
ZDROWIE

FIZJOTERAPIA 
UROGINEKOLOGICZNA 
– ZADBAJ O MIĘŚNIE 
DNA MIEDNICY
Zaburzenia i choroby  narządów układu moczowego lub płciowego bywają często 
tematem tabu. Tymczasem problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowa-
niem mięśni dna miednicy dotykają bardzo dużą grupę osób, bez względu na płeć 
czy wiek. Dlatego tak ważne jest, by rozmawiać na tematy związane ze zdrowiem 
uroginekologicznym i edukować społeczeństwo w tej kwestii. Wiele dolegliwości 
można bowiem zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować, między innymi przy po-
mocy technik fizjoterapeutycznych.
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Fizjoterapia uroginekologiczna jest stosun-
kowo nową, aczkolwiek intensywnie się 
rozwijającą i zyskującą coraz większą po-
pularność, dziedziną fizjoterapii. Obejmuje 
schorzenia narządów w obrębie miednicy 
oraz układu moczowo-płciowego, wyni-
kające z dysfunkcji mięśni dna miednicy. 
Mięśnie dna miednicy to grupa mięśni 
położona w okolicach odbytu, cewki mo-
czowej oraz pochwy. Ich zadaniem jest 
utrzymanie w prawidłowej pozycji na-
rządów znajdujących się w miednicy (np. 
macica, pęcherz moczowy). W ramach 
terapii mięśni dna miednicy przeprowadza 
się dokładną i wnikliwą diagnostykę oraz 
prowadzi się leczenie różnymi metodami. 
Bardzo istotnym elementem jest odpo-
wiednia profilaktyka, czyli działania mające 
na celu zapobieganie rozwojowi chorób 
i dolegliwości uroginekologicznych. Po-
łączenie fizjoterapii z terapią farmakolo-
giczną pozwala uzyskać satysfakcjonujące 
wyniki w zakresie poprawy jakości życia 
u osób zmagających się z problemami 
dotyczącymi mięśni dna miednicy. Do 
fizjoterapeuty uroginekologicznego mogą 
zgłaszać się zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, podkreśla się jednak szczególną 
wagę takiej konsultacji u kobiet w okresie 
ciąży i okołoporodowym. 

Fizjoterapia uroginekologiczna wykorzy-
stuje rozmaite techniki dla uzyskania jak 
najlepszych efektów terapeutycznych. 
Przeprowadza się terapię z użyciem 
rąk, obejmującą masaż klasyczny oraz 
powięziowy. Dużą wagę przykłada się 
do pracy nad prawidłowym rytmem 
i torem oddychania. Wykonuje się licz-
ne ćwiczenia, mające na celu zarówno 
wzmocnienie siły mięśni dna miednicy,  
jak i naukę ich skutecznego rozluźniania. 
Ponadto często korzysta się z zabiegów 
z użyciem prądów interferencyjnych oraz 
stosuje techniki kinezjotapingu,  czyli 
odciążania mięśni za pomocą specjal-
nych taśm przyklejanych do ciała. Poza 
pracą skupioną na poprawie działania 
nieprawidłowo funkcjonujących struktur 
mięśniowych, od fizjoterapeuty można 
nauczyć się prawidłowych nawyków, 

wzorców ruchowych oraz znacząco 
zwiększyć świadomość własnego ciała.

PROFILAKTYKA
Dla zachowania zdrowia i uniknięcia 
uporczywych problemów, występują-
cych w obrębie miednicy bardzo waż-
na jest odpowiednia profilaktyka tego 
typu dolegliwości. Osoby, które nie chcą 
w przyszłości borykać się z kłopotami 
uroginekologicznymi, powinny zaintere-
sować się tym tematem już we wczesnej 
młodości. Do elementów, na jakie na-
leży zwrócić szczególną uwagę, należy 
nauka bezpiecznej i prawidłowej tech-
niki wykonywania ćwiczeń fizycznych, 
zwłaszcza tych obciążających mięśnie 
brzucha. Zaleca się unikanie czynności 
nadwyrężających mięśnie dna miedni-
cy, jak na przykład dźwigania bardzo 
ciężkich rzeczy. Warto dowiedzieć się, 
w jaki sposób należy podnosić z ziemi 
przedmioty oraz jak właściwie się schy-
lać, kichać, kaszleć, oddawać mocz i kał. 
Ćwiczenia profilaktyczne mają na celu 

zwiększenie mobilności narządów we-
wnętrznych oraz wzmocnienie mięśni 
głębokich, odpowiadających za prawi-
dłową postawę ciała. 

CZYNNIKI RYZYKA
Do czynników ryzyka w przypadku 
problemów uroginekologicznych zali-
cza się wiek, a zwłaszcza okres pome-
nopauzalny u kobiet, kiedy na skutek 
zmniejszenia ilości hormonów płcio-
wych żeńskich (estrogenów) dochodzi 
do znacznego zmniejszenia elastyczno-
ści mięśni. Znaczenie mają także liczba 
i przebieg przebytych porodów. Liczne 
porody siłami natury, ciąże mnogie czy 
duża masa urodzeniowa dziecka mogą 

stanowić dodatkowe obciążenie. Wystę-
pujące w przeszłości zabiegi operacyjne 
w obrębie brzucha, nadwaga, otyłość, 
predyspozycje genetyczne, zaburzenia 
jelitowe, bardzo intensywna aktywność 
fizyczna także są wymieniane wśród po-
tencjalnych czynników ryzyka.

KIEDY DO SPECJALISTY
Pośród wskazań do udania się na kon-
sultację uroginekologiczną ze specjalistą, 
istotną grupę stanowią problemy urolo-
giczne związane z mikcją, czyli oddawa-
niem moczu (nietrzymanie moczu lub 
częstomocz), a także kwestie gineko-
logiczne (bolesne miesiączki, bolesne 
stosunki i brak satysfakcji seksualnej). 
Dolegliwości takie jak wulwodynia (bo-
lesność narządów płciowych) i pochwica  
(nieprawidłowe napięcie mięśni w obrę-
bie pochwy) również wymagają porady 
fizjoterapeuty. Kolejną grupą schorzeń 
są te dotykające końcowego odcinka 
jelita grubego (nietrzymanie gazów 
i stolca oraz zaparcia) – zwane inaczej 

proktologicznymi. Zagadnienia związane 
z planowaniem ciąży, jej przebiegiem 
i okresem połogu również znajdują się 
w kręgu zainteresowań fizjoterapeuty 
uroginekologicznego. Przygotowanie 
do porodu, rekonwalescencja po roz-
wiązaniu, terapia blizny w przypadku 
cięcia cesarskiego, leczenie rozejścia mię-
śni prostych brzucha –  to tylko niektóre 
z kwestii, jakimi zajmują się fizjoterapeuci 
uroginekologiczni.

W trakcie ciąży niezwykle ważne jest od-
powiednie przygotowanie się do wysiłku 
związanego z porodem. Opracowanie 
prawidłowych technik oddechowych, re-
gulacja rytmu oddechu i nauka 

Połączenie fizjoterapii z terapią farmakologiczną 
pozwala uzyskać satysfakcjonujące wyniki 
w zakresie poprawy jakości życia u osób 

zmagających się z problemami dotyczącymi 
mięśni dna miednicy.
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rozluźniania mięśni mogą w znacznym 
stopniu przyczynić się do usprawnienia 
przebiegu porodu. Poprawa postawy 
poprzez wzmacnianie mięśni głębokich, 
odciążenie odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa, ulga przy rwie kulszowej oraz 
obrzękach kończyn dolnych to przykła-
dy pozytywnego wpływu zastosowania 
technik fizjoterapii. Właściwie dobrane 
ćwiczeń i zabiegi w znacznym stop-
niu zapobiegają komplikacjom, takim 
jak rozejście mięśnia prostego brzucha 
oraz spojenia łonowego w trakcie ciąży. 
W okresie połogu duży nacisk kładzie 
się na odpoczynek, unikanie przeciążeń, 
mobilizację blizny po cięciu cesarskim 
oraz wspomaganie gojenia pęknięcia 
lub nacięcia krocza, o ile  takie wystąpiło. 

Nietrzymanie moczu to dolegliwość, 
która dotyka wiele osób, zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn. Może występować 
na każdym etapie życia. Problem ten 
znacząco obniża jakość życia pacjentów, 
ogranicza ich codzienne aktywności, jest 
źródłem uczucia wstydu i dyskomfortu. 
Nietrzymanie moczu jest schorzeniem 
o skomplikowanej etiologii  (np. nietrzy-
manie moczu wysiłkowe, neurogenne, 
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Wizyta w gabinecie fizjoterapeuty 
uroginekologicznego przebiega podobnie 

jak wizyta lekarska. Podstawowym 
i kluczowym etapem jest zebranie od pacjenta 

szczegółowego wywiadu dotyczącego nasilenia, 
lokalizacji, czasu trwania i częstotliwości 

dolegliwości, stosowanych uprzednio terapii 
i form leczenia oraz stylu życia

Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety
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parcia naglące). Zdarza się, że występu-
je wraz z obniżeniem narządów mied-
nicy mniejszej. W terapii tej choroby 
wykorzystuje się połączenie substancji 
leczniczych, przyjmowanych doustnie 
w połączeniu z technikami fizjoterapii, 
co przynosi najlepsze efekty. Wizytę u fi-
zjoterapeuty powinny rozważyć osoby 
przygotowujące się do zabiegów jamy 
brzusznej oraz w trakcie rekonwalescen-
cji po takich operacjach. Zrosty powstałe 
po przebytych zabiegach chirurgicznych 
czy endometrioza (choroba polegająca 
na przeroście błony śluzowej macicy) to 
kolejne z dolegliwości, w których pomóc 
może fizjoterapia uroginekologiczna.

Wizyta w gabinecie fizjoterapeuty urogi-
nekologicznego przebiega podobnie jak 
wizyta lekarska. Podstawowym i kluczo-
wym etapem jest zebranie od pacjenta 
szczegółowego wywiadu dotyczącego 
nasilenia, lokalizacji, czasu trwania i czę-
stotliwości dolegliwości, stosowanych 
uprzednio terapii i form leczenia oraz 
stylu życia. Następnie można przejść do 
badania fizykalnego, w trakcie którego 
dokonuje się oceny ogólnej postawy 
ciała, kręgosłupa, bada się dokładnie tor 
oddychania oraz pracę mięśni miednicy 
i brzucha. Kolejnym etapem zazwyczaj 
jest wykonanie zabiegów manualnych, 
czasem łącznie z terapią przezpochwo-
wą oraz przezodbytniczą, oczywiście 
za zgodą pacjenta. Zwykle fizjoterapeuta 
instruuje pacjenta w kwestii prawidłowe-
go oddychania, wykonywania ćwiczeń 
oraz codziennych czynności, takich jak 
schylanie, kucanie, kaszel i śmiech. Zda-
rza się, że dodatkowo można użyć spe-
cjalnych taśm kinezjologicznych, które 
wzmacniają i utrzymują efekt zastoso-
wanej terapii. Należy podkreślić, że dla 
uzyskania trwałej poprawy w zakresie 
funkcjonowania mięśni dna miednicy 
ważna jest systematyczność i sumien-
ność w wykonywaniu ćwiczeń.

Fizjoterapia uroginekologiczna to prężnie 
rozwijająca się dziedzina nauki, z której 
osiągnięć warto korzystać. Do pozytyw-

nych efektów terapii mięśni dna miednicy 
należy uregulowanie ich napięcia, zmniej-
szenie dolegliwości bólowych w rejonach 
intymnych, ułatwienie przebiegu porodu, 
zmniejszenie ryzyka komplikacji oraz zna-
czące przyspieszenie procesu regeneracji 
organizmu po porodzie. Co więcej, dzięki 
technikom fizjoterapeutycznym uzyskuje 

się istotną poprawę trzymania moczu, 
podniesienie poziomu satysfakcji seksu-
alnej i eliminację bólu podczas stosunku, 
co w efekcie prowadzi do polepszenia 
ogólnej jakości życia pacjentów. 
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