
AUTOTERAPIA
pochodzenia szyjnego

W BÓLACH GŁOWY



Autoterapia w bólach głowy pochodzenia szyjnego

Inną nazwą na ból głowy pochodzenia szyjnego jest „migrena szyjna” lub „zespół szyjny górny”. 
Ból ten może być tępy, głęboki lub kłujący i umiejscowiony w tylnej części głowy lub karku, ale 
może również promieniować do czoła, skroni, ramion i barków. Dolegliwości pojawiają się okresowo
i mogą nasilać się podczas wykonywania pewnych ruchów. Ból może trwać od kilku godzin nawet
do wielu tygodni. Objawami towarzyszącymi mogą być zawroty głowy, które pojawiają się podczas
nagłego poruszenia głową oraz szumy uszne.

Za przyczynę szyjnopochodnego bólu głowy uważa się: dyskopatię, chronicznie zwiększone napięcie
mięśniowe na skutek urazu, wypadku lub zmiany anatomicznej krzywizny kręgosłupa szyjnego, 
która spowodowana jest przez zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe. Jednak najczęstszą 
przyczyną są zmiany przeciążeniowe mięśniowo-powięziowe w górnej części ciała, które pojawiają
się w wyniku zbyt długiej, bez przerw, pracy w pozycji siedzącej lub nieergonomicznej pozycji 
w pracy czy w domu. W wyniku złych nawyków ruchowych dochodzi do wzmożonego napięcia 
mięśniowego, czego konsekwencją jest ograniczenie fizjologicznego zakresu ruchomości górnego
otworu klatki piersiowej (głowy, szyi, barków, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjno-piersiowego). 

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak poprawnie ustawić 
stanowisko pracy, obejrzyj nasz film! Na kanale 
YouTube Medicover Polska znajdziesz wiele filmów
dotyczących ergonomii w codziennym życiu, jak 
i ćwiczeń pomagających utrzymać zdrową sylwetkę.

https://www.youtube.com/watch?v=DOC8aEixy9k

Częstą przyczyną bólu głowy pochodzenia szyjnego jest stres i pośpiech, który powoduje nadmierne 
napięcie naszego ciała. Jeżeli ten stres jest długotrwały, ta nieadekwatnie silna reakcja na bodziec 
staje się nawykiem dla naszych mięśni. Taka nadmierna praca powoduje, że stajemy się coraz 
bardziej podatni na stres, jednocześnie płacąc za to coraz większą cenę – stres „odkłada” się 
w naszym mięśniach i powoduje dolegliwości bólowe.

Jak temu zaradzić? Na pewno starać się mniej stresować ;). Dobrym pomysłem są też techniki 
autorelaksacji – poniżej przedstawiamy kilka technik, które pomogą rozluźnić napięte mięśnie 
w okolicy głowy, kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Warto również pamiętać o ćwiczeniach 
relaksujących i rozciągających, które regularnie wykonywane pomagają w dolegliwościach bólowych
pleców i układu ruchu. Filmy z ćwiczeniami możesz znaleźć na naszym kanale na YouTubie. 
Możesz również przyjść do Poradni Bólu Pleców, gdzie fizjoterapeuta dobierze ćwiczenia 
konkretnie do Ciebie.

https://www.youtube.com/watch?v=DOC8aEixy9k
https://www.youtube.com/watch?v=DOC8aEixy9k


Automasaż tylnej części szyi
Głębokim chwytem szczypcowym 
odciągnij skórę po lewej stronie szyi.
Ruch: jednocześnie skręć głowę 
w prawą stronę i przesuń rękę w prawą 
stronę. Zakończ ruch i automasaż, 
gdy poczujesz pod ręką twarde 
elementy kręgosłupa szyjnego 
(wyrostki kolczyste).
Powtórz po 5 razy na stronę.
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Automasaż przejścia 
szyjno-piersiowego i szyjnego 
odcinka kręgosłupa
Obie dłonie połóż w okolicy górnych 
kątów łopatek. 
Ruch: przesuń ręce w stronę potylicy 
jednocześnie uciskając i robiąc powolny
skłon głową do przodu. 
Powtórz 5 razy.

3
Rozciąganie mięśnia 
mostkowo-sutkowo-obojczykowego
Połóż dłoń na obojczyku. 
Ruch: spychając dłoń w dół 
jednocześnie skieruj brodę do góry 
i po skosie w przeciwną stronę. 
Wykonaj ruch do momentu pierwszego 
delikatnego uczucia  rozciągania mięśni 
z przodu szyi.
Zatrzymaj ruch na 5-30 sekund.
Powtórz po 5 razy na stronę.



Rozluźnienie przejścia 
potyliczno-szyjnego przez kompresję 
(ucisk) punktów spustowych palcami 
lub przy użyciu piłeczki do automasażu
Odszukaj wrażliwe bólowo miejsca na 
mięśniach potylicznych i przytrzymaj 
kompresję (ucisk) każdego miejsca po 
kolei, aż do momentu złagodzenia 
nieprzyjemnych dolegliwości.
Powtórz 1 raz na każdy punkt.
Możesz również wykonać automasaż 
bolesnych punktów robiąc koliste 
ruchy w jedną stronę.
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Opracowanła: mgr Ewa Smoleń, 
fizjoterapeutka Medicover




