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Przedmowa  
Podziękowania  
CZĘŚĆ I  
67 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH CHORÓB UKŁADU RUCHU W PRAKTYCE LEKARZA 
RODZINNEGO 
ROZDZIAŁ 1 
Szyja 
Diagnostyka różnicowa bólu w okolicy szyi 
Skręcenie lub przeciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa 
Radikulopatia szyjna 
Zapalenie nerwu potylicznego większego 
Zmiany zwyrodnieniowe stawu skroniowo--żuchwowego 
ROZDZIAŁ 2 
Bark 
Diagnostyka różnicowa bólu barku 
Konflikt podbarkowy 
Zapalenie ścięgien stożka rotatorów 
Bark zamrożony (adhesive capsulitis) 
Rozerwanie ścięgien stożka rotatorów 
Skręcenie oraz zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo--obojczykowego 
Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia 
Zapalenie kaletki podłopatkowej 
Zmiany zwyrodnieniowe stawu łopatkowo--ramiennego 
Wielokierunkowa niestabilność stawu barkowego 
ROZDZIAŁ 3 
Staw łokciowy 
Diagnostyka różnicowa bólu stawu łokciowego 
Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej 
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej 
Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego 
Nakłucie stawu (artrocenteza) ramienno- -promieniowego 
ROZDZIAŁ 4 
Nadgarstek 
Diagnostyka różnicowa bólu nadgarstka 
Choroba de Quervaina 
Zmiany zwyrodnieniowe stawów nadgarstkowo--śródręcznych 
Kciuk gajowego 
Zespół kanału nadgarstka 
Artrocenteza stawu promieniowo-nadgarstkowego 
Torbiel galaretowata grzbietowej strony nadgarstka 
Złamanie kości łódeczkowatej oraz skręcenie nadgarstka 
ROZDZIAŁ 5 
Ręka 
Diagnostyka różnicowa bólu ręki 
Palec zatrzaskujący 
Torbiel ścięgna 



Przykurcz Dupuytrena 
Artrocenteza (nakłucie) stawu śródręczno--paliczkowego 
Zmiany zwyrodnieniowe stawów rąk 
Reumatoidalne zapalenie stawów 
ROZDZIAŁ 6 
Klatka piersiowa 
Diagnostyka różnicowa bólu klatki piersiowej 
Zapalenie chrząstki mostka/żeber 
Obrzęk stawu mostkowo-obojczykowego 
ROZDZIAŁ 7 
Grzbiet (odcinek lędźwiowy) 
Diagnostyka różnicowa bólu dolnej części grzbietu 
Skręcenie/przeciążenie odcinka lędźwiowo- -krzyżowego 
Radikulopatia w odcinku lędźwiowym, przepuklina krążka międzykręgowego oraz 
rwa kulszowa 
Przeciążenie stawu biodrowo-krzyżowego 
Ból kości ogonowej (coccygodynia) 
ROZDZIAŁ 8 
Staw biodrowy 
Diagnostyka różnicowa bólów biodra 
Zapalenie kaletki krętarza większego 
Zapalenie kaletki mięśnia pośladkowego średniego//zespół mięśnia gruszkowatego 
Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego 
Meralgia paresthetica 
Jałowa martwica głowy kości udowej 
Znaczny ból stawu biodrowego (utajone złamanie kości udowej, septyczne 
zapalenie stawu oraz przerzuty do kości udowej) 
ROZDZIAŁ 9 
Staw kolanowy 
Diagnostyka różnicowa bólu kolana 
Zespół rzepkowo-udowy 
Wysięk w stawie kolanowym 
Sucha iniekcja stawu kolanowego 
Krwiak w stawie 
Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego 
Zapalenie kaletki przedrzepkowej 
Zapalenie kaletki gęsiej stopki 
Torbiel Bakera 
Skręcenie więzadła pobocznego przyśrodkowego (MCL) 
Rozerwanie łąkotki 
ROZDZIAŁ 10 
Staw skokowy i podudzie 
Diagnostyka różnicowa bólu stawu skokowego i podudzia 
Skręcenie stawu skokowego 
Artrocenteza (nakłucie) stawu skokowego 
Zapalenie ścięgna Achillesa 



Zapalenie kaletki okolicy ścięgna Achillesa 
Zapalenie kaletki głębokiej ścięgna Achillesa 
Zapalenie pochewki ścięgnistej mięśnia piszczelowego tylnego 
Zapalenie rozcięgna podeszwowego 
Atrofia/podrażnienie poduszeczki tłuszczowej pięty (heel pad syndrome) 
Złamanie przeciążeniowe kości piszczelowej 
Rozerwanie mięśnia brzuchatego łydki 
ROZDZIAŁ 11 
Stopa 
Diagnostyka różnicowa bólu stopy 
„Bunion”, pauch koślawy 
Zapalenie kaletki torebki włóknistej pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego 
Dna moczanowa 
Palec młotkowaty 
Nerwiak Mortona 
CZĘŚĆ II 
ZŁAMANIA, PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE ORAZ REHABILITACJA 
ROZDZIAŁ 12 
Najczęstsze złamania w podstawowej opiece zdrowotnej 
Wprowadzenie do złamań 
Złamania kości ramiennej 
Złamania obojczyka 
Złamania kości promieniowej w części dystalnej 
Złamanie kompresyjne trzonu kręgu 
Złamania żeber 
Ukryte złamanie biodra 
Złamania stawu skokowego 
Dodatkowe kości stopy 
Złamanie przeciążeniowe trzonu kości śródstopia / złamanie marszowe 
ROZDZIAŁ 13 
Badania radiologiczne 
ROZDZIAŁ 14 
Najczęściej stosowane stabilizatory, ortezy oraz unieruchomienia gipsowe  
Szyja 
Ramię 
Łokieć 
Nadgarstek 
Ręka 
Okolica lędźwiowo-krzyżowa 
Staw biodrowy 
Staw kolanowy 
Staw skokowy 
Stopa 
ROZDZIAŁ 15 
ĆWICZENIA 
Wstęp 



Ogólna profilaktyka schorzeń szyi 
Ogólna profilaktyka schorzeń stawu barkowego 
Ogólna profilaktyka schorzeń stawu łokciowego 
Ogólna profilaktyka schorzeń nadgarstka i dłoni 
Ogólna profilaktyka schorzeń grzbietu 
Ogólna profilaktyka schorzeń stawów biodrowych 
Ogólna profilaktyka schorzeń stawu kolanowego 
Ogólna profilaktyka schorzeń stawu skokowego 
ANEKS 
Złamania, leki oraz wartości laboratoryjne  
Złamania wymagające konsultacji z chirurgiem ortopedą 
Siarczan glukozaminy i chondroityna 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
Kortykosteroidy 
Suplementacja wapnia 
Badania laboratoryjne wykorzystywane w reumatologii 
Badanie płynu stawowego 
Literatura uzupełniająca  
Skorowidz  


