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Cały proces diagnostyczny i terapia 
Od czego rozpocząć pracę z pacjentem z dolegliwościami bólowymi okolicy kręgosłupa?

Szczegółowy wywiad (zaburzenia z poziomu triady zdrowia, stresory strukturalne/chemiczne/emocjonalne, 
ocena ogólnego stanu pacjenta, wykluczenie czerwonych flag), 
Neurofizjologiczna ocena stanu pacjenta (aktywacja mięśniowa, stan ostry/przewlekły),
Ocena okolicy, w której występują dolegliwości bólowe (palpacyjna, biomechaniczna, testy toniczności nerwowo - 
mięśniowej).

Celem pracy jest poprawa sposobu zarządzania przez układ nerwowy ciałem pacjenta, przez znormotonizowanie 
obszaru o zmienionej toniczności (hipo- bądź hipertoniczny).

Znajdujemy miejsce, które znormotonizuje nam nieprawidłowo działąjący obszar (przy pomocy bramki bólowej, 
lokalizacji terapeutycznej, zasady dla więzadeł i stawów),
Wykorzystujemy test podwójnej lokalizacji, 
Możemy wykonać challenge terapeutyczny,
Pracujemy z danym miejscem do momentu aktywacji nieprawidłowo działających obszarów.

Pacjent hipertoniczny
Pacjenci z zaburzeniem globalnym to tacy, u których występuje podwyższone (bądź obniżone) napięcie mięśniowe 
w całym ciele. Jest to powiązane z pobudzeniem współczulnym układu nerwowego (duża ilość stresorów).

Z czym warto u takiego pacjenta pracować? Jak znieść hipertonie?

Jeśli głównym stresorem jest chemia (pokarm) - warto wykorzystać bramkę bólową na przebiegu układu 
pokarmowego, bądź przepłukać jamę ustną wodą. 
Jeśli stresor pochodzi z problemów wziewnych (zapachy, nietolerancje oddechowe, alergeny, pyłki, 
zanieczyszczenie powietrza) - wykorzystujemy próbę Valsalvy.
Stresory emocjonalne - praca z psychoterapeutą, wdrożenie medytacji, treningu autogennego, innych 
sposobów które poprawią reakcję organizmu na bodźce stresowe.

Rezonowanie problemów terapeuta - pacjent
Problemy terapeuty będą wpływały na terapię z pacjentem, głównie na diagnostykę z wykorzystaniem testów 
toniczności nerwowo - mięśniowej. W kontakcie z pacjentami odbierają oni nasze bodźce - nadmierne 
pobudzenie współczulne, utrudnioną regenerację i relaksację, ciągłe pobudzenie i trudności ze snem. 
Jeśli wszyscy pacjenci są hipertoniczni bądź mają podobne problemy to jest prawdopodobne, że przejmują 
problemy terapeuty. 



Jak tłumaczyć pacjentom neurodiagnostykę 
Warto tłumaczyć pacjentowi skąd wynikają jego problemy, jakie są zalecenia do domu, jak funkcjonować aby nie doprowadzić do nawrotu 
objawów. Nie tłumaczymy jednak dokładnych założeń neurodiagnostyki (np.: pojedyncza/podwójna lokalizacja terapeutyczna, zasada 
dla stawów i więzadeł), tłumaczymy jedynie to co bezpośrednio przełoży się na wyniki terapeutyczne. Niepotrzebne jest objaśnianie 
mechanizmów działania konkretnych narzędzi wykorzystywanych w neurodiagnostyce. Tłumaczymy tylko to co jest niezbędne dla 
pacjenta do zrozumienia dlaczego pracujemy z konkretnym obszarem (np.: oddalonym od miejsca bólu).

Wstęp do somatyzacji emocjonalnej. Punkty referencyjne 
dla stresu emocjonalnego
Jeśli wykonaliśmy dużo pracy w danej okolicy, a mimo to nie działa ona prawidłowo bądź poprawa nie jest trwała to możemy wnioskować, 
że jednym ze stresorów wpływających na dysfunkcję jest aspekt emocjonalny. Mogą to być zarówno emocje świadome jak i nieświadome.
Aby ocenić czy dana dysfunkcja jest związana ze stresorem emocjonalnym wyszukujemy nieprawidłowo działające struktury mięśniowe i 
używamy testu lokalizacji terapeutycznej na punkcie przyporządkowanym dla płata czołowego. Jest to obszar zlokalizowany na czole nad 
jednym oraz drugim okiem. 

Pacjent z bólem kręgosłupa



Na co zwrócić uwagę?


