracujemy w tej 
okolicy jeśli chcemy zastymulować oba te układy. 

Czerwone flagi 
U każdego pacjenta ze stanem zapalnym należy poprawić drenaż 
żylny i limfatyczny. Faza ostra to silny ból, który trwa od kilku godzin 
do kilku dni. Praca drenażowa jest wskazana, aby odprowadzić 
mediatory stanu zapalnego i zmniejszać lokalny obrzęk (który 
w sposób mechaniczny może drażnić daną okolicę). Nie ma 
przeciwwskazań do pracy w stanie ostrym zapalnym.

Charakterystycznym objawem obrzęków w obszarze kręgosłupa 
jest „poduszeczka” w okolicy kości krzyżowej i widoczne pajączki 
żylne w rejonie lędźwiowym lub brzusznym. 
Objawy sugerujące problem zastoinowe to ból, który występuje 
podczas przyjmowania długotrwałej pozycji przez pacjenta i 
ustępuje po „rozruszaniu się”. 

Dodatkowo uczucie ciężkości, ogólne zmęczenie, bóle/zawroty 
głowy, sztywność, ograniczona ruchomość ustępująca w ruchu. 

ostre stany zapalne w rejonie jamy brzusznej, 
procesy nowotworowe w okolicy jamy brzusznej,
przewlekłe zaparcia,
tętniak aorty brzusznej, 
implant żyły głównej dolnej, 
niezdiagnozowane problemy z wypróżnieniem,
wzmożona bolesność regionu jamy brzusznej, 
wszystkie niezdiagnozowane dolegliwości 
pojawiające się podczas badania palpacyjnego,
zwłóknienia, głębokie zrosty.

Cały kręgosłup jest zaopatrzony żylnie poprzez splot Batsona, ciągnie się on od 
jamy czaszki aż do jamy miednicy. Jest to splot bezzastawkowy dlatego możliwy 
jest przepływ krwi zarówno w kierunku dogłowowym, jak i doogonowym. 
System żylny jest systemem niskociśnieniowym dlatego zmiany ciśnienia 
w naszym ciele mogą powodować wystąpienie zastoju w dowolnym odcinku 
kręgosłupa. Poszerzone naczynie żylne będzie drażnić struktury nerwowe 
zlokalizowane w okolicy otworu międzykręgowego co wywołuje odczucia 
bólowe.

Największym wrogiem dla krążenia żylnego i limfatycznego jest siła ciężkości/
grawitacja. Krew żylna, chłonka i płyny tkankowe muszą pokonać opór, aby 
wrócić w kierunku serca. Jest to możliwe poprzez działanie pompy mięśniowej, 
prawidłową ruchomość stawów oraz prawidłową funkcję układu powięziowego i 
prawidłowe ciśnienie w jamach naszego ciała (do tego konieczna jest prawidłowa 
praca przepon).

Jedną z przyczyn ostrego bólu kręgosłupa może być stan zapalny, mający różnorakie pochodzenie (przeciążeniowe, 
wtórny stan zapalny związany ze stanem zwyrodnieniowym, proces dyskopatyczny i ból o charakterze rwy). Sprawne 
działanie układu żylnego i limfatycznego jest konieczne do tego, aby proces zdrowienia przebiegał prawidłowo, a stan 
bólowy nie przeszedł w fazę przewlekłą. W sytuacji zastoju odprowadzanie substancji chemicznych związanych ze stanem 
zapalnym jest upośledzone. 

Przeciwwskazania:



Diagnostyka przepon funkcjonalnych 

Wykonujemy nacisk w okolicy talerzy biodrowych z prawej i lewej strony. 
Możemy spodziewać się uczucia sztywności i szybszego ograniczenia ruchu 
po którejś ze stron. 

Przepona miednicza 

W tym rejonie od strony brzusznej znajdują się przyczepy przepony. 
Wykonujemy rytmiczny nacisk raz z jednej, raz z drugiej strony. Wyczuwalna 
sztywność może świadczyć o tym, że przepona nie ma wystarczająco miejsca 
do pracy (co może być związane z dużym napięciem mięśni brzucha, jak 
również powięzi wewnątrzpiersiowej czy brzusznej).

Dolne żebra 

Układamy dłonie w okolicy obojczyków i górnych żeber, wykonujemy 
naprzemienny nacisk i staramy się wyczuć, który rejon jest bardziej 
sztywny. 

Górny otwór klatki piersiowej

Obejmując kość gnykową przesuwany delikatnie raz w prawą, raz w lewą 
stronę i oceniamy napięcie tkankowe. Możemy również pociągnąć kość 
doogonowo i doczaszkowo. 

Kość gnykowa

Wprowadzamy głowę w lekki wyprost i podobnie jak w pozostałych 
przypadkach porównujemy obie strony pod względem zwiększonego 
napięcia.  

Okolica podpotyliczna 



Rozpoczęcie pracy w stanie ostrym
Przed rozpoczęciem pracy lokalnej (np.: w rejonie kręgosłupa) wskazane jest, aby wyciszyć wzmożoną reakcję współczulną pacjenta. W takiej 
sytuacji jednym z miejsc do pracy będzie okolica podpotyliczna. W rejonie podpotylicznym znajduje się czaszkowa część układu 
współczulnego z nerwem błędnym. Wprowadzenie delikatnego bodźca w formie ucisku może zastymulować nerw błędny do lepszej pracy, co 
przełoży się na mniejszą aktywację układu współczulnego, dojdzie do zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśniowego.

Rozpoczęcie pracy z układem żylnym i limfatycznym 
Aby zastymulować układ limfatyczny i żylny do pracy konieczne jest odblokowanie kątów żylnych. Znajdują się one głęboko, za stawami 
mostkowo - obojczykowym, stanowią miejsce połączenia żyły szyjnej wewnętrznej i żyły podobojczykowej oraz uchodzą w tym miejscu dwa 
największe przewody limfatyczne do systemu żylnego. Po stronie prawej jest to przewód piersiowy drenujący całą prawą stronę od okolicy 
nadpępkowej, prawą stronę klatki piersiowej, kończynę górną i prawą stronę głowy i szyi. Do lewego kąta żylnego uchodzi przewód piersiowy 
drenujący cała resztę - okolice podpępkową, kończyny dolne, rejon brzucha, lewą stronę klatki piersiowej, lewą kończynę górną 
i lewą stronę głowy i szyi. Otwarcie kątów żylnych umożliwi swobodniejszy przepływ chłonki. 

Układamy kłębik powyżej obojczyka w okolicy stawu mostkowo - 
obojczykowego, drugą ręką przytrzymujemy kończynę górną pacjenta przy 
swojej klatce piersiowej. Pacjent jest rozluźniony, wykonujemy podniesienie 
i opuszczenie kończyny górnej. Podczas opuszczania rytmicznie uciskamy 
w okolicy pierwszych żeber. Powtarzamy kilkanaście razy, tempo 2 uciski na 
sekundę. Przy dużym napięciu tkanek można dołożyć pracę z rozciąganiem 
mięśnia piersiowego poprzez bierny ruch obwodzenia kończyny górnej.

Układamy kłębiki tuż poniżej obojczyków, na górnych żebrach. Wykonujemy 
kompresje do odczucia pierwszego oporu, wprowadzamy nasze dłonie w ruch 
lekkiej rotacji, aby ocenić kierunek restrykcji. Utrzymujemy barierę i prosimy 
pacjenta o wykonanie 3 głębokich wdechów. Podczas wydechu wykonujemy 
kilka ruchów wibracyjnych. Po 3 oddechu następuje szybkie odpuszczenie rąk. 

Techniki BLT - techniki zrównoważonego napięcia więzadłowego. 
Układamy jedną dłoń w przejściu szyjno - piersiowym, a drugą w rejonie 
obojczyków i na górnych żebrach. Wprowadzamy delikatną kompresję 
i poprzez nacisk raz na prawą, raz na lewą stronę poszukujemy miejsca o 
zmniejszonym oporze. Tam gdzie poczujemy, że napięcie jest mniejsze 
utrzymujemy kierunek aż do uzyskania wrażenia większego rozluźnienia 
- pracujemy w kierunku ułatwionym. 

Oceniamy ruchomość kości gnykowej i wybieramy kierunek łatwiejszy. 
Utrzymujemy tkanki do momentu odczucia zmniejszenia ich napięcia. 

Technika pompy limfatycznej Technika recoil

Techniki BLT Opracowanie okolicy kości gnykowej 



Praca z żebrami i okolicą przepony 
Do prawidłowego funkcjonowania krążenia żylnego i limfatycznego niezbędna jest dobra mobilność żeber, która może być zaburzona przez 
dysfunkcję odcinka piersiowego kręgosłupa czy nadmiernie napiętych mięśni klatki piersiowej czy brzucha. 

Aby opracować okolicę chrząstek żeber wykonujemy technikę 
z wykorzystaniem biernego ruchu kończyny górnej pacjenta, 
jednocześnie (w czasie ruchu odwiedzenia kończyny) przytrzymujemy 
okolicę chrząstek żeber rozciągając w ten sposób tkankę. 

Aby opracować mięśnie: skośne, zębate, międzyżebrowe, piersiowe oraz 
wpłynąć na lepszą elastyczność żeber, posługujemy się kończyną górną 
jako dźwignią wykonując ruch bierny, a drugą ręką ułożoną w 
przestrzeniach międzyżebrowych wykonujemy nacisk i oporujemy 
w czasie odwiedzenia kończyny. 

Obejmujemy okolicę przepony (dolne żebra), wykonujemy kompresję do 
odczucia pierwszego oporu, następnie wprowadzamy tkankę w rotację 
i oceniamy kierunek restrykcji. Możemy pracować zarówno w kierunku 
ułatwionym jak i utrudnionym. Chwyt i tkankę utrzymujemy do momentu 
jej rozluźnienia. Następnie możemy wybrać kolejne ograniczone kierunki 
ruchu.

Chrząstki żeber Mięśnie okolicy klatki piersiowej 

Przepona (praca obustronna)

Kolejna technika umożliwiająca pracę w okolicy przepony polega na próbie 
wejścia pod łuki żebrowe. Jedna ręka leży na żebrach i zagarnia tkankę, druga 
delikatnie wsuwa się pod żebra. Zatapiamy się do odczucia pierwszego oporu 
i czekamy na rozluźnienie tkanek. 

Przepona (praca jednostronna)

Jeśli nie mamy możliwości wykonać bezpośrednich technik z wejściem 
w tkankę (np.: ból, duże napięcie), możemy posłużyć się technikami 
czaszkowo - krzyżowymi. 
Układamy jedną dłoń na przejściu piersiowo - lędźwiowym, a drugą 
w okolicy żeber. Kontynuujemy rytm czaszkowo - krzyżowy, docisk jest 
bardzo delikatny. Taka praca jest w stanie wyciszyć pacjenta i obniżyć 
aktywność układu współczulnego. 

Praca pośrednia  (techniki czaszkowo - krzyżowe)



Praca z rejonem brzusznym 

Rozpoczynamy od rozluźnienia powłok jamy brzusznej, 
aby to zrobić chwytamy tkanki i możemy wykonać 
delikatne ich odciągnięcie. Następnie szukamy 
kierunków restrykcji i pracujemy w kierunku ułatwionym 
bądź utrudnionym. Utrzymujemy napięcie do momentu 
odpuszczenia, rozluźnienia tkanki. 

Globalna praca z rejonem brzusznym

Po przygotowaniu tkanek okolicy brzucha możemy przystąpić do bardziej bezpośredniego działania na naczynia limfatyczne i pnie limfatyczne 
znajdujące się wewnątrz jamy brzusznej. Poprzez ucisk naszych dłoni będziemy starać się wpłynąć na zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej 
i wspomożenie mechanizmu przepychającego płyn z jamy brzusznej do jamy klatki piersiowej. 

Ruchy wykonujemy w 6 punktach:
1. W okolicy mostkowej.
2. Po lewej stronie brzucha w okolicy okrężnicy zstępującej.
3. Po wewnętrznej stronie talerzy biodrowych (wchodzimy w tkankę kłebikiem).
4. Drugi dół biodrowy.
5. Okolica drugiego łuku żebrowego. 
6. Ostatni punkt jest tym samym co pierwszy - w okolicy mostkowej.

Wykonujemy 5-7 powtórzeń, staramy się wykonać ruch przepychający w kierunku przepony i klatki piersiowej. Pracujemy z rytmem oddechowym 
pacjenta, na wydechu wchodzimy naciskiem wgłąb tkanek. 
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Na odległość 4 palców od pępka w kierunku dogłowowym znajduje się zbiornik 
mleczu. Jest to miejsce, w którym rozpoczyna się przewód piersiowy 
(największy przewód limfatyczny) zbierający chłonkę z rejonu brzucha i kończyn 
dolnych. Aby pracować z tą okolicą układamy dłoń w tym rejonie i pracujemy 
zgodnie z rytmem oddechowym pacjenta. 

Możemy poprawić jej elastyczność i dzięki temu wpłynąć na lepsze krążenie 
limfatyczne i żylne w tej okolicy. 
Praca z przednią częścią polega na tym, że zahaczamy się palcami w tkanki tuż 
pod żuchwą, a drugą rękę układamy w rejonie brzucha. Ręka pod żuchwą 
stabilizuje tkankę, a ta na brzuchu wykonuje rozciągnięcie. 

Technika, dzięki której możemy wspomóc krążenie żylne w okolicy brzucha 
to technika pompy limfatycznej w rejonie wątroby. Kładziemy jedną dłoń 
w okolicy łuku żebrowego w rzucie wątroby, a drugą dłoń układamy od strony 
grzbietowej. Wchodzimy w kompresje i wykonujemy rytmiczne naciski w tym 
rejonie (przez około 2 -3 minuty). 

Opracowanie okolicy lędźwiowo - krzyżowej 

Praca ze zbiornikiem mleczu Praca z powięzią przednią

Polega na ułożeniu jednej dłoni w okolicy podpotylicznej (wykonujemy delikatną 
trakcję), a drugiej na brzuchu. Pracujemy w ten sam sposób jak w przypadku 
powięzi przedniej - wchodzimy w kompresję, przesuwamy dłoń w kierunku 
doogonowym i utrzymujemy do momentu rozluźnienia tkanek. 

Praca z powięzią tylną Technika pompy limfatycznej

l



Poprzez proste techniki mięśniowo - powięziowe możemy usprawnić drenaż okolicy lędźwiowo - krzyżowej. 
W obrębie tkanki powięziowej powierzchownej znajduje się 80% naczyń limfatycznych, więc napięcia w systemie powięziowym będą w znaczny 
sposób utrudniać absorpcję płynu tkankowego przez naczynia limfatyczne i kapilarny żylne, co prowadzi do zastojów. Również jednym z objawów 
zastoju płynów w okolicy lędźwiowej jest trudność z wykonaniem fałdu Kiblera. 

Po opracowaniu okolicy powłok brzusznych możemy wykonać jedną z osteopatycznych technik pompy limfatycznej - jest to tak zwana 
pompa podeszwowa. Wykorzystujemy ruch w stawach skokowych i napięcie całego tylnego aparatu mięśniowo - powięziowego. 
Wykonujemy zgięcie grzbietowe stóp do uczucia pierwszego oporu i wprowadzamy rytmiczne uciski. Następnie w taki sam sposób pracujemy 
w kierunku zgięcia podeszwowego. 

Techniki mięśniowo - powięziowe Fałd Kiblera

Pompa podeszwowa - ze zgięciem grzbietowym Pompa podeszwowa - ze zgięciem podeszwowym

Autoterapia
Kluczowe znaczenie będzie miał przede wszystkim oddech, który będzie nakierowany na unoszenie dolnych żeber podczas wdechu. Dzięki 
temu przepona będzie mogła swobodnie się obniżyć co wpłynie na zmianę ciśnienia w jamie brzusznej, pojawi się podciśnienie w klatce 
piersiowej. Ten mechanizm stymuluje lepszy drenaż.

Odpowiednie nawodnienie również wpływa na prawidłowe krążenie żylne i limfatyczne. Odpowiednia ilość płynów powoduje, że ciało ich nie 
magazynuje/zatrzymuje.

Autorelaksacja i ćwiczenia obniżające podwyższone napięcie mięśniowe, ćwiczenia stymulujące układ przywspółczulny wpływają na 
wyregulowanie napięcia mięśniowego, przez co będziemy mieli swobodniejszy przepływ w naczyniach i lepsze wchłanianie płynu tkankowego. 



Trening pacjenta w stanie ostrym 

1. Pozycja zwieszenia na rękach na kozetce powoduje wytworzenie 
się trakcji w odcinku lędźwiowym, a miednica ustawia się w 
tyłopochyleniu. Sama pozycja często daje odciążenie pacjentowi. 
Jeśli po 2 - 3 min statycznej pozycji pacjent odczuwa ulgę to 
możemy wprowadzić ruch poprzez wyprost i zgięcie kolan. Wyprost 
powoduje automatyczne przodopochylenie miednicy, a zgięcie 
tyłopochylenie. Naprzemienna trakcja i kompresja powoduje 
odżywienie krążków międzykręgowych za pomocą dyfuzji.

Ćwiczenia w zespole ostrego stanu dyskowego 

2. Drugie ćwiczenie również bazuje na zasadzie połączenia trakcji (odciążenia) z fazą kompresji (dociążenie). W tym ćwiczeniu stopy mają kontakt z podłożem, 
pacjent wychodzi z ugiętych łokci do wyprostu kończyn górnych przez co pośladki podnoszą się nieco nad kozetkę. Jest to ruch na zasadzie pompowania. 

3. Pacjent w pozycji leżenia na boku (strona problematyczne górnoleżąca). Pracujemy poprzez rozszerzanie i skracanie boku lędźwi. Ustawiamy kończyny dolne 
pacjenta w zgięciu, w bezbolesnym zakresie. Poprzez ruch rotacji kończyn dolnych wykonujemy ruch rozszerzenia tułowia. Można wykonywać to ćwiczenie 
biernie bądź czynnie.



Ćwiczenia w stanie podostrym

1. Pacjent w pozycji siedzącej, ręce założone na kark. Z wydechem zamyka łokcie i zbliża brodę do mostka, kręgosłup zaokrągla się, z wdechem dochodzi do 
otwarcia klatki piersiowej i niewielkiego przeprostu kręgosłupa. 

2. Pozycja klęku podpartego. Wykonujemy ruch przodo i tyłopochylenia miednicy w bezbolesnym zakresie ruchu wraz z globalnym ruchem całego kręgosłupa.

Ćwiczenia w dolegliwościach bólowych w odcinku piersiowym 

1. Pacjent w pozycji siedzącej, dłonie skrzyżowane na klatce piersiowej. Pacjent wykonuje ruch rotacji w kierunku bolesnym, ale pracujemy w bezbolesnym zakresie 
ruchu. Zatrzymujemy się na barierze bólowej i na wydechu wykonujemy pulsacyjny ruch pogłębieni w kierunku bolesnym. Na jednym wydechu wykonujemy około 
trzy/cztery ruchy pulsacyjne zwiększając rotację. Ruch ma wychodzić z odcinka piersiowego kręgosłupa. 



2. W tym ćwiczeniu pracujemy nad rotacją kręgosłupa w pozycji klęku podpartego, poprzez ruch kończyną górną. 
Możemy zmodyfikować to ćwiczenie i wykonać je w pozycji skłonu japońskiego, jedna ręka znajduje się pomiędzy kolanami, dłoń drugiej ręki jest za głową. 
Pacjent wykonuje ruch rotacji tułowia. 

Ćwiczenia dla odcinka szyjnego 

1. Pacjent w pozycji leżącej, wykonujemy ruch rotacji głowy do momentu pojawienia się bólu i zmniejszamy ten zakres o 10 - 20%. Pacjent na wydechu kieruje 
wzrok w stronę rotacji i wykonuje pulsacyjny ruch pogłębienia zakresu ruchu w kierunku bólu. Podczas całego czasu trwania ćwiczenia język pacjenta jest wbity 
w podniebienie. To samo ćwiczenie możemy wykonać w pozycji siedzącej, dodajemy ruch elongacji.


