
MODUŁ9 przewlekły ból kręgosłupa - 
praca manualna 

Dlaczego warto pracować z całym kręgosłupem, 
a nie lokalnie?
Napięcia w naszym ciele rozkładają się globalnie, a nie skupiają miejscowo. Modelem, który najbardziej adekwatnie 
opisuje to jak zachowuje się nasze ciało w przestrzeni jest model tensegracyjny. Suma naprężeń tkanek miękkich 
utrzymuje pozycję ciała, a kości są jedynie zbrojeniem dla mięśni i tkanek miękkich, które będą podtrzymywać i nadawać 
kierunek naprężeniom. 
Pojawiające się urazy oraz kompensacje będą więc wpływać na cały organizm, a nie działać jedynie lokalnie w miejscu 
uszkodzenia.  

Analiza posturalna na potrzeby pracy z kręgosłupem 
Płaszczyzna strzałkowa:

ustawienie głowy (protrakcja/retrakcja),
krzywizny kręgosłupa (zniesienie/pogłębienie lordozy/kifozy),
ustawienie miednicy (przodo/tyło -pochylenie),
rzut środka ciężkości (przodostopie/tyłostopie).

Płaszczyzna czołowa:

ustawienie głowy (zgięcie boczne prawo/lewo),
ustawienie barków (uniesienie prawy/lewy),
wcięcie w talii (pogłębione/spłaszczone),
przeniesienie ciężaru (prawa/lewa kończyna dolna),
oddech (tor przeponowy/tor brzuszny/tor górnożebrowy).

Testy zakresów ruchomości kręgosłupa: 

zgięcie całego kręgosłupa - w płaszczyźnie strzałkowej (opuszczenie 
tułowia przy wyprostowanych kończynach dolnych),
zgięcie boczne kręgosłupa - w płaszczyźnie czołowej (pacjent schyla 
głowę do boku i kontynuuje ten ruch przesuwając dłonią po boku uda).

Analiza chodu:

łuk przyśrodkowy stopy (czy występuje amortyzacja),
długość kroku, 
ruchomość bioder,
ruchomość rąk.

Testy palpacyjne i nasłuch na potrzeby pracy z tułowiem 
Sprawdzamy, które miejsca w obrębie kręgosłupa nie przenoszą ruchu - czyli znajduje się tam ograniczenie ruchomości. 
Kładziemy dłonie na barkach pacjenta i wykonujemy lekki impuls w dół. Najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony. 
Sprawdzamy jak ten bodziec rozchodzi się w ciele, gdzie odczuwamy sztywność. Można ten test wykonać bardziej 
globalnie, poprzez ułożenie dłoni na głowie, oraz bardziej lokalnie poprzez ułożenie dłoni po obu stronach ciała na 
konkretnym segmencie kręgosłupa i wykonanie oscylacji. 



Techniki pracy z klatką piersiową i brzuchem 
Pracę z kręgosłupem piersiowym warto rozpocząć od opracowania klatki piersiowej - wiąże się to z ruchem oddechowym oraz połączeniem żeber 
z kręgosłupem i mostkiem. W tych technikach szukamy kierunku restrykcji i wklejając się w tkankę powoli rozluźniamy daną okolicę. 

Opracowanie łuków żebrowych Praca wzdłuż mostka z uwzględnieniem stawów mostkowo - 
żebrowych

Opracowanie przestrzeni podobojczykowej Opracowanie przegrody między mięśniem piersiowym, 
a naramiennym

Praca z krawędzią mięśnia prostego brzucha
(Zahaczenie i powolne rozciągnięcie w kierunku przyśrodkowym).

Praca z okolicą przepony



Praca z prostownikiem i stawami żebrowo - kręgowymi 
w leżeniu tyłem
Układamy opuszki palców wzdłuż kręgosłupa, nieco od niego oddalone tak, aby znajdowały się na linii stawów żebrowo - kręgowych. 
Wyszukujemy miejsca o najmniejszej ruchomości, powoli wklejamy się w tkankę wybierając luz tkankowy do pierwszego oporu, a następnie 
szukamy kierunku ograniczenia (dogłowowo/doogonowo, bocznie/przyśodkowo). Wykorzystujemy ciężar ciała pacjenta do opracowania tkanek. 

Praca z kręgosłupem lędźwiowym na boku

Opracowanie talerza biodrowego 
(Rozciągamy tkanki w kierunku do kręgosłupa)

Praca z okolicą krętarza większego kości udowej

Opracowanie mięśni pośladkowych Opracowanie krawędzi kości krzyżowej 
(Rozcieranie okolicy w poprzek) 



Opracowanie dna miednicy 
(Praca w okolicy guza kulszowego, od strony zewnętrznej - rozcieranie tkanki, 
od strony wewnętrznej - utrzymanie nacisku do momentu rozluźnienia)

Praca z kręgosłupem lędźwiowym w okolicy dolnych żeber 
(Przyczep mięśnia czworobocznego lędźwi, praca w kierunku do 
kręgosłupa i dogłowowo)

Praca z mięśniem czworobocznym lędźwi 
(Rozciąganie w kierunku dogłowowym)

Praca z mięśniem najszerszym grzbietu Praca z prostownikami grzbietu



Praca z szyją i karkiem na boku

Praca wzdłuż włókien mięśnia czworobocznego 

Praca z mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym 
(Praca z miejscem przyczepu do wyrostka sutkowatego w kierunku 
restrykcyjnym)

Praca z mięśniami podpotylicznymi 
(Pracujemy wzdłuż krawędzi potylicy w kierunku do kręgosłupa)

Praca z szyją i głową w leżeniu tyłem 

Praca z mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym Praca z mięśniami pochyłymi  
(Bez lub z czynnym ruchem pacjenta)



Praca z krawędzią mięśnia czworobocznego Praca z mięśniami podpotylicznymi 

Praca z czepcem ścięgnistym Praca z mięśniem skroniowym

Praca z mięśniem żwaczem Praca z mięśniami podgnykowymi 

l



Praca z mięśniami nadgnykowymi 

Integracja całego ciała z ruchem 

Technika do zgięcia Technika do rotacji 

Wzmocnienie ruchu poprzez pracę po stronie przeciwnej 
do kierunku rotacji

Wstępne rozluźnienie całych pleców 
(Od potylicy do kości krzyżowej) 



Bezpośrednia praca z zablokowanym obszarem
(Ściągnięcie tkanek w kierunku do kręgosłupa, stabilizacja i czynny ruch pacjenta)


