FIZJOTERAPIA

OSTEOPATIA - SPOSÓB
NA ZDROWIE
Osteopatia to metoda diagnozowania i leczenia dysfunkcji układu ruchu, narządów wewnętrznych, a także mająca na celu polepszenie ogólnego stanu zdrowia. Polega ona na
wykorzystaniu tylko i wyłącznie terapii manualnej, bez włączania do leczenia środków
farmakologicznych. Założeniem osteopatii jest traktowanie ciała i duszy jako całości.
Oznacza to, że wzajemnie one na siebie oddziałują. Co więcej, zdaniem osteopatów ludzki
organizm posiada zdolność do samodzielnej regeneracji. Istotne jest także to, że osteopatia
nie dąży do wyleczenia danej choroby, ale do osiągnięcia zdrowia całego organizmu.
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Twórcą osteopatii był amerykański lekarz, Andrew Still. W 1874 roku ogłosił
on podstawowe założenia tej metody
terapeutycznej. To właśnie dzięki niemu
osteopatia zyskała na ogromnej popularności w Stanach Zjednoczonych. W Europie pierwsi osteopaci rozpoczęli swoje
praktyki blisko 100 lat później, a w Polsce
po raz pierwszy osteopatia była praktykowana dopiero w 2003 roku.

KTO MOŻE ZOSTAĆ
OSTEOPATĄ?
W Polsce osteopatą może zostać tylko
i wyłącznie absolwent studiów na kierunku lekarskim bądź fizjoterapii, który
ukończy studia podyplomowe z oste-

Nie zawsze wizyta u osteopaty pozwoli
od razu pozbyć się przykrych dolegliwości.
Niejednokrotnie uzyskanie takiego efektu
wymaga przynajmniej kilku wizyt i pełnego
zaangażowania samego pacjenta.
opatii. Tak długa edukacja pozwala mieć
pewność, że osteopata posiada dogłębną
wiedzę na temat anatomii jak i fizjologii
organizmu ludzkiego, co pozwoli mu na
umiejętną ocenę wzajemnych oddziaływań wszystkich jego układów.

JAK PRZEBIEGA ZABIEG OSTEOPATII?
Zabieg osteopatii rozpoczyna się od diagnostyki problemu, z jakim pacjent się
zmaga. W tym celu przeprowadza się
szczegółowy wywiad z chorym. W czasie niego osteopata powinien pozyskać
informacje na temat ogólnego stanu
zdrowia pacjenta, występowania u niego
chorób przewlekłych, czy stosowanych
leków. Chory jest również zobligowany
do przedstawienia terapeucie pełnej dokumentacji medycznej. Wówczas dopiero
może on przejść do badania fizykalnego,
będącego drugą składową diagnozy. Na
tym etapie ocenia się ruchomość stawów,
a także metodą palpacyjną sprawdza się
prawidłowość struktury tkanek. Według
zasad osteopatii, występowanie zmian
w obrębie tkanek zawsze skutkuje pojawieniem się jakiejś patologii w obrębie
towarzyszącego narządu. Ponadto, niejednokrotnie nieprawidłowości w obrębie tkanek pojawiają się wcześniej niż
objawy charakterystyczne dla schorzeń
narządów położonych w pobliżu nich.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
wątpliwości diagnostycznych osteopata może zlecić pacjentowi wykonanie
dodatkowo badań obrazowych, takich
jak rezonans magnetyczny, czy badanie
rentgenowskie.
Po zdiagnozowaniu problemu, z jakim
pacjent przyszedł do osteopaty, przechodzi się do wykorzystania technik ma-

nipulacyjnych w obrębie patogennych
tkanek. Działania te mają na celu przede
wszystkim pobudzenie organizmu pacjenta do samoregeneracji, a także aktywowanie mechanizmów naprawczych.
Zabiegi te wpływają na zmniejszenie napięcia w obrębie uszkodzonych tkanek,
a także pobudzenie drenażu limfatycznego oraz żylnego. W tym celu stosuje się:

•

technikę manipulacyjną: ma ona na
celu prawidłowe ustawienie kości
względem siebie. W efekcie dochodzi do obniżenia ciśnienia w jamie
stawowej;

•

technikę mobilizacyjną: polega ona na
wydłużeniu tkanek okołostawowych,
co prowadzi do zwiększenia ruchomości stawów;

•

technikę energii mięśniowej: ma ona
na celu redukcję napięcia w tkankach
mięśniowych, dzięki czemu dolegliwości bólowe w obrębie stawów stają się
słabsze, bądź całkowicie znikają;

•

technikę GOT: jej założeniem jest mobilizacja różnych miejsc zlokalizowanych na ciele człowieka. Celem takiego
działania jest zwiększenie przepływu
krwi i limfy, a także dążenie do równowagi w funkcjonowaniu układu
nerwowego;

•

technikę ROA: celem tej techniki jest
dążenie do stanu, w którym wszystkie narządy i tkanki organizmu będą
otrzymywały odpowiednią ilość krwi.
Wszystko dlatego, że zgodnie z jej założeniem wszystkie dysfunkcje w organizmie mają ścisły związek z zaburzeniem podaży do nich tlenu
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oraz składników odżywczych przez
naczynia krwionośne;

•

•

technikę czaszkowo-krzyżową: polega
ona na regulowaniu przepływu płynu mózgowo- rdzeniowego, którego
zadaniem jest m.in. regulacja pracy
układu nerwowego i hormonalnego.
Technika ta pozwala na łagodzenie
wszelkich napięć, niwelowanie traum,
a także poprawę funkcjonowania
ośrodkowego układu nerwowego;
technikę trzewną: jej zamierzeniem
jest manipulacja palpacyjna w obrębie narządów wewnętrznych, przez co
zmniejszeniu ulega napięcie powstałe
w ich obrębie. Pozwala ona na poprawę ukrwienia.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO
ZABIEGU OSTEOPATII?
Ważnym aspektem mogącym mieć
wpływ na przebieg zabiegu osteopatii
jest stosowanie leków. Stąd ważne jest,
aby przed wizytą starać się nie przyjmować środków przeciwbólowych, czy
innych łagodzących objawy chorób,
z którymi udajemy się do osteopaty.
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Pozwoli to w pełni odczuwać korzyści
płynące z terapii, a także ocenić, czy
działania specjalisty przynoszą wymierny rezultat. Dla poprawy jakości terapii
i lepszego komfortu samego pacjenta dobrze jest przyjść na wizytę kilka
godzin po posiłku, bądź po zjedzeniu
posiłku lekkostrawnego.

•

Ważne jest także odpowiednie nastawienie. Nie zawsze wizyta u osteopaty
pozwoli od razu pozbyć się przykrych
dolegliwości. Niejednokrotnie uzyskanie

•

•
•
•
•
•

•

zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa;
urazy przeciążeniowe;
dyskopatie;
wady postawy;
bóle głowy, w tym te pochodzenia
migrenowego;
nadmierne uciskanie na nerwy, czy
naczynia krwionośne;
nadmierną pobudliwość nerwowo-mięśniową;
zawroty głowy, szumy w uszach, zaburzenia koncentracji;

Osteopatia należy do bardzo bezpiecznych
metod terapeutycznych.
takiego efektu wymaga przynajmniej
kilku wizyt i pełnego zaangażowania
samego pacjenta.

WSKAZANIA
Wskazania do terapii prowadzonej
u osteopaty są bardzo szerokie. Przyjmuje się, że tego typu terapia może być
prowadzona wobec tych schorzeń, które
są dostępne dłoniom osteopaty. Możemy wśród nich wymienić, m.in.:

•
•

zaburzenia funkcjonowania narządów
wewnętrznych, np. jelit, wątroby, nerek;
problemy ze snem, permanentne zmęczenie, nerwicę;

PRZECIWWSKAZANIA
Osteopatia należy do bardzo bezpiecznych metod terapeutycznych. To ze
względu na fakt niestosowania w jej
trakcie żadnych środków farmakologicznych, czy przyrządów medycznych.
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Jej przebieg jest uzależniony tylko
i wyłącznie od wiedzy i doświadczenia osteopaty.

Istnieje jednak kilka sytuacji,
w których nie powinno się
decydować na ten rodzaj
terapii. Należy tu wymienić:
•
•
•

I trymestr ciąży;
ciążę zagrożoną;
stany zagrożenia życia wy-

•

magające pilnej interwencji
lekarskiej;
wysoki stopień zaawansowania niektórych
chorób psychicznych.

Osteopatia najczęściej nie ogranicza
się tylko i jedynie do wizyt u terapeuty. Powinna być ona uzupełniona
o wprowadzenie zmian w stylu życia, zwiększenie aktywności fizycznej,
wdrożenie nowych zasad dietetycznych, czy ograniczenie narażenia na

czynniki stresogenne. Jeśli, jednak
osteopatia nie będzie przynosić korzystnych rezultatów, pacjent niezwłocznie powinien zostać skierowany
do lekarza specjalisty, którego zadaniem jest wdrożenie konwencjonalnych metod leczenia.

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki
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