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Prawidłowy układ szwów i kości u 
noworodka



Zmiany w ułożeniu kości czaszki w 
czasie porodu



Prawidłowe zmiany w ułożeniu kości 
czaszki przez poród naturalny

  



Deformacje czaszki dziecka



Przyczyny deformacji czaszki – nabyte 
nienaturalne

 Poród kleszczowy



Przyczyny deformacji czaszki - nabyte

 Poród z próżnociągiem

 Krwiak i deformacja



Bezpieczny próżnociąg ?

 Prawidłowe mocowanie

 Skala błędu



Deformacja asymetryczna



Przyczyny deformacji czaszki- 
ułożeniowe

 PLAGIOCEFALIA- najczęstsza deformacja 
powodowana powtarzanym uciskiem zewnętrznym 
na jedną z stron głowy co powoduje spłaszczenie. 
Jeśli dochodzi do asymetrii twarzy podbródek od 

spłaszczonej strony staje się szerszy, a czoło 
wydatne, ucho natomiast przesunięte do przodu i 

w dół, a czasami większe od ucha po stronie 
niezniekształconej. Szczęka może ulec 

przesunięciu, a oczy mogą mieć różne kształty i 
leżeć na dwóch różnych poziomach.



Najczęstsze przyczyny nabyte – 
kręcz poporodowy lub ułożeniowy





Praca z kręczem u dziecka

 Obracam główkę na 
stronę z kręczem, 
przytrzymując bark po 
przeciwległej stronie



Praca z kręczem u dziecka

 podtrzymanie główki od spodu i delikatne 
rozciąganiu mięśnia odchylając główkę w stronę 
przeciwną do kręczu. Trzeba pamiętać również o 

przytrzymaniu barku od strony kręczu



Spłaszczenie tylne

 BRACHYCEFALIA- charakteryzuje się spłaszczeniem 
całej tylnej części głowy ze jej skróceniem i 

poszerzeniem. Najczęściej występuje u dzieci 
układanych do snu cały czas w pozycji na plecach.

 Charakterystyczne następstwo szerokiej klatki 
piersiowej, krótkich kończyn – budowa masywna



Spłaszczenie boczne

 DOLICHOCEFALIA- charakteryzuje się długą i 
wąską głową. Może być spowodowana ułożeniem 

w życiu płodowym, gdzie głowa dziecka jest 
zaklinowana pod żebrami mamy. Wcześniactwo 

również przyczynia się do tej wady.



Metody pracy

Kask uciskowy na kości 
czaszki

 Metody operacyjne

 Metody alternatywne



Chiropraktyka w deformacjach czaszki

 Praca na czaszce;



Zalecenia dla rodziców

 BHP „łóżeczkowe”

 Głaskanie zgodnie z zasadami chiropraktyki

 Czesanie miękką szczoteczką zgodnie z zasadami 
chiropraktyki

 Zabawy stymulujące skręcanie głowy w ustawieniu 
na plecach i brzuszku



Następstwa zniekształcenia czaszki

 Nadmierne pobudzenie ogólne.

 Nadmierna wrażliwość dotykowa głowy

 Płaczliwość

 Wzmożone napięcie w kończynach

 Zaburzenia snu i czuwania

 Zaburzenia ogólne (m.in. asymetria twarzy, stolec, 
pobudzenie wzrokowe, skręcenie ciała, zaburzenia 

odruchów, padaczka)



Maksymilian 

 16. listopad

 10 grudnia, 10 stycznień



Maksymilian 

 23 kwietnia

 16 maja



Maksymilian  - terapia skończona – 
czerwiec 2013



Urazy okołoporodowe

 Wiki- kręcz ułożeniowy,
 Poród „ceserskie cięcie”

 Deformacja- spłasczenie tyłu czaszki po stronie 
prawej



Chiropraktor !

 Praca chiropraktyka polega na działaniu według 
zasad wyrównywania asymetrii z wszechstronną 

wiedzą dotyczącą anatomii i fizjologii.

 Dzięki temu dzieci          ( noworodki) nie są 
innymi organizmami niż osoby dorosłe do pracy 

dla chiropraktyka z odpowiednimi uprawnieniami.



  życząc powodzenia
    Joanna Krygier – 

Prezes Fundacji „Do góry głowa”
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