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Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a, 
czyli tzw. metoda Cyriax’a jest systemem 
diagnostyczno-terapeutycznym nakie-
rowanym na pacjenta z dolegliwościami 
układu ruchu. Precyzyjna diagnostyka  
i propozycje leczenia stanowią klinicznie 
potwierdzone sposoby leczenia. Sama  
w sobie nie wyróżnia się spośród innych 
metod, które również posiadają swoje hi-
potezy, własne systemy diagnostyczne oraz 
sposoby leczenia. Ale jest unikalna w swo-
jej prostocie. Badając minimum, osiągamy 
maksimum informacji, wykonując niewiele, 
otrzymujemy doskonałe efekty.
Jej podstawowe założenia,  
obszary terapeutyczne.

Podstawowym założeniem Medycyny 
Ortopedycznej wg Cyriax’a jest leczenie 
wzorca klinicznego. Przez zaproponowa-
ny w tej metodzie  wywiad oraz badanie 
funkcjonalne uzyskujemy kompletną in-
formację na temat badanego pacjenta. Dla 
wszystkich obrazów klinicznych metoda 

oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne  
i korzystne ekonomicznie leczenie.

Dokładną lokalizację podrażnionych 
struktur rozpoznajemy albo przez obec-
ność objawów lokalizujących albo przez 
palpację. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
postawić hipotezę diagnozy. Czyli pierw-
szym słowem kluczem jest diagnostyka.

Badanie funkcjonalne jest kluczem do 
potwierdzenia wstępnej diagnozy z wy-
wiadu. Podczas  badania używamy zasady 
selektywnego napięcia. Testy pasywne 
(bierne) używamy do testowania struktur 
(pasywnych, niekurczliwych) INERT, czyli 
torebki stawowe, więzadła, kaletki maziowe, 
opona twarda, osłonka oponowa i korzenie 
nerwowe, nerwy obwodowe, testy oporo-
we (izometrycznych) sprawdzają struktury 
kurczliwe KONTRAKTIL, czyli ścięgna, 
brzuśce mięśniowe, przejście mięśnia (brzuś-
ca mięśniowego) w ścięgno, przyczepy.

Takie pojęcia jak czucie końcowe jest 
typowym pojęciem Cyriaxa. Opisuje czucie 

(odpowiedź) tkanki na końcu zakresu ru-
chu pasywnego i pomaga w różnicowaniu 
np. zapalenia - spastyczne czucie końcowe 
od zwyrodnienia, twarde czucie końcowe.

W terapii wykorzystywane są poniżej 
przedstawione środki terapeutyczne:

Głęboki masaż poprzeczny, który 
jest specyficzną techniką mobilizacji tka-
nek, przeprowadzaną poprzecznie do ich 
przebiegu, przez co próbujemy utrzymać  
lub/i odtworzyć naturalną ruchomość.

Manipulacja, której celem w przypad-
ku przepukliny dyskowej jest jej redukcja 
(zmniejszenie), w przypadku wolnego 
ciałka stawowego jego przemieszczenie  
w przestrzeń poza powierzchniami stawo-
wymi, w przypadku sklejeń więzadłowych 
odtworzyć jego długość. Manipulacje są 
bezpieczne, kiedy właściwy manewr 
wykonany jest prawidłowo technicznie  
z właściwych wskazań.

Metoda ta pozwala zróżnicować i zasto-
sować równocześnie dopasowane leczenie 

Odzyskaj sprawność i żyj bez bólu!
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dla wielu patologii, m.in.: przepukliny 
dyskowe, zapalenia ścięgien, wolne ciałko 
stawowe, mechaniczne (przeciążeniowe) 
zapalenia stawów, niestabilności więza-
dłowe itd. 

Właściwe przeprowadzenie  
wywiadu przed terapią. 

Wywiad jest pierwszym najważniej-
szym elementem do osiągnięcia diagnozy, 
 a jak mówił dr Cyriax: „każdy pacjent 
zawiera prawdę”. Pacjent jest źródłem 
informacji: podaje aktualne symptomy, 
natomiast zadaniem badającego jest inter-
pretować te informacje w oparciu o wiedzę 
anatomiczną i funkcjonalną. Wywiad skon-
struowany jest z trzech sekcji. Sekcja 1, to 
odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:

Co? Gdzie? Kiedy? Co pacjenta do nas 
sprowadza? Jakie symptomy? Gdzie są zlo-
kalizowane? Jak doszło do pojawienia się 
dolegliwości? Uraz czy samoistnie? 

Od kiedy, jak długo utrzymują się dole-
gliwości, czy pacjent odczuwa poprawę, czy 
obecnie jest bez zmian, czy może mamy do 
czynienia z pogorszeniem? Te pytania zwią-
zane są ze zjawiskiem samoleczenia bólu. 
Np. urazowe zapalenie stawu kolanowego 
powinno minąć po 2 tygodniach od urazu.

W wywiadzie przeprowadzamy różni-
cowanie w zakresie dolegliwości mecha-
nicznych, czyli co prowokuje, a co redukuje 
dolegliwości. Innymi słowy: czy ból jest 
stały czy zmienny. Ból stały, niezmienny 
będzie „dzwonkiem alarmowym”.

Pacjenci, z jakimi schorzeniami 
stanowią najczęstszą grupę 
pacjentów, u których stosuje się 
metodę Cyriaxa i u których metoda 
ta daje najlepsze efekty?

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a 
jest dedykowana dla wszystkich pacjen-
tów z dolegliwościami aparatu ruchu. Nie 
tylko pacjentów tzw. ortopedycznych, ale 
np. pacjent po udarze z bolesnym barkiem, 
który wg wielu źródeł występuje u tych 
pacjentów między 16-84%. Ale jednak  
– największą grupę stanowią pacjenci z bó-
lem pleców. Badania statystyczne podają, 
że bólu pleców doświadcza nawet 65% 
populacji raz w roku, a 84% raz w życiu. 

Natomiast ostry ból pleców powiązany  
z ograniczeniem ruchowym to aż 7,6% po-
pulacji. Dużą grupą są pacjenci z urazami 
sportowymi, co potwierdzają również 
wyniki statystyczne. Natomiast Medycy-
na Ortopedyczna wg Cyriax’a jest wprost 
stworzona dla tych grup pacjentów. Tak 
więc fizjoterapeuta posługujący się tajni-
kami filozofii dr Cyriax’a jest poszukiwany 
na rynku pacjentów z bólem.

mgr Fizjoterapii Ilona Gnat-Siuda
Centrum Rehabilitacji ILMED
Radom, ul. Sienkiewicza 34/2 
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Toksyna botulinowa popularnie zwana 
botoksem, jest jednym ze środków używa-
nych w medycynie estetycznej do zminima-
lizowania efektu starzenia się skóry zarów-
no u Pań jak i Panów. Najlepiej wykonanie 
zabiegu należy powierzać profesjonaliście - 
dermatologowi . Musi być on poprzedzony 
szczegółowym wywiadem. Jeśli trafimy do 
gabinetu, gdzie lekarz tuż po wejściu chwy-
ta za strzykawkę, lepiej będzie się wycofać !

Wstrzyknięcie odpowiedniej ilości pre-
paratu powoduje zablokowanie przekaźnic-
twa nerwowo – mięśniowego, a co za tym 
idzie – rozluźnienie poszczególnych mięśni. 
Zostają w ten sposób „uśpione” na okres 
6 – 9 miesięcy. W tym czasie mięśnie nie 
są zdolne do silnego kurczenia się, dzięki 
czemu zmarszczki wygładzają się, a wygląd 
skóry staje się naturalny i wypoczęty.

Przy pomocy bardzo cieniutkiej igły 
lekarz, niewielkimi dawkami prepara-
tu, poddaje iniekcji wyznaczony obszar 
zabiegowy. Odczuwalne są lekkie ukłu-
cia. Zabieg można uznać za bezbolesny.  
U osób szczególnie wrażliwych na ból 
można zastosować znieczulenie miejsco-
we. Czas trwania zabiegu to kilkanaście 
minut. Ilość preparatu stosowana w trak-
cie zabiegu jest zmienna w zależności od 
potrzeb pacjenta lub wskazań waha się 
od 60 do 120 j. ale nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia pacjenta. Dla porównania 
dawka śmiertelna dla człowieka ważącego  
ok. 70 kg wynosi 3000 j.

Pierwsze efekty są widoczne po 2-3 
dniach od iniekcji. Pełny efekt działania 
toksyny, czyli brak możliwości zmarsz-
czenia mięśnia, widoczny jest między  
10 a 14 dniem po zabiegu i utrzymuje się 

przez wspomniane już 6-9 miesięcy, kiedy 
dochodzi do powrotu pracy mięśni. Należy 
pamiętać o tym, że zaprzestaniu  stoso-
wania preparatu skóra w 100 % wraca do 
poprzedniego wyglądu. Natomiast rezy-
gnując jednak z kuracji będzie ulegać sta-
rzeniu zgodnie z jej biologicznym wiekiem. 
Kontynuując ostrzykiwania czas działania  
i jednocześnie odstępy pomiędzy zabiegami 
mogą ulegać wydłużeniu. Po zabiegu lekkie 
zaczerwienienia ustępują po ok. godzinie. 
Łącząc zabieg z falami radiowymi, lasero-
terapią lub podczerwienią, wskazane jest 
wykonanie zabiegu po okresie dwóch ty-
godni w celu zwiększenia efektu poprawy 
napięcia skóry po tych zabiegach.  Wpływa 
to także korzystnie na długość rezultatów.
Przeciwwskazania:
• zaburzenia przewodnictwa mięśniowo 

– nerwowego
• nadwrażliwość na składniki preparatu

• miejscowe infekcje skóry
• ciąża i okres karmienia piersią
• stosowanie niektórych leków
Wskazania:
Zmarszczki mimiczne
• wokół oczu – „kurze łapki”
• wokół ust – poprzeczne
• bruzda pionowa na czole  

– „lwia zmarszczka”
• podniesienie kącików ust
• uniesienie opadających powiek

Magdalena Wrzesińska
studentka III roku

Kosmetologii Uniwersytetu Radomskiego
 

Marta Wrocławska-Bańcer
kosmetolog

 

Dr med. Maciej Krajewski
dermatolog

adiunkt Uniwersytetu Radomskiego

Botox® zmarszczki w porze lunchu,
szybko, tanio, skutecznie, pewnie!!!
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Lipoliza bezigłowa/bezinwazyjna
Bezinwazyjna redukcja tkanki tłusz-

czowej jest innowacyjną alternatywą dla 
klasycznej igłowej lipolizy lub liposukcji.

Podczas zabiegu Lipolizy Bezigłowej  
głębokie impulsy elektryczne stymulują 
kompleksowo tkanki powierzchniowe  
i przenikają w głąb skóry.

Fale kierunkowe sprawiają, że włók-
na mięśni wykonują izotoniczne ruchy  
a stymulowane mięśnie pobierają energię 
z okolicznych tkanek spalając tym samym 
tkankę tłuszczową.

Podczas zabiegu następuje pobudzenie 
przemiany materii i krążenia krwi, reduk-
cji ulega znaczna ilość podskórnej tkanki 
tłuszczowej, wzrasta jędrność i elastyczność 
skóry. 

Zabieg trwający 30 minut da Ci efekt 
3-godzinnych ciężkich ćwiczeń w klubie 
fitness lub na specjalistycznym sprzęcie  
w siłowni. Dzięki temu nastąpi rozkład 
nadmiernie nagromadzonej tkanki tłusz-
czowej, zwiększenie metabolizmu oraz 
wydalenie toksyn z organizmu

Organizm kobiety zawiera tkankę tłusz-
czową o innej budowie, niż męska. Jest ona 
znacznie trudniejsza do zredukowania 
i często skupiona lokalnie w widoczne 

Ekspert w odchudzaniu 
- lipoliza spalanie tkanki tłuszczowej 

poduszki tłuszczowe. Stosując zwykłe me-
tody wyszczuplające, jak fitness czy lekka 
dieta, najczęściej nie jesteśmy w stanie ich 
zlikwidować.

Poduszki te występują najczęściej w 
okolicy bioder, ud i pośladków. Często 
obecne są także po bokach pleców, na brzu-
chu i ramionach. Możemy je likwidować 
stosując miejscowo zabiegi lipolizy bezin-
wazyjnej (redukcja tkanki tłuszczowej).

Dodatkowo oprócz redukcji tkanki 
tłuszczowej, rozstępów i cellulitu, zabieg 
może poprawić kolor skóry, elastyczność 
i zwiększyć produkcję kolagenu, który 
traci elastyczność podczas naturalnego 
procesu starzenia. W trakcie zabiegu od-
poczywasz, a mięśnie wykonują skurcze 
i z każdym zabiegiem wzmacniają się, 
skóra staje się bardzie napięta. Zabieg jest 
bardzo przyjemny i bezbolesny a odczucia 
przypominają przemiennie rodzaj mro-
wienia, ściągania, świdrowania mięśni. 
Już pierwsze zabiegi powodują widoczne 
zmiany kształtu figury: podniesione po-
śladki, bardziej płaski brzuch; polepszenie 
samopoczucia i nastroju. Szczególnie młode 
mamy wracające do formy po ciąży, chwalą 
sobie taką chwilę spokoju i relaksu. Dzięki 
zabiegom wykonywanym nowoczesnym 
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urządzeniem spełniamy marzenie o pięknej 
figurze!. Podsumowując lipoliza bezinwa-
zyjna  to świetny sposób na utratę zbędnych 
kilogramów dla osób, które nie mają czasu 
na siłownię albo brak im motywacji, a chcą 
ładnie wyglądać! Ciało na 6-kę!

Efekty zabiegów:
• rozbicie i utrata tkanki tłuszczowej 
• skuteczne wyszczuplanie wybranych 

partii ciała
• redukcja cellulitu
• pobudzenie układu limfatycznego a tym 

samym usuwanie toksyn z organizmu
• wzmacnianie i ujędrnianie  mięśni
• wzrost jędrności i elastyczności skóry

Przeciwwskazania do zabiegu: ostre 
stany zapalne, epilepsja, ciąża i karmienie 
piersią, nowotwory, zagrożenia zatorami, 
wszczepiony rozrusznik serca, obecność 
przedmiotów metalowych na powierzchni 
zabiegowej.

mgr Fizjoterapii  Ilona Gnat-Siuda
Centrum Rehabilitacji ILMED
Radom, ul. Sienkiewicza 34/2 
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Stresowe ABC
jak sobie radzić ze stresem
w zdrowszy sposób

W ostatnich pięciu odcinkach zajmowali-
śmy się tym, w jaki sposób sobie ze stresem 
radzić, jakich rzeczy unikać. W jaki sposób 
namierzyć prawdziwe źródła stresu i jak je 
odróżniać od źródeł pozornych. Jak unikać 
niepotrzebnego stresu – w tym nawiązali-
śmy do asertywności, możliwości mody-
fikacji relacji, otoczenia, organizacji czasu, 
treści komunikacji możliwości zmieniania 
i kształtowania sytuacji oraz naszej własnej 
adaptacji – dostosowania się do stresu.

W tym odcinku chciałbym zająć się 
czwartą być może najtrudniejszą z wy-
mienionych wcześniej strategii. Chciałbym 
byśmy wspólnie zastanowili się na możli-
wościami, które daje akceptacja lub pogo-
dzenie się z sytuacją, w której nie możemy 
ani zmienić sytuacji, ani wpływać na oto-
czenie, ani uniknąć stresora ani dokonywać 
skutecznej adaptacji do stresu.

Strategia nr 4
Pogodzenie się z tym 
czego nie można zmienić

Niektóre źródła stresu są nie do 
uniknięcia. Nie możemy uniknąć czy też 
zapobiec takim stresorom jak śmierć naj-
bliższych członków rodziny, poważna cho-
roba, niespodziewane wypadek lub kryzys 

ekonomiczny w kraju. W takich wypadkach 
najlepszym sposobem poradzenia sobie ze 
stresem jest przyjęcie rzeczy takimi jakimi 
są. Takie zaakceptowanie może być trudne, 
ale w dłuższej perspektywie czasu dużo ła-
twiejsze, niż ciągłe użeranie się z sytuacją, 
której i tak nie możemy zmienić.

• Nie próbuj kontrolować tego, czego 
nie można skontrolować. Wiele rze-
czy w życiu jest poza naszą kontrolą  
— w szczególności zachowanie innych 
ludzi. Zamiast oburzać się na innych 
skoncentrujmy się na rzeczach które mo-
żemy kontrolować, takich jak np.: sposób, 
w jaki zdecydujemy się zareagować na 
dany problem. 

• Szukaj pozytywów. Jest takie powiedze-
nie „Co nas nie zabije to nas wzmocni”. 
Kiedy stajemy w obliczu większych 
wyzwań, spróbujmy patrzeć na nie jako 
okazje do naszego dalszego własnego 
rozwoju. Jeśli w jakiś sposób np.: przez 
dokonywanie niewłaściwych wyborów 
przyczyniliśmy się do powstania streso-
wej sytuacji, przeanalizujmy to i uczmy 
się na własnych błędach.

• Dziel się swoimi uczuciami. Często roz-
mawiaj z zaufanym przyjacielem lub 
umów się z psychoterapeutą. Wyrażenie 
tego przez co przechodzisz może być bar-
dzo oczyszczające, nawet jeśli nic możesz 
zrobić, by zmienić trudną sytuację.

• Naucz się przebaczać. Przyjmij fakt, 
że żyjemy w niedoskonałym świecie, 

a ludzie popełniają błędy. Pozwól aby 
gniew, uraza i gorycz odeszły, pozbywaj 
się „negatywnej energii”. Przebaczaj i idź 
naprzód. 

Na podsumowanie tego odcinka chciał-
bym podzielić się fragmentem  znanej mo-
dlitwy o pogodę ducha:

„Boże, użycz mi pogody ducha, abym 
godził się z tym, czego nie mogę zmienić, 
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmie-
nić, i mądrości, abym odróżniał jedno od 
drugiego.”

Pozdrawiam
Andrzej Karczewski

Specjalista Psychiatra
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