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Wstęp

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt 
pacjentów u lekarza rodzinnego, a na-
stępnie u lekarza specjalisty są bóle krę-
gosłupa. Ból kręgosłupa dotyka zarówno 
osób, których tryb pracy jest siedzący 

jak i stojący. W Polsce bólów kręgosłupa 
doświadcza 72% społeczeństwa przed 40 
rokiem życia, a po 40 roku życia problem 
dotyczy 66% mężczyzn i 30 % kobiet 
[25]. Przyczyny dolegliwości kręgosłupa 
są złożone i niewątpliwie wpływ na nie 
mają zmniejszona aktywność ruchowa, 

długotrwała praca zawodowa wykony-
wana w wymuszonych pozycjach ciała, 
nieprawidłowe wykonywanie czynności 
zawodowych i codziennych (podnoszenie 
ciężarów, siedzący tryb życia). Oprócz 
tego, nieświadomość mechaniki własnego 
ciała przyczynia się do powtarzających 

Celem badań było porównanie dolegliwości bólowych 
kręgosłupa L-S, stopnia niepełnosprawności między fizykote-
rapeutami  a masażystami pracującymi w Uzdrowisku Rabka 
SA. W badaniu wzięło udział łącznie 50 osób w wieku 22–54 
lat. Badania przeprowadzono w okresie styczeń–luty 2019. 
Kryterium włączenia był ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-
krzyżowym oraz co najmniej jeden incydent bólowy w ciągu 
ostatniego roku. Kryterium wyłączenia był ból kręgosłupa 
szyjnego lub piersiowego, wady wrodzone kręgosłupa lędźwio-
wo-krzyżowego, jakiekolwiek pourazowe uszkodzenia kręgo-
słupa lędźwiowo-krzyżowego. Nasilenie bólu oceniono za 
pomocą skali wizualno-analogowej VAS, a stopień niepełno-
sprawności przy użyciu kwestionariusza OSWESTRY DISA-
BILITY INDEX ODI. Nie stwierdzono różnic statystycznie 
istotnych siły bólu i stopnia niepełnosprawności między fizy-
koterapeutami a masażystami. Zatem rodzaj pracy nie wpływa 
na stopień niepełnosprawności tych grup zawodowych.

Słowa kluczowe: ból, fizykoterapeuci, masażyści, krę-
gosłup, niepełnosprawność.

The aim of this study was to compare the pain severity in 
lumbosacral spine, disability level between physical therapists 
and massagists in Resert Rabka SA. 50 persons aged 22–55 
took part in the research. The study was conducted in the 
period of January–February 2019. The inclusion criteria were 
lumbosacral spine pain and at least one pain episode during 
last 12 months. The exclusion criteria were cervical and tho-
racic spine pain, congenital deformities of the lumbosacral 
spine structures or any posttraumatic injuries of the lumbosa-
cral spine. The severity of pain was measured by visual-analog 
scale VAS, the level of disability was measured by OSWESTRY 
DISABILITY INDEX ODI. There were no differences in the 
severity of pain and disability level between physical therapists 
and massagists. So, the kind job occupation has no influence 
on the disability level.

Keywords: pain, physical therapists, massagists, spine, 
disability.
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incydentów bólowych, a co za tym idzie 
niezdolności zarobkowania i niepotrzeb-
nych przedwczesnych odejść na rentę in-
walidzką. Dlatego profilaktyka polegająca 
na przestrzeganiu zasad ergonomii pracy 
i wdrażaniu czynnego wypoczynku może 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zmian 
przeciążeniowych kręgosłupa. Naucza-
nie prawidłowych nawyków ruchowych 
i stosowanie ich w trakcie wykonywanych 
czynności codziennych staje się pracą 
u podstaw do osiągnięcia tego celu [6, 8]. 

Fizjoterapeuci to grupa zawodowa 
szczególnie podatna na ryzyko wystąpie-
nia różnych dolegliwości narządu ruchu. 
Specyfika zawodu polega na wielogo-
dzinnej pracy na stojąco w pochylonej 
postawie ciała, co zwłaszcza skutkuje 
przeciążeniem kręgosłupa lędźwiowo-
krzyżowego, a w konsekwencji pogor-
szeniem sprawności fizycznej terapeutów. 
Dla zmniejszenia ryzyka niezdolności do 
pracy i absencji chorobowych, potrzeba 
zwiększyć świadomość terapeutów, aby 
wykonywać zabiegi lecznicze z poszano-
waniem zasad ergonomii pracy. 

Cel pracy

Celem badań było porównanie 
dolegliwości bólowych kręgosłupa lę-
dźwiowo-krzyżowego L-S oraz stopnia 
niepełnosprawności między fizykote-
rapeutami a masażystami. Wobec po-
wyższego, sformułowano następujące 
pytania badawcze:

1.  Czy między badanymi grupami 
istnieją różnice nasilenia bólu krę-
gosłupa L-S?

2.  Czy między badanymi grupami 
istnieją różnice stopnia niepełno-
sprawności? 

Materiał badawczy

W badaniu wzięło udział łącznie 
50 fizjoterapeutów w wieku 22–54 lat 
pracujących w Uzdrowisku  Rabka SA.  
Badania przeprowadzono w okresie sty-

czeń–luty 2019. Kryterium włączenia 
był ból kręgosłupa w odcinku lędźwio-
wo-krzyżowym oraz co najmniej jeden 
incydent bólowy w ciągu ostatniego roku. 
Kryterium wyłączenia był ból kręgo-
słupa szyjnego lub piersiowego, który 
zadeklarowało 15 osób, w tym 6 ko-
biet i 9 mężczyzn. Docelowo badaniom 
poddano 35 osób w wieku 22–54 lat, 
w tym 24 kobiet, 69% i 11 mężczyzn, 
31%. Grupę fizykoterapeutów stano-
wiło 19 osób − 7 mężczyzn, 12 kobiet. 
W grupie masażystów było 16 osób  −  
4 mężczyzn, 12 kobiet. Średnia wieku fi-
zykoterapeutów wynosiła 36.6 ± 11.3 lat, 
a masażystów 37.1 ± 10.9 lat. Najwięcej, 
bo 29% osób było przedziale wiekowym 
26–30 lat, 17% w wieku 51–55 lat  i 15% 
w wieku 20–25 lat, 11% w wieku 41–45 
lat i 46–50 lat, 9% w wieku 31–35 lat  
i  36–40 lat (Ryc. 1).

Średnia wysokość, masa ciała, wskaź-
nik BMI w grupie fizykoterapeutów i ma-
sażystów wynosiły odpowiednio: 170.4 ± 
7.2 cm, 73.0 ± 13.6 kg oraz 25.10 ± 4.47 
kg/m2, a w grupie masażystów – 170.5 
± 7.0 cm, 70.4 ± 13.0 kg oraz 24.16 ± 
3.92 kg/m2. W obu grupach najwięcej 
ankietowanych miało prawidłowy BMI, 
18.50–24.90. Z nadwagą było 44% masa-
żystów i 26% fizykoterapeutów, 6% ma-
sażystów miało niedowagę, 17.50–18.50. 
Ponadto 5% fizykoterapeutów miało 
małą otyłość – 30.00–34.90 i tyle samo 
dużą – 35.00–39.90 (Ryc. 2).

Średni staż pracy fizykoterapeutów 
i masażystów wynosił odpowiednio: 
15.2 ± 12.3 lat i 16.2 ± 10.7 lat.  32% 
fizykoterapeutów pracowało w zawodzie 
od 0 do 5 lat, 21% od 31–35 lat, 16% 
od 6–10 lat, 11% od 16–20 i od 21–25 
lat. Tylko 5% pracowało w zawodzie od 

Ryc. 1. Charakterystyka badanej grupy wg wieku.

Ryc. 2. Charakterystyka badanej grupy wg BMI.
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11–15  i od 26–30 lat (Ryc. 3). 19% 
masażystów pracowało w zawodzie od 0 
do 5, od 6 do 10 lat i od 26–30 lat pracy, 
13 % od 11–20 i od 31–35 lat, 6% od 
21 do 25 lat (Ryc. 4).

Metody badań

1. Nasilenie dolegliwości bólowych 
mierzono wg VAS (Visual Analogue Sca-
le) od 0 do 10 cm, gdzie 0 cm oznacza 
całkowity brak bólu, natomiast 10 cm 
najgorszy wyobrażalny ból. 

2. Poziom niepełnosprawności mie-
rzono wg Oswestry Disability Index 
(Wskaźnik Niepełnosprawności Oswe-
stry). Kwestionariusz zawiera 10 domen 
(nasilenie bólu, samodzielność, podno-

szenie przedmiotów, chodzenie, siedze-
nie, stanie, spanie, życie towarzyskie, 
aktywność seksualna, podróżowanie). Re-
spondenci zaznaczali odpowiedzi w kwe-
stionariuszu. Odpowiedzi klasyfikowano 
od 0 do 5 pkt. Mniejszy wynik świadczy 
o niższym stopniu niepełnosprawności. 
Wyniki przedstawia się w skali punkto-

wej 0–50 pkt. lub w skali procentowej 
0–100%. Udział w badaniu był dobro-
wolny i anonimowy, a respondenci zostali 
poinformowani o celu badań. Wszyscy 
wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Wyniki opracowano statystycznie. 
Obliczono podstawowe miary statystyki 
opisowej, takie jak: średnia arytmetyczna, 
(–x  ), odchylenie standardowe (s), 95% 
przedział ufności (95% PU), różnice 
średnich arytmetycznych między gru-
pami (d). Rozkład danych sprawdzono 
testem Shapiro-Wilk. Okazało się, że dane 
wykazują rozkład nienormalny. Dlatego 
dla porównania, czy istnieją różnice sta-
tystycznie istotne nasilenia bólu w VAS, 
stopnia niepełnosprawności wg ODI mię-
dzy grupami niezależnymi wykorzystano 
test Mann-Whitney i test Chi kwadrat. 
Przyjęto poziom istotności statystycznej  
p < 0.05. Obliczenia wykonano progra-
mem IBM spss Statistics 22. 

Wyniki

W obu grupach nasilenie bólu w skali 
VAS (skala wizualno-analogowa) oscy-
lowało na poziomie 4.6 cm. W związku 
z tym nie stwierdzono żadnych różnic 
natężenia bólu między grupami, d = 0.0, 
95% PU (95% przedział ufności) wahał 
się od -0.9 do 0.8. Wartość p = 0.967 był 
nieistotny statystycznie. Wyniki świad-
czą, że rodzaj wykonywanego zawodu 
nie ma zasadniczo wpływu na natężenie 
dolegliwości bólowych (Tab. 1).

Kolejnym celem badań było porów-
nanie stopnia niepełnosprawności między 
fizykoterapeutami a masażystami. Oparto 

Ryc. 3. Staż pracy fizykoterapeutów  w latach.

Ryc. 4. Staż pracy masażystów w latach.

Tab. 1. Nasilenie bólu w badanych grupach

 Grupa F – fizykoterapeuci; Grupa M – masażyści; d (95% PU) – różnica (95% przedział 
ufności); VAS – skala   wizualno-analogowa bólu. 

   Wartość p – obliczona wg testu Mann-Whitney.
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się na kwestionariuszu Oswestry (ODI), 
który powszechnie przeznaczony jest do 
tego typu analiz. Nasilenie bólu było takie 
same w obu grupach, wynosiło ono około 
0.7 cm, d = 0.0, 95% PU od -0.5 do 0.5, 
p = 0.787 (Tab. 2). Czynności codzienne 
w grupie fizykoterapeutów wynosiły 0.7 
pkt., natomiast w grupie masażystów 
0.9 pkt., d = -0.2 pkt., 95% PU od -0.7 
do 04, p = 0.328 (Tab. 2). Czynność 
lokomocji wyrażona jako chodzenie 
w obu grupach wynosiła 0.3 pkt., d = 
0.0, 95% PU od  -0.4 do 04), p = 0.901. 
(Tab. 2). Czynność „podnoszenie przed-
miotów” w obu grupach wynosiła 1.0 
pkt.,  d = 0.0, 95% PU od -0.5 do 0.6, 
p = 0.627 (Tab. 2). Dyskomfort w pozy-
cji siedzącej w grupie fizykoterapeutów 
wynosił 1.3 pkt., w grupie masażystów 
– 1.4 pkt., d = -0.1 pkt., 95% PU od -0.9 
do 0.7, p = 0.518 (Tab. 2). Dyskomfort 
podczas stania w grupie fizykoterapeutów 
wynosił 1.1 pkt., w grupie masażystów – 
1.6 pkt., d = -0.5 pkt., 95% PU od -1.2 
do 0.3, p = 0.355 (Tab. 2). Jakość snu 
w grupie fizykoterapeutów oceniono na 
0.7 pkt., w grupie masażystów – 0.6 pkt., 
d = -0.1 pkt., 95% PU od -0.7 do 0.9,  
p = 0.998 (Tab. 2). Ograniczenia fizyczne 
związane z życiem seksualnym w grupie 
fizykoterapeutów oszacowano na 1.9 pkt., 
w grupie masażystów – 2.1 pkt., d = -0.2 
pkt., 95% PU od -1.2 do 0.9, p = 0.461 
(Tab. 2). Ograniczenia fizyczne związane 
z życiem towarzyskim i podróżowaniem 
wynosiły odpowiednio w grupie fizykote-
rapeutów 0.9 pkt., w grupie masażystów 
– 1.1 pkt., d = -0.2 pkt., 95% PU od 
-0.9 do 0.4, p = 0.520 i 1.3 pkt. w gru-
pie fizjoterapeutów, natomiast 0.8 pkt. 
w grupie masażystów d = 0.5 pkt., 95% 
PU od -0.2 do 1.3, p = 0.217 (Tab. 2). 
Ogólny stopień niepełnosprawności wg 
ODI w grupie fizykoterapeutów wynosił 
9.9 pkt., w grupie masażystów – 10.4 
pkt., d = -0.5 pkt., 95% PU od -3.9 do 
3.0, p = 0.579 (Tab. 2). 

Wyniki badań pokazały, że najwięk-
sze różnice niepełnosprawności między 

fizykoterapeutami a masażystami wyno-
siły 0.5 pkt. i dotyczyły następujących 
domen – stanie, podróżowanie, ODI 
suma, aczkolwiek były nieistotne sta-
tystycznie, podobnie jak we wszystkich 
pozostałych czynnościach. Oznacza to, 
że rodzaj wykonywanego zawodu nie 
różnicuje stopnia niepełnosprawności 
w  badanych grupach (Tab. 2).  

W obu grupach dominowała niepeł-
nosprawność niewielka, odpowiednio 

u 11 fizykoterapeutów i 9 masażystów, 
co stanowi 58% i 56%. Niepełno-
sprawność umiarkowana wystąpiła u 8 
fizykoterapeutów i 7 masażystów, czyli 
odpowiednio u 42% i 44%. W związku 
z tym, że wartość  χ2 = 0.009, p = 0.922 
należy powiedzieć, iż rodzaj pracy nie 
ma  istotnego wpływu na ograniczenia 
sprawności fizycznej w analizowanych 
grupach zawodowych (Tab. 3).

Tab. 2. Niepełnosprawność badanych w badanych grupach

Tab. 3. Porównanie częstości występowania stopnia niepełnosprawności między grupami

Grupa F – fizykoterapeuci; Grupa M – masażyści; d (95% PU) – różnica (95% przedział 
ufności); ODI suma – wskaźnik niepełnosprawności Oswestry. 

   Wartość p – obliczona wg testu Mann-Whitney.

Grupa F – fizykoterapeuci; Grupa M – masażyści; wartość χ2 – Chi kwadrat.
   Wartość p – obliczona wg testu Chi kwadrat.
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Dyskusja

Ból kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowe-
go jest jednym z najczęstszych problemów 
człowieka współczesnego, bowiem 60–
80% społeczeństwa deklaruje co najmniej 
jeden incydent bólowy w życiu. Niestety 
powtarzające się dolegliwości bólowe 
skutkują przewlekłym zespołem bólowym 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, który 
powoduje częste absencje chorobowe, 
w końcu czasową niezdolnością do pracy 
zarobkowej, i w konsekwencji odejście na 
przedwczesną rentę [3, 18, 19, 22, 26].

Przyczyny dolegliwości bólowych 
mają złożone i wieloaspektowe podłoże, 
wśród których zwraca się uwagę na sie-
dzący tryb życia, brak ergonomii pracy 
(wymuszone pozycje, powtarzające się se-
kwencje tych samych ruchów, niewłaściwe 
dźwiganie i podnoszenie przedmiotów), 
nieznajomość zasad biomechaniki wła-
snego ciała, zmiany zwyrodnieniowe czy 
predyspozycje osobnicze. Wymienione 
czynniki sprzyjają przeciążeniu jednostki 
ruchowej kręgosłupa. Z czasem zwiększa 
się ryzyko wystąpienia przepukliny jądra 
miażdżystego, któremu towarzyszą nie-
dowłady lub porażenia mięśni kończyn 
dolnych, ból, zaburzenia propriocepcji, 
zmniejszenie ruchomości kręgosłupa [7, 
14, 23, 24]. 

W przypadku fizjoterapeutów co-
dzienne czynności ruchowe sprowadzają 
się do dźwigania pacjenta, schylania się 
czy częstego przebywania w wymuszo-
nych pozycjach podczas wykonywania 
zabiegów leczniczych. Pomimo, że praca 
fizjoterapeutów różni się ze względu na 
specjalizację, stosowane techniki (fizy-
koterapeuta, masażysta), to zasadniczego 
znaczenia w profilaktyce dolegliwości 
bólowych nabiera ergonomia pracy. Fi-
zykoterapeuci wykonują zabiegi z zakresu 
medycyny fizykalnej. Pracują od ponie-
działku do piątku, 5 godzin dziennie. Taki 
system pracy ma związek z czynnikami 
fizycznymi, które wpływają negatywnie 
na stan ich zdrowia. Ponadto bezpośredni 

kontakt z pacjentami zwiększa ryzyko 
przeciążenia kręgosłupa na skutek wyko-
nywania zabiegów w pozycjach wymu-
szonych, w tych samych powtarzalnych 
sekwencjach ruchów, którym towarzyszą 
skręty tułowia czy schylanie się. Powta-
rzające się ruchy w tych samych stawach, 
co prawda wykonywane w krótkim cza-
sie, ale wielokrotnie w ciągu dnia pracy 
zwiększają ryzyko dysfunkcji narządu 
ruchu.  Taka sytuacja grozi urazem lub 
przeciążeniem mięśni i więzadeł przy-
kręgosłupowych, a w końcu krążków 
międzykręgowych [5, 9, 13]. Masażyści 
pracują w pozycji stojącej. Pochyleni 
wykonują różnego rodzaju techniki na 
ciele pacjenta. Pracują 8 godzin dziennie, 
w systemie pracy od poniedziałku do 
piątku, wykonując codziennie przeważ-
nie po kilkanaście zabiegów na różnych 
częściach ciała, przeciążają tym samym 
kręgosłup jak i kończyny górne, które 
są ich podstawowym narzędziem pracy. 
Powtarzalna sekwencja ruchu jest najważ-
niejszą charakterystyką pracy masażysty, 
a jednocześnie jest to pierwszorzędowy 
czynnik,  który powoduje przeciążenie na-
rządu ruchu. Żadna część ciała nie została 
w pełni zaadoptowana do powtarzania 
podobnych ruchów przez dłuższy czas 
bez możliwości odpoczynku. Niezależnie 
od rozmiaru i siły części ciała zaangażo-
wanej do pracy, każda ma ograniczenia 
funkcjonalne co do ilości powtórzeń tego 
samego ruchu, zanim zacznie on uszka-
dzać narząd ruchu. Ręce zaopatrzone 
w drobne mięśnie, kości i ścięgna, nie 
są przystosowane do tolerowania w dłuż-
szej przestrzeni czasowej intensywnej, 
powtarzalnej pracy, co prowadzi do ich 
przeciążenia mięśniowo-ścięgnowego, 
zwanego jako „syndrom nadużycia”. Naj-
częściej obejmuje on kciuk, nadgarstek 
i przedramię. Przewlekłość tego typu 
polega na  stopniowym pojawianiu się 
objawów, które na początku pojawiają 
się nagle, zwłaszcza w trakcie zwiększonej 
intensywności pracy. Pierwsze objawy 
„syndromu nadużycia” manifestują się 

jako rozproszony, tępy ból i zwiększone 
napięcie w jednej części ręki. Na tym 
etapie, ból nie jest ostry i nie jest zlo-
kalizowany w konkretnym miejscu. Do 
wymienionych objawów dołączają się 
utrata funkcji ręki i parestezja. W syn-
dromie nadużycia nie występują typo-
we oznaki zapalenia, jak: obrzmienie, 
zaczerwienienie i uczucie palenia. Za-
palenie ścięgna (tendinitis) i zapalenie 
pochewki ścięgna (tenosynovitis) poja-
wiają się gwałtownie. Spowodowane są 
nadrywaniem lub naciągnięciem włókien 
ścięgna lub podrażnieniem pochewki 
ścięgna, i to odróżnia je od „syndromu 
nadużycia”. Wśród masażystów tendi-
nitis i tenosynovitis występują rzadziej 
niż „syndrom nadużycia”. Nieleczone, 
przewlekłe urazy zwiększają ryzyko za-
palenia kostno-stawowego, co skutkuje 
czasową, a w zaawansowanych stadiach 
schorzenia całkowitą niezdolnością do 
pracy oraz utratą funkcji rąk [17, 21]. 
Dlatego prawidłowa pozycja ciała, jak 
również ułożenie pacjenta gwarantuje 
minimalny wysiłek fizyczny i ograni-
czenie nadmiernych sił przeciążających 
ciało terapeuty podczas wykonywania 
zabiegów [4, 12, 20].

Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że 
oceniano czynniki ryzyka zawodowego 
w grupie fizjoterapeutów. Badania tego 
typu przeprowadzili Kulczycka i wsp. 
[11] na grupie 100 fizjoterapeutów 
zatrudnionych na oddziałach rehabili-
tacji w województwie Świętokrzyskim. 
W badaniach wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego za pomocą 
kwestionariusza SWP, który analizuje 
pozycje i ruchy ciała w trakcie czynności 
zawodowych. Autorzy wykazali, że 70% 
fizjoterapeutów nieprawidłowo wyko-
nuje pracę pochylając się do kąta 200, 
natomiast 54% do kąta 600. Badania 
dowiodły również, że podczas pracy 61% 
fizjoterapeutów z konieczności spogląda 
poniżej kąta 400 w stosunku do poziomej 
płaszczyzny widzenia. Podczas czynności 
zawodowych 56% fizjoterapeutów ma 
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uwypuklony kręgosłup lędźwiowy, a 58% 
niepotrzebnie rotuje tułów, zaś 51% na-
wykowo skręca kręgosłup szyjny. Praca 
kończynami górnymi jest w zawodzie 
fizjoterapeuty kluczowa, i u 78% spro-
wadza się do przenoszenia ich do przodu, 
a u 64% do przywodzenia. Wszystkie 
wykazane mankamenty pracy zawodo-
wej spowodowane wadliwymi pozycjami 
prowadzą do przeciążenia kręgosłupa. 

W kolejnym badaniu Lisiński, 
Samborski [13] analizowali przyczy-
ny dolegliwości bólowych kręgosłupa 
lędźwiowego wśród 70 osób łączących 
pracę w zawodzie kinezyterapeuty 
i fizykoterapeuty. Dane zgromadzono 
za pomocą ankiety, w której znalazły 
się pytania na temat charakteru bólu, 
okoliczności w jakich ból pojawił się. 
Wyniki wykazały, że u 90% fizjoterapeu-
tów główną przyczyną bólu kręgosłupa 
lędźwiowego były dźwiganie i ruchy 
skrętne tułowia. Ale autorzy podkre-
ślili, że  ból kręgosłupa lędźwiowego 
ma złożoną etiologię, bowiem może 
być wypadkową czynników zarówno 
statycznych i dynamicznych. 

Wyniki własne pokazały, że rodzaj 
wykonywanego zawodu nie determi-
nuje nasilenia dolegliwości bólowych, 
bowiem nie było różnic statystycznie 
istotnych siły bólu mierzonej w VAS 
między fizykoterapeutami a masażysta-
mi. Różnice stopnia niepełnosprawności 
między fizykoterapeutami a masażystami 
były niewielkie (największe sięgały tyl-
ko 0.5 pkt.), dotyczyły domen: stanie, 
podróżowanie, ODI suma, ale okazało 
się, że są one nieistotne statystycznie, 
podobnie jak i we wszystkich pozostałych 
ankietowanych czynnościach. W obu 
grupach dominowała niepełnosprawność 
niewielka, 0–20%, którą stwierdzono 
u 11 fizykoterapeutów i 9 masażystów, 
co stanowi 58% i 56%. Niepełnospraw-
ność umiarkowana 21–40% wystąpiła 
u 8 fizykoterapeutów i 7 masażystów, 
czyli odpowiednio u 42% i 44%. Wyniki 
wykazały, że fizykoterapeuci i masażyści 

nie różnią się od siebie pod względem 
stopnia niepełnosprawności. Dlatego 
można powiedzieć, że rodzaj pracy nie 
ma  istotnego wpływu na ograniczenia 
sprawności fizycznej w analizowanych 
grupach zawodowych. Wyników badań 
własnych dowodzą, że fizykoterapeuci 
i masażyści obarczeni są wysokim ry-
zykiem wystąpienia bólów kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżowego, spowodowanych 
brakiem ergonomii pracy. Do poważnych 
błędów należą: nieprawidłowa pozycja 
ciała w trakcie wykonywania zabiegów; 
ograniczona autokontrola podczas wyko-
nywania ruchów, związanych ze zmianą 
pozycji ciała; bagatelizowanie prawidło-
wych nawyków − wzorców ruchowych 
na skutek nie przestrzegania zasad bio-
mechaniki ciała i  ergonomii pracy [10, 
11, 13]. 

Wobec powyższego, aby zmniejszyć 
ryzyko występowania zespołów bólowych 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego należy 
upowszechniać permanentną profilakty-
kę. Ma ona pierwszoplanowe znaczenie 
w zmniejszaniu częstości występowania 
przeciążeń narządu ruchu wśród pracow-
ników fizjoterapii. Punktem wyjścia jest 
edukacja na temat zdrowego stylu życia, 
znajomości biomechaniki własnego ciała, 
ergonomii pracy. Dlatego aby zapewnić 
wydolność narządu ruchu w czynnościach 
codziennych, powiązanych z pracą zawo-
dową należy: 

• aktywnie wypoczywać;
•  unikać w pracy pozycji predyspo-

nujących kręgosłup do nadmierne-
go pochylenia;

•  utrzymywać kręgosłup prosty w po-
zycji siedzącej;

•  zmieniać pozycje podczas wyko-
nywania czynności zawodowych;

•  dbać o wyprostowaną postawę 
w trakcie podnoszenia, dźwigania 
dużych ciężarów;

•  podczas dźwigania różnych przed-
miotów należy stosować krótką 
dźwignię, trzymać je w rękach bli-
sko tułowia;

•  w czasie odpoczynku należy przyj-
mować pozycje przeciwbólowe;

•  wypoczywać i spać na twardym, 
równym łóżku, które nie ugina pod 
własną masą ciała;

•  kontrolować w ciągu dnia postawę 
ciała i prawidłowe nawyki ruchowe;

•  wykonywać codziennie ćwicze-
nia ruchowe, w trakcie których 
wzmacniane są mięśnie brzucha, 
pośladków, grzbietu, a także wy-
konywać ćwiczenia poprawiające 
ruchomość kręgosłupa;

•  różnicować techniki masażu przez 
użycie różnych części dłoni i ra-
mion, aby uniknąć powtarzalnego 
ruchu w jakiejkolwiek części ciała;

•  wykluczyć techniki sprawiające ból;
•  znaleźć czas na wypoczynek między 

kolejnymi zabiegami leczniczymi 
[1, 2, 15, 16]. 

Praca własna ma ograniczenia, głów-
nie z powodu małej próbki badawczej. 
Jednak wyniki własne mogą stanowić 
wstęp do dalszych, wnikliwszych badań 
na reprezentatywnej grupie, a w konse-
kwencji mogą przyczynić się do zmian 
organizacji pracy na stanowisku fizyko-
terapeutów i masażystów. 

Wnioski

1. Rodzaj wykonywanego zawodu 
nie determinuje nasilenia dolegliwości 
bólowych, bowiem nie było różnic staty-
stycznie istotnych nasilenia bólu między 
fizykoterapeutami a masażystami.

2. W badanych grupach przeważa-
ła niepełnosprawność niewielka, nieco 
mniej było niepełnosprawności umiarko-
wanej. Brak różnic statystycznie istotnych 
sugeruje, że rodzaj wykonywanej pracy 
(fizykoterapeuci, masażyści) nie różni-
cuje stopnia niepełnosprawności tych 
grupach zawodowych.
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