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Przebieg konsultacji zawsze powinien 
wyglądać tak samo, składa się z nastę-
pujących elementów:

1. Wywiad
2. Oglądanie pacjenta
3. Testy ruchomości globalne
4. Diagnostyka palpacyjna
5. Testy specyficzne/kliniczne
6. Testy ruchomości stawowej i tkankowej
7. Badania dodatkowe
8. Ocena wnioski

Ad 3 
Oglądanie pacjenta – postawy ciała, spo-
sobu poruszania się.

Obserwując postawę ciała pacjenta, oglą-
damy go z przodu z boku i z tyłu, kierując 
się z góry na dół. Z ustawienia części ciała w 
przestrzenie i względem siebie wnioskuje-
my o napięciach mięśniowo-powięziowych 
i funkcjonowaniu pacjenta – np. reakcji na 
stres, nawykach, powtarzanych codziennie 
czynnościach.

Zwracamy uwagę na:
 � Ustawienie głowy i szyi:

-
środkowej (Co-C1),

-
pięcie na poziomie potylicy, pogłębienie 
lub wypłaszczenie lordozy szyjnej;

 �  Ustawienie barków – najczęstsze zabu-
rzenie występuje ku przodowi i ku górze;

 �  Napięcie mięśniowe górnej części ciała – 
dominacja mięśni tonicznych: mm. most-
kowo-obojczykowo-sutkowe, mm. żwa-
cze, mm. pochyłe, mm. podpotyliczne, 
mm. prostowniki w odcinku szyjnym, m. 
czworoboczne części wstępujące, mm. 
dźwigacze łopatki, mm. piersiowe więk-
sze i mniejsze;

 � Ułożenie kończyn górnych – dominacja 
mięśni zginaczy i rotatorów wewnętrz-
nych;

 �  Budowa klatki piersiowej, ustawienie 
mostka, obojczyków, żeber;
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 � Sposób oddychania (tor górnożebrowy, 
dolnożebrowy, przeponowy, zmniejszo-
ne używanie części klatki piersiowej);

 � Krzywizna kręgosłupa w odcinku pier-
siowym – zwiększenie lub zmniejszenie 
kifozy, skolioza;

 � Odcinek lędźwiowy – zwiększenie lub 
zmniejszenie lordozy, napięcie mięśni 
brzucha;

 � Miednica:
-

łożenie względem siebie, ustawienie 
talerzy biodrowych,

-
lenie miednicy;

 �  Napięcie mięśniowe okolicy lędźwio-
wej, miednicy i kończyny dolnej – do-
minacja mięśni tonicznych: mm. czwo-
robocznych lędźwi, mm. prostowników 
w odcinku lędźwiowym, mm. najszer-
szych grzbietu, mm. biodrowo lędźwio-
wych, mm. prostych uda, mm. grusz-
kowatych, mm. naprężaczy powięzi 
szerokiej, mm. przywodzicieli, mm. gru-
py kulszowo-goleniowej, mm. brzucha-
tych łydki (szczególnie głowy przyśrod-
kowej), mm. płaszczkowatych;

 � Wielkość mięśnia czworogłowego uda, 
napięcie pasma biodrowo-piszczelowe-
go;

 � Kolana – szpotawość koślawość, prze-
prost;

 � Podudzie, stopa:
-

nie ścięgna Achillesa, pięty,

do stopy,

Ad 4 
Testy ruchomości globalne. Oceniamy 
zakresy ruchów oraz ból

Ad 5 
Testy specyficzne/kliniczne:

 � neurologiczne, np. badanie czucia, si-
ły mięśniowej i odruchów ściągnistych, 
test Lasequ’a,

 � ortopedyczne, np. test Schobera, test 
Patrica, test Menella, test Appleya, test 
szuflady przedniej, test bolesnego łu-
ku barku itp., 

 � naczyniowe, np. badanie tętna, zgię-
cie grzbietowe stopy przy zakrzepicy, 
wydolnościowe, reakcja ortostatycz-
na, różnica ciśnień pomiędzy kończyna-
mi górnym),

 � inne.

Ad 6 Badanie palpacyjne 
Badanie palpacyjne tkanek miękkich 

opiera się na ocenie jakości tkanki oraz tzw. 
odpowiedzi tkankowej. Oceniamy: 

 � temperaturę skóry,
 � teksturę – strukturę tkanki,
 � napięcie,
 � przesuwanie powięzi, tkanek wzglę-

dem siebie,
 � rzutowanie dolegliwości mięśniowo-

-powięziowych punktów spustowych.

Badamy struktury:
 � mięśniowo-powięziowe,
 � naczyniowe,
 � nerwowe,
 � kości, okostną,
 � węzły chłonne (charakterystyka zmie-

nionych chorobowo oraz lokalizacja).

Ad 7  
Testy ruchomości:

 � tkankowej,
 � stawowej.

Ad 8  
Badania dodatkowe – omówione w po-
przednim artykule

Ad 5 
Ocena i wnioski
 Należy powiązać objawy kliniczne ze sta-
nem ogólnym pacjenta oraz jego stylem 
życia. Należy zdecydować, czy wykonu-
jemy terapię, w którym miejscu oraz jakie 
techniki są najodpowiedniejsze i najbez-
pieczniejsze dla danego pacjenta. Szcze-
gólną uwagę zwracamy na przeciwwska-
zania do zabiegów.
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 � nie ten sektor,

 � ból przeniesiony jest z innej strefy;

 � ból czynny w wielu kierunkach – 
przeciwwskazanie do terapii.

 Bierny zakres ruchu:

 � ciąganie struktur niekurczliwych (to-
rebka stawowa, więzadła, kaletki

 � opona twarda, pochewki korzeni 
nerwowych);

 � ból przy ruchach biernych w kil-
ku kierunkach – może świadczyć 
o zmianach patologicznych, prze-
ciwwskazanie do terapii.

Ruch przeciw oporowi 
W testach oporowych oceniamy: mię-
śnie – brzusiec i ścięgna, nacisk mięśni 
na kaletkę. Objawy:

 � ból i/lub osłabienie (problem mię-
śniowy, neurologiczne),

 � osłabienie i ból (uszkodzenie),

 � osłabienie przez ból (uszkodzenie 
jednostki mięśniowej, ścięgna),

 � osłabienie bez bólu (układ nerwo-
wy, mięśniowy, np. miopatia, choro-
by reumatologiczne),

 � ból we wszystkich kierunkach – mo-
że świadczyć o zmianach patolo-
gicznych, przeciwwskazanie do te-
rapii.

Czynny zakres ruchu:

 � bolesny ruch czynny: badanie 
ogólne – określenie sektora;

 � niebolesny ruch czynny może 
świadczyć, że to:
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