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S bolesťou chrbta rôzneho stupňa má skúsenosť až 80 percent populácie. Akútna bolesť sa vyskytuje 
najčastejšie v produktívnom veku, keď postihnutého prechodne, prípadne prejdúc do chronického 
štádia aj trvale, vyraďuje z pracovného procesu. Vo väčšine prípadov však možno celoživotným 
sústavným dodržiavaním režimových opatrení a správnymi pohybovými návykmi takejto bolesti 
predchádzať. Platí to najmä pre najpočetnejší výskyt bolestí chrbtice, ktorý vyplýva z oslabeného 
svalstva trupu alebo z opotrebovania chrbtice na základe nesprávneho zaťaženia. 

Bolesti chrbtice v súčasnosti predstavujú jeden z najčastejších dôvodov návštevy odborného lekára 
v oblasti ortopédie, neurológie, reumatológie a fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 
Základným predpokladom prevzatia pacienta do sústavnejšej starostlivosti týchto odborníkov je 
vylúčenie pôvodu bolestí v oblasti chrbta z iného zdroja (gynekologické, kardiálne, vnútrobrušné 
choroby a pod.). 

V prípade, že pôvod bolestí skutočne vychádza z chrbtice, je diagnostickou úlohou overiť, či ide o 
prechodné zmeny (spravidla postihujúce funkciu) alebo trvalé zmeny (spravidla postihujúce 
štruktúru) stavcov a priľahlých oblastí alebo nezriedka ich kombináciu, z čoho vyplývajú liečebné 
postupy. 

Akútna bolesť chrbta sa vyskytuje najčastejšie v produktívnom veku, keď postihnutého 
prechodne (prípadne, ak prejde do chronického štádia, aj trvale), vyraďuje z pracovného procesu. 

Podľa príčiny, závažnosti a zvratnosti prejavov možno bolesti chrbtice diagnostikovať ako: 

• funkčné poruchy na podklade prechodného postihnutia väzov, kĺbov a svalov, 

• tvarové poruchy – spravidla chronické poškodenia štruktúry stavcov, medzistavcových 
kĺbov a väzov. 

Najčastejšie akútne bolesti v oblasti chrbtice sú vyvolané funkčnou poruchou – spazmom 
(kŕčovitým stiahnutím) paravertebrálnych svalov (priľahlých k chrbtici). 

K prvým a základným liečebným opatreniam po objavení sa akútnych bolestí chrbtice bez 
ohľadu na pôvod ich vzniku a závažnosti, patrí pokojný režim. Za pokojný režim sa nepovažuje 
len ležanie na lôžku, ale aj využívanie úľavových polôh, keď chorý pociťuje čo najmenej bolesti, 
napríklad sed na polovysokej stoličke, prejdenie sa po byte s cieľom vykonania hygienických 
potrieb a pod. Popri liečbe a komplexnej RHB liečbe je vhodná aj podpora regenerácie stuhnutého 
svalstva antireumatickými alebo prehrievajúcimi masťami, krémami alebo gélmi. Operačné metódy 
sa realizujú až po starostlivom zvážení všetkých okolností. 

 

AKÚ MÁ CHRBTICA FUNKCIU? 

Chrbtica okrem zabezpečenia opory a lokomócie (pohybu) tvorí aj ochranný obal pre miechu a z nej 
vystupujúce nervové korene. Kostná dreň stavcov je dôležitá na krvotvorbu. Na chrbticu 
podliehajúcu celoživotnej metabolickej prestavbe sú teda kladené veľké statické a dynamické 
nároky. Jej pevnosť zabezpečujú stavce a medzistavcové kĺby. 
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Na jej odolnosti proti osovej záťaži sa podieľajú fyziologické zakrivenia (krčná a drieková lordóza 
a hrudná kyfóza) a medzistavcové elastické väzivové platničky (disky) s centrálne uloženým 
hlienovým jadrom. Úlohou platničiek je tlmiť nárazy na chrbticu, pričom hlienové jadro (nucleus 
pulposus) sa správa ako vak s tekutinou a zabezpečuje rovnomerné prenášanie tlaku pôsobiaceho 
v dlhej osi chrbtice na okolitý väzivový prstenec platničky ako aj krycie platničky stavcov. 

Na kvalite plnenia statických a dynamických úloh sa podieľajú aj pasívne štruktúry – väzy, ktoré 
navzájom prepájajú jednotlivé časti stavcov a ich výbežkov; aktívne štruktúry – priľahlé svaly a ich 
úpony chrbta, tzv. paravertebrálne svalstvo; ale aj vzdialenejšie svalstvo trupu a dolných končatín, 
tzv. posturálne svalstvo. Na dokonalej koordinácii všetkých funkcií má podiel aj priľahlé cievne 
a nervové zásobenie. Každá z uvedených štruktúr sa za nepriaznivých okolností môže stať 
pôvodcom akútnych (náhle vzniknutých) alebo chronických bolestí. 

 

AKO DELÍME BOLESTI CHRBTICE? 

Bolesti chrbtice možno rozdeliť podľa viacerých kritérií: funkčné poruchy na základe prechodného 
postihnutia väzov, kĺbov a svalov, napr. nevhodnými režimovými opatreniami, alebo morfologické 
(tvarové) poruchy – spravidla chronické poškodenia štruktúry stavcov, medzistavcových kĺbov 
a väzov, napr. zmeny z opotrebovania kĺbových plôšok a stavcov a prejavy ich patologickej 
reparácie (t. j. degeneratívne zmeny), zmeny z útlaku nervových koreňov a miechy, metabolické 
zmeny s dôrazom na osteoporózu, zápalové, poúrazové a neskoré vývojové zmeny. 

Vzhľadom na úroveň prejavu bolesti býva najčastejšie diagnostikovaný: 

• cervikokraniálny syndróm (bolesti hlavy vychádzajúce z krčnej chrbtice),  

• cervikobrachiálny syndróm (bolesti krčnej chrbtice spojené s bolesťou ramena),  

• vertebrogénny syndróm (vychádzajúci z chrbtice),  

• algický (bolestivý) syndróm,  

• torakálny, lumbálny alebo lumbosakrálny syndróm (v hrudnej, driekovej alebo driekovo-
krížovej oblasti), 

• polytopný (na viacerých miestach sa vyskytujúci) vertebrogénny algický syndróm je 
označenie bolestí celej chrbtice, vždy, samozrejme, s následným objasnením príčiny bolesti. 

Dôležitá je aj diferenciálna diagnostika, t. j. rozpoznanie a vylúčenie iných chorôb, ktoré v určitej 
etape ich vývoja môžu byť vertebrogénnym chorobám veľmi podobné. 

Aké sú najčastejšie príčiny akútnej a chronickej bolesti chrbtice? 

Najčastejšie akútne bolesti v oblasti chrbtice sú vyvolané funkčnou poruchou – spazmom (kŕčovitým 
stiahnutím) paravertebrálnych (priľahlých k chrbtici) svalov. Vyvolávajúcou príčinou môžu byť: 

• náhle ochladenie tela v dôsledku prudkých náhlych teplotných výkyvov okolitého 
prostredia (napr. prievan po spotení), čo v konečnom dôsledku pri neliečení tvorí 
aj predpoklad zápalu sedacieho nervu (ischias, lumboischialgický syndróm), 

• akútne preťaženie svalstva nepripraveného na záťaž, 
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• prebiehajúca infekcia alebo stav po prekonanej infekcii. 

 

LIEČBA 

Pokojný režim patrí k prvým a základným liečebným opatreniam po objavení sa akútnych bolestí 
chrbtice bez ohľadu na pôvod ich vzniku a závažnosti choroby. Za pokojný režim sa 
však nepovažuje len ležanie na lôžku, ale aj využívanie úľavových polôh, keď chorý pociťuje čo 
najmenej bolesti, napríklad sed na polovysokej stoličke, prejdenie po byte s cieľom vykonania 
hygienických potrieb a pod. 

Dĺžka trvania pobytu na lôžku však závisí od konkrétnej choroby. Príliš dlhý čas zotrvania na lôžku 
vedie k oslabeniu svalstva chrbtice a následne k problémom so stabilizáciou chrbtice 
vo vzpriamených polohách. Preto musí byť pobyt na lôžku indikovaný len v závažných prípadoch. 
K nim patria zápalová choroba stavca, medzistavcovej platničky či nervov alebo stavy po úrazoch. 
Pri doliečovaní osteoporotických zlomenín alebo niektorých typov poškodenia medzistavcových 
platničiek treba chorého mobilizovať čo najskôr, ako je možné, čo konkrétne zváži ošetrujúci lekár. 

Všeobecne možno odporučiť pri bolestiach chrbta vyplývajúcich z podráždenia svalstva a jeho 
spazmu (stiahnutia) z prechladnutia, preťaženia alebo reakcie na bežnú infekciu bez iných 
sprievodných príznakov čo najkratší pokoj na lôžku (cca 2 – 3 dni). V tom čase nie je 
vhodné chorého prepravovať ani do rehabilitačných (RHB) zariadení. Ak má človek bolesti a 
napriek tomu má potrebu sa premiesňovať, je vhodné využiť podľa typu postihnutia krčný golier 
z polotuhej peny alebo sériovo vyrábaný korzet s užívaním voľne predajných liekov po porade 
s lekárnikom. Ak však bolesti po týchto opatreniach trvajú v nezmenenej alebo väčšej miere viac 
ako dva dni, je vhodné vyhľadať odborného lekára. Nie je vhodné užívať lieky na uvoľnenie 
svalstva, ak nie je zabezpečený pokojný režim. Príliš dlhý čas zotrvania na lôžku vedie k oslabeniu 
svalstva chrbtice a následne k problémom so stabilizáciou chrbtice vo vzpriamených polohách. 

Na krátkodobé dodržanie pokoja na lôžku však nadväzuje včasné začatie rehabilitačných procedúr, 
liečebnej telesnej výchovy spolu s preventívnymi režimovými opatreniami. Ak odborný lekár 
chorému odporučil infúznu liečbu, treba ju podávať vtedy, keď má pacient možnosť po nej 
zotrvať v úľavových polohách, čo podporuje účinok infúznej liečby. 

Pri veľmi často sa vyskytujúcich príznakoch dráždenia nervového koreňa alebo menej závažných 
diskopatiách (choroby medzistavcových platničiek) alebo zápale nervu (najčastejšie sedacieho, tzv. 
ischias) je potrebný pokojný režim pri zotrvaní v úľavovej polohe na lôžku v závislosti 
od závažnosti choroby aj 10 až 14 dní, pri prevažnom zotrvaní v polohách, ktoré znižujú tlak 
na medzistavcovú platničku či vyvolávajú čo najmenšie napínanie nervového koreňa. Jednou 
z možností v týchto prípadoch je úľavová poloha s ohybom v bedrových a kolenných kĺboch 
(pomocou podložky v tvare hranola pod predkolenia), resp. optimálnu polohu si podľa 
subjektívneho stavu vytvorí sám pacient. 

Pri menej častých chorobách spôsob a čas imobilizácie (znehybnenia) určí ošetrujúci lekár 
na základe konkrétnej choroby. Dlhá imobilizácia bez možnosti polohovania, resp. príslušných 
aktuálnych opatrení zvyšuje možnosť žilovej trombózy a z nej plynúcich komplikácií. 
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V prípade možnosti dostať sa do vzpriameného postavenia (vertikalizácia chrbtice) je potrebné 
vyvarovať sa zbytočnému ohýbaniu chrbtice, pomáhať si oporou horných končatín a na „polosed“ 
si zabezpečiť vysokú stoličku; na zmenu polohy alebo chôdze je niekedy vhodné využiť oporu 
podpornej palice alebo bariel. 

 

BOLESTI VYCHÁDZAJÚCE Z KRČNEJ CHRBTICE 

Cervikokraniálny syndróm 

Príčina: podráždenie medzistavcových kĺbov, väzov a svalov v oblasti krčnej chrbtice zväčša 
v dôsledku preťaženia alebo zápalových zmien, zriedkavejšie degeneratívnymi zmenami 
(poškodením z opotrebovania). 

Príznaky: bolesti v šiji s vyžarovaním do záhlavia, spánkov niekedy aj v oblasti čela a po stranách 
tváre, stuhnutie šijového svalstva s obmedzením pohyblivosti v jednom alebo vo viacerých 
smeroch. Niekedy sú prítomné závraty s pocitom neistoty pri chôdzi. 

Liečba: na noc spevnenie krčnej chrbtice polotuhým golierom, myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie 
stuhnutých svalov), analgetiká (lieky proti bolesti), antireumatické krémy, fénovanie šije, 
rehabilitačné opatrenia ako manuálna terapia, mäkké techniky, následná liečebná telesná výchova 
a dodržiavanie režimových opatrení, vyhýbanie sa dlhšie trvajúcemu vytočeniu hlavy, t. j. nespávať 
na bruchu. 

Cervikobrachiálny syndróm 

Príčina: bolesti na základe porušenia svalovej súhry svalstva šije a ramenného pletenca 
alebo prechodná blokáda v oblasti prechodu krčnej do hrudnej chrbtice, prípadne prechodná 
porucha v spojení prvého rebra s hrudnou kosťou. 

Príznaky: bolesti medzi lopatkami, tŕpnutie prstov, bolesti v oblasti lakťov. 

Liečba: odstránenie svalového spazmu (stiahnutia) myorelaxanciami (liekmi na uvoľnenie 
stuhnutých svalov), nesteroidné antireumatiká, v perorálnej, injekčnej alebo masťovej forme, 
prostriedky liečebnej rehabilitácie a dodržiavanie režimových opatrení. Pri úpornejších ťažkostiach 
sa aplikujú lokálne obstreky do bolestivého miesta s cieľom jeho znecitlivenia. 

Poznámka: Pri tŕpnutí v oblasti ľavej ruky je potrebné vylúčenie infarktu myokardu! 

 

BOLESTI DRIEKOVEJ CHRBTICE 

Bolesti v oblasti driekovej a krížovej chrbtice sú označované ako lumbalgia alebo lumbago. 
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Akútne lumbago 

Príznaky: prudká bolesť driekovej a krížovej chrbtice zhoršujúca sa pohybom, držanie v úľavovej 
polohe v predklone, niekedy úklone s vyhladenou driekovou lordózou s miernym poohnutím 
v bedrových kĺboch. Bolestivé vystieranie trupu s oporou o stehná. Úplné zlepšenie v priebehu 
niekoľkých dní, nedá sa vylúčiť zopakovanie problému v budúcnosti. 

Liečba: pokoj na lôžku zhruba 2 dni, následná šetrná liečebná telesná výchova, v prípade 
jednoduchej prepravy pacienta aj fyzikálna liečba, myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie stuhnutých 
svalov) u ležiaceho 2- až 3-krát denne, u chodiaceho len na noc, analgetiká (lieky proti bolesti) 
alebo nesteroidné antireumatiká (lieky proti zápalu a bolesti); podávanie protizápalovej liečby 
antireumatikami je dôležité, keďže v dôsledku mechanického dráždenia mäkkých štruktúr 
nastupuje zmena pH v okolitom tkanive sprevádzajúca tvorbu chemicky vyvolaného 
(nebakteriálneho!) zápalu. Vhodné je fénovanie chrbtice, antireumatické krémy, následné 
rehabilitačné opatrenia na posilnenie posturálneho svalstva (brušné svalstvo a svaly chrbtice). Nie 
je vhodná priama aplikácia tepla (horúci vaňový kúpeľ), čo môže podporiť vznik prekrvenia 
a opuchu mäkkých tkanív s následným zvýraznením subjektívnych ťažkostí. 

Lumbalgia 

Ide o označenie dlhšie trvajúcej bolesti v driekovej a krížovej chrbtici. 

Príčina: spravidla mechanické dráždenie zadného pozdĺžneho väzu (spájajúceho zadné časti tiel 
stavcov) prebiehajúceho súbežne s miechou. Dráždenie je vyvolané vyklenovaním poškodených 
medzistavcových platničiek, ale aj degeneratívnymi zmenami medzistavcových kĺbov či tiel 
stavcov. 

Príznaky: bolesť pri statickej záťaži, určitej polohe, dlhšom sedení a státí, niekedy i ležaní. Bolesti 
a obmedzenie hybnosti chrbtice pri rannom vstávaní z lôžka ustúpia po asi polhodinovom zotrvaní 
vo vzpriamenej polohe (platnička po zaťažení „stráca“ tekutinu a menej tlačí na priľahlé väzy). 

Liečba: ako pri akútnej lumbalgii, obstreky, režimové opatrenia, používanie trupových ortéz 
pri statickej záťaži, pravidelné posilňovanie trupového svalstva, časté zmeny polôh, pravidelné 
striedanie aktivity a odpočinku. 

 

BOLESTI HRUDNEJ CHRBTICE 

Vertebrogénny algický torakálny syndróm 

Je súborný názov ťažkostí z rôznorodých príčin, ako sú bolesti na základe blokád medzistavcových 
kĺbov, bolesti zapríčinené svalovým spazmom (stiahnutím), začínajúci herpes zoster (pásový opar), 
zápaly svalov, stavcov a medzistavcových platničiek, ako aj bolesti na základe degeneratívnych 
zmien medzistavcových kĺbov a krycích platničiek stavcov, akútne bolesti na základe patologických 
zlomenín stavcov z osteoporózy. Liečebné metódy sú totožné ako pri ostatných postihnutiach. 
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BOLESTI CHRBTICE Z ÚTLAKU A POŠKODENIA NERVOVÝCH KOREŇOV 
(RADIKULOPATIE) 

Príčina: útlak nervového koreňa alebo aj viacerých koreňov súčasne, čo je spôsobené mechanickým 
dráždením najčastejšie poškodenou medzistavcovou platničkou, zúžením kostného výstupu pre 
nervové korene degeneratívnymi zmenami alebo iným patologickým procesom, následkom 
ktorého sa zväčšuje objem. 

Príznaky: vyžarovanie bolesti do vzdialenejších častí častejšie horných a dolných končatín 
v závislosti od inervovanej oblasti utlačeného koreňa. Býva prítomná zmena vnímania citlivosti, 
zmenené príslušné reflexy, oslabenie svalovej sily, zmena vnímania tepla a chladu v postihnutej 
oblasti, krívanie pri postihnutí dolnej driekovej chrbtice. Pre každú úroveň postihnutia je typický 
súbor prejavov (napríklad vyžarovanie bolesti pásovito po vonkajšej strane stehna a obmedzenie 
stoja na päte pri postihnutí koreňa pri piatom driekovom stavci). Ťažkosti môžu mať rôznu 
intenzitu aj v závislosti od pridruženého alebo ustupujúceho opuchu a zápalu z mechanického 
dráždenia. 

Liečba: pokojný režim, počas pokoja na lôžku je vhodné napínanie sedacích svalov a chrbtových 
svalov, nesteroidné antireumatiká (lieky proti zápalu a bolesti) cez ústa alebo injekčnou formou, 
myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie stiahnutých svalov) počas pokoja na lôžku, neskôr len na noc, 
infúzna liečba, možné sú lokálne a koreňové obstreky znecitlivejúcimi liečivami s možnou 
kombináciou s kortikoidmi na základe CT kontroly. Po opustení lôžka prostriedky liečebnej 
rehabilitácie, manuálnej liečby, fyzikálna liečba. Pri dlhodobých a úporných bolestiach možno 
využiť aj invazívnejšie liečebné postupy uvedené vo všeobecnej časti. 

Poznámka: Vyhýbať sa svojpomocnému naprávaniu a aplikácii horúceho kúpeľa, resp. kontaktného 
tepla (elektrický vankúš). Tepelné procedúry len po porade s odborným lekárom, resp. na RHB 
pracovisku. Dodržiavanie režimových opatrení! 

 

BOLESTI CHRBTICE Z POŠKODENIA MEDZISTAVCOVÝCH PLATNIČIEK (DISKOPATIE) 

Príznaky: Keďže jestvuje viacero typov a možností rozsahu poškodenia medzistavcovej platničky, 
príznaky aj perspektívy vývoja choroby sa rôznia. Pri často sa vyskytujúcom vyklenovaní platničky 
bez porušenia jej väzivového obalu (protrúzia) príznaky závisia od úrovne postihnutia a miesta 
na chrbticovom kanáli, ktorého sa vyklenutie dotýka. Výraznejšie príznaky vyvoláva závažnejšie 
poškodenie platničky s poškodením jej väzivového prstenca a „vyliačením“ hlienového jadra 
(prolaps) do chrbticového kanála, kde sa vyliečená časť (sequester) môže posúvať, ale čo je 
povzbudivé, postupne aj vstrebať. Najčastejšie príznaky sú prudké ostré bolesti vyvolané 
aj najmenším pohybom, otrasom či napr. zakašľaním alebo kýchnutím, čo núti postihnutého 
zotrvať v strnulej polohe. Častým príznakom pri poškodení driekových platničiek je porucha 
frekvencie močenia, s častejším nútením, varovným príznakom je však strata ovládania močenia 
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a stolice, čo je dôvodom urgentného operačného výkonu. Klinická diagnostika poškodenia 
platničiek býva pomerne zrejmá, presnejší stupeň poškodenia objasní rtg vyšetrenie, CT (počítačová 
tomografia) vyšetrenie alebo MRI (magnetická rezonancia). 

Liečba: pokojový režim, cvičenie na lôžku, nesteroidné antireumatiká (lieky proti zápalu a bolesti) 
cez ústa alebo injekčnou formou, myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie stiahnutých svalov) počas 
pokoja na lôžku, neskôr len na noc, infúzna liečba, pri úporných ťažkostiach 
aj ozónoliečba alebo operačné postupy. Pri statickej záťaži je dôležité používanie driekových pásov, 
prechodne tuhších korzetov. Pri dobre udržiavanom svalstve a optimálnom režime a hmotnosti je 
dobrá prognóza, čo sa týka ústupu ťažkostí, aj pri neoperačnej liečbe a znížená pravdepodobnosť 
znovunavrátenia problémov. Pôsobenie stresov taktiež nepriaznivo vplýva na stav chrbticového 
svalstva a hojenie a regeneráciu platničiek. 

 

BOLESTI CHRBTICE Z PATOLOGICKÉHO SKLZU STAVCOV (LISTÉZY) 

Príčina: prerušenie stavcového oblúka (úraz, vrodené vývojové alebo degeneratívne zmeny) 
spôsobuje zníženie stability daného segmentu. Nastáva čiastočný posun dvoch priľahlých stavcov 
s dráždením miechy pri nevhodných, prípadne aj bežných pohyboch. 

Diagnostika: na základe rtg vyšetrenia, CT alebo MRI vyšetrenia sú pri závažnejších stavoch 
indikované operačné výkony. 

Príznaky: Najčastejší býva posun v driekovej chrbtici, keď sa vyššie uložený stavec mierne skĺzava 
voči nižšie uloženému – spondylolistéza. Typickým príznakom je potreba zotrvania v predklone, 
veľkú úľavu poskytuje napnutie brušného svalstva a jeho udržanie v dobrej kondícii. 

Liečba: sústavná liečebná telesná výchova s posilňovaním brušného svalstva, pri závažnejších 
posunoch trupové ortézy s prítlakom na prednú brušnú stenu, pri progresii operačná stabilizácia 
stavcov. Treba sa vyhýbať ležaniu na bruchu a záklonom. Pri zadných a bočných posunoch sa liečba 
riadi stupňom ťažkostí. V každom prípade pri aktuálnom zvýraznení problémov je vhodné 
podávanie nesteroidných antireumatík, veľmi opatrný postup pri užívaní myorelaxancií (lieky 
na uvoľnenie stiahnutých svalov), ktoré by uvoľnili svalstvo tvoriace stabilizačný svalový korzet. 

Osteoporóza 

Príznaky: dlhodobé, neurčité, najmä pozáťažové bolesti celej chrbtice, slabosť, únava pri chôdzi, 
postupné znižovanie telesnej výšky a zvýrazňovanie okrúhleho chrbta, častejšie u žien. 

Príčina: zníženie kostnej hustoty a schopnosti odolávať mechanickým vplyvom. 

Akútny prejav: náhla bolesť najmä v hrudnej alebo driekovej chrbtici po páde alebo nepatrnom 
otrase (prudké dosadnutie na stoličku, väčšie otrasy pri preprave dopravným prostriedkom a pod.). 
Patologická zlomenina prejavujúca sa stlačením stavca a znížením jeho výšky. 
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Diagnostika: anamnestické a klinické vyšetrenie, rtg vyšetrenie, denzitometria (vyšetrenie hustoty 
kostného tkaniva), základné laboratórne vyšetrenie, ako aj cielené hormonálne vyšetrenie, 
stanovenie hladiny vápnika a fosforu v krvnom sére a v moči a ich vylučovanie za 24 hodín, 
markery kostného metabolizmu (novotvorby a odbúravania), vyšetrenie. 

Liečba: režimové a diétne opatrenia: dostatok pohybu, cvičenia zamerané na posilňovanie svalového 
korzetu a rovnováhy, správna výživa bohatá na vápnik a bielkoviny, liečivá s obsahom vápnika 
a minerálnych látok, liečivá na podporu kostného metabolizmu – zníženie odbúravania a zvýšenie 
novotvorby. 

Ortopedické pomôcky: palička, korzet pri doliečovaní zlomenín alebo driekové pásy pri zvýšenej 
záťaži. 

 

ZAUJÍMAVOSTI PRE VÁS  

Ktoré svalové skupiny bývajú u telesne neaktívnych ľudí oslabené? 

Funkcia svalov sa realizuje v určitých „zreťazeniach“. Sú svaly s tendenciou skracovať sa a svaly 
oslabujúce sa. Pri telesne neaktívnych ľuďoch sa táto tzv. svalová dysbalancia (nerovnováha) 
prehlbuje. Sú to hlavne dolné fixátory lopatiek, brušné svaly a sedacie svaly. 

 

Ktoré svaly bývajú u ľudí s bolesťami chrbtice stuhnuté? 

Stuhnuté bývajú krátke vystierače hlavy, šijové svaly, dlhé svaly chrbta, štvorhlavý bedrový sval 
(m. quadratus lumborum) a veľký bedrovo-stehnový sval (m. iliopsoas). 

 

Ktoré svaly bývajú u ľudí s bolesťami chrbtice skrátené? 

Okrem uvedených svalov s tendenciou k stuhnutiu bývajú skrátené prsné svaly (m. pectorales) 
a pílovité svaly (m. serrati). 

 

Ako súvisí stav brušného svalstva s bolesťami chrbtice? 
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Črevné kľučky sú pripojené blanitým okružím (mezenterium) k zadnej brušnej stene a tá je fixovaná 
ku krížovo-driekovému prechodu chrbtice. Čím slabšia je svalová protiopora brušného svalstva 
a navyše, čím sú pri obéznom človekovi ťažšie vnútrobrušné orgány, tým prostredníctvom 
závesného aparátu brušných orgánov vzniká väčšia záťaž na oblasť driekovej a hornej krížovej 
chrbtice. 

Pri oslabení brušnej steny, najmä u obéznych ľudí, sa chrbtica v snahe o zachovanie vyváženosti 
trupu výraznejšie prehýba v driekovej oblasti smerom dopredu (zväčšená drieková lordóza). Tým 
sa k sebe približujú tŕňové výbežky driekových stavcov a pri ich dotyku môže nastať v snahe 
o minimálny záklon, niekedy aj pri vzpriamenom postavení, výrazná bolestivosť. (Tieto zmeny 
možno vidieť na rtg, čo sa opisuje ako Baastrupov syndróm.) 

 

Prečo pri bežných začínajúcich bolestiach chrbtice škodí prehriatie vo vani a pod horúcou 
sprchou? 

Aj keď samotné dlhšie sprchovanie alebo ležanie vo vani spočiatku pôsobí veľmi príjemne, po 
vystúpení z horúcej vody prehriaty a výrazne prekrvený povrch tela a svalstvo reaguje náhlym 
stiahnutím ciev, čo pri svaloch spôsobuje ich bolestivé stuhnutie. To, čo zdravý človek vôbec nemusí 
zaregistrovať ako negatívne, u človeka s už začínajúcim problémom a svalovou nerovnováhou 
náhly spazmus (kŕčovité stiahnutie) svalstva len zhorší. Podobný, aj keď pozvoľnejší účinok 
stiahnutia svalstva u disponovaných ľudí má pobyt v prievane alebo náhly vstup s nechráneným 
povrchom tela do chladného prostredia. Z toho dôvodu sa odporúča po osprchovaní sa teplou 
vodou, napr. v prievane priestorov verejných plavární, okamžite sa poutierať a okrem iného 
aj z týchto dôvodov sa ihneď prezliecť do suchého odevu. 

 

Aké sú všeobecné režimové opatrenia u ľudí s dispozíciou k bolestiam chrbtice? 

Základnou „povinnosťou“ človeka s rizikom recidívy (návratu) bolestí chrbtice je sústavná 
starostlivosť o udržanie primeranej fyzickej kondície, optimálnej hmotnosti a spoľahlivého 
svalového korzetu. Správny tonus (napätie) chrbtového svalstva a svalstva prednej brušnej steny 
výrazne napomáha odľahčeniu chrbtice. Pravidelná pohybová aktivita, ako vychádzky, denné 
ľahké cvičenie, prispieva ku kvalitnejšej svalovej kondícii i k lepšiemu prekrveniu svalstva, a tak 
k jeho väčšej pružnosti a vláčnosti. 

Dôležité je napínanie, resp. čo najčastejšie udržanie napnutých brušných svalov, čo zvyšuje 
vnútrobrušný tlak, zlepšuje držanie trupu a v driekových platničkách redukuje ich zaťaženie 
približne o 30 percent. 

Treba sa vystríhať preťažovaniu chrbtice, dlhodobému sedeniu a je potrebné pravidelne striedať 
telesnú aktivitu s odpočinkom. Nie je vhodné dlhotrvajúce zotrvávanie v jednej polohe bez 
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možnosti ju zmeniť, náhle striedanie teplôt okolia ani práca v prievane či nevhodne nasmerovaná 
a nastavená klimatizácia. 

Zjednodušene možno povedať, že človek, aby si čo najviac šetril chrbticu od nevhodného 
preťažovania, by sa k nej nemal pri bežných denných aktivitách správať ako k nehybnej palici: 
predklon pri dvíhaní bremena treba nahradiť podrepom s napnutým brušným svalstvom, 
zohýbanie sa na zem alebo hlbšie predklony so zodvihnutím dolnej končatiny (robenie 
„lastovičky“), pri predklonoch treba využiť možnosť odľahčiť chrbticu oporou o horné končatiny 
a pod.). 

 

Aký matrac je najvhodnejší pre človeka s náchylnosťou na bolesti chrbtice? 

Pri ležaní na tvrdom lôžku sa utláčajú drobné cievy v koži, podkoží a mäkkých častiach, čo zhoršuje 
lokálne prekrvenie a môže spôsobovať bolesti. Pri veľmi štíhlych ľuďoch je taktiež náchylnosť 
k bolestivému útlaku povrchových nervov svalových úponov a kostných a kĺbových výčnelkov. 

Pri ležaní na veľmi mäkkom lôžku je potrebná väčšia svalová námaha pri obracaní sa, čo u človeka 
s bolesťami chrbtice pôsobí ešte väčšie problémy. 

Preto je optimálna elastická, mäkšia povrchová vrstva matraca (pre dobré prekrvenie a zamedzenie 
útlaku podkožných vrstiev), ale s pevnejším podkladom ako dobrou protioporou pri obracaní sa 
na lôžku. Tieto predpoklady však spĺňajú aj polotuhé matrace. 

 

Prečo u ľudí s poškodenými platničkami nie je vhodná práca v nočnej zmene? Prečo sa 
však týmto ľudom odporúča napríklad tancovanie? 

Medzistavcová platnička nemá samostatné cievne zásobenie, ale je vyživovaná difúziou tekutiny 
z jej bezprostredného okolia. Táto tekutina je „nasávaná“ v momentoch jej odľahčenia, napríklad 
pri vhodnom rytmickom cvičení, a tak možno chápať aj tanec, čo je podporované aj programom 
v kúpeľných liečebniach. Najvýraznejšie sa platnička odľahčí počas pravidelného nočného spánku, 
preto striedanie nočných zmien s krátkym a nekvalitným denným spánkom nie je vhodné. 

 

Aké športy nie sú vhodné u ľudí s náchylnosťou na choroby chrbtice? 

V závislosti od aktuálnej svalovej kondície a diagnózy sa k tomuto najlepšie vyjadrí odborný lekár 
z oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 
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Všeobecne možno odporučiť, aby sa človek s dispozíciou k bolestiam chrbtice vyvaroval 
vykonávaniu športov s jednostrannou asymetrickou záťažou trupu, ako napríklad tenis, hokej, 
squash a pod. Pre ľudí s ťažkosťami vyplývajúcimi z okrúhleho chrbta nie sú vhodné niektoré 
športy, ako napríklad dlhé bicyklovanie s nevhodne nastaveným sklonom a výškou sedadla 
alebo veslovanie s vynúteným sedom alebo asymetrickým náklonom trupu. Pre ľudí s bolesťami 
v krčnej a driekovo-krížovej chrbtici je nevhodné plávanie s výrazným záklonom hlavy a prehnutím 
v drieku. Taktiež dlhšie bicyklovanie pri nedostatočne odpruženom bicykli alebo tvrdom 
hrboľatom teréne a navyše pri nízko nastavených riadidlách môže negatívne vplývať na krčnú 
chrbticu, platničky a spôsobiť stuhnutie šijového a chrbtového svalstva. 

Je pochopiteľné, že ľudia s už diagnostikovanými degeneratívnymi zmenami (zmeny 
z opotrebovania) sa majú vyhýbať aj preťažovaniu chrbtice v pozdĺžnej osi nakladaním nadmernej 
záťaže v posilňovniach a taktiež prudkým otrasom (dopadom a doskokom). Ortopéd sa 
v ambulancii veľmi často stretáva s prudkými bolesťami chrbtice u ľudí sediacich počas celého 
týždňa v práci alebo v aute, ktorí sa naplno zapoja do namáhavej športovej alebo hobby aktivity bez 
dostatočnej prípravy. 

 

Aký je najvhodnejší postup pred športovou aktivitou a po nej? 

Najviac problémov u nepripraveného človeka spôsobuje nedostatočné prehriatie, čiže prekrvenie 
a zvláčnenie svalov pred relatívne intenzívnejším športovým výkonom. 

Neprekrvené svaly sú tuhšie, menej pružné, čím vzniká vyššia záťaž na šľachovosvalové prechody 
a úpony s tendenciou k poškodeniu drobnými, ale aj závažnejšími trhlinami. Pred cielenejšou 
športovou aktivitou je vhodný mierny svalový strečing, ľahká rozcvička v kombinácii s miernym 
poklusom. Niekedy je vhodné použitie prehrievajúceho krému na rastlinnej báze. Po športovom 
výkone, ktorý vyžadoval väčšie zapotenie, je dôležité nezostávať v prepotenom úbore, ale čo 
najskôr sa prezliecť do suchého oblečenia, ako aj strečing s následnou relaxáciou a regeneráciou 
svalstva. 

 

Čo je podstatou cvičení u ľudí so slabšou telesnou kondíciou alebo u ľudí neobľubujúcich 
pravidelné športovanie? 

Aj človek s priemernou telesnou kondíciou s prevažne sedavým zamestnaním alebo spôsobom 
života by mal časť svojho denného času venovať primeranému posilňovaniu svalstva trupu. 

Pre zdravého človeka jestvuje viacero univerzálnych zostáv jednoduchých cvičení zameraných 
na odstránenie svalovej nerovnováhy posilnením oslabených svalov, pretiahnutím skrátených 
svalov a uvoľňovanie stuhnutých svalov. Najvhodnejšou fyzickou aktivitou je chôdza, nie však po 
tvrdom povrchu, v dobre odpruženej obuvi, ľahká ranná rozcvička, ľahké cvičenie vo fitnescentre, 
cvičenie vo vode alebo už uvedené štýly plávania. 
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Prečo rôzni rehabilitační pracovníci odporúčajú rôzne cvičebné zostavy? Ktorá metodika je 
najlepšia? 

Rehabilitačných „škôl“, resp. techník je viacero a každá dokáže nazerať na problematiku komplexne 
(podľa McKenzieho, Pilates, joga, Kaltenborn, podľa Mojžišovej, SM systém a pod.). Sú to podrobne 
rozpracované techniky, ktoré sa po vyšetrení odborným lekárom odporúčajú vzhľadom na chorobu, 
klinický stav a subjektívne ťažkosti. Rôznosť indikácie je do istej miery podmienená 
aj skúsenosťami ošetrujúceho lekára. Dôležité je byť dôsledný pri pravidelnom dodržiavaní 
odporúčaných zostáv a bez porady s odborným pracovníkom nevytvárať neodôvodnené 
kombinácie. 

 

 

K najúčinnejším prostriedkom predchádzania bolestí chrbtice patrí dodržiavanie režimových 
opatrení vrátane primeranej pravidelnej pohybovej aktivity, udržanie optimálnej hmotnosti 
a každodenné využívanie jednoduchých cvičení podľa zásad liečebnej telesnej výchovy ako aj 
pravidelné masáže svalstva. 

Spracované podľa príspevkov: MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. 

 

KEDY MASÁŽ NIE JE VHODNÁ (VŠEOBECNÉ KONTRAINDIKÁCIE MASÁŽE) 

• Po konzumácií alkoholu 
• Stavy vysokého vyčerpania a únavy 
• Horúčky, akútne zápaly (kože, ciev, obličiek, kĺbov) 
• Infekčné ochorenie 
• Miesta s kŕčovými žilami 
• Miesta čerstvého poranenia kože, väzív, šliach, svalov 
• Pokročilá osteoporóza 
• Choroby dutiny brušnej 
• Vysoký krvný tlak 
• Akútne ochorenia medzistavcovej platničky 
• Tehotenstvo a dva mesiace po pôrode 
• Nádorové ochorenia 
• Kožné ochorenia 
• Menštruácia 
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AKÉ SÚ FYZIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ ÚČINKY MASÁŽE 
Fyziologické účinky: 

• Odstránenie zrohovatených vrstiev kože 
• Normalizácia kožného a tkaninového napätia 
• Zvýšenie prekrvenia 
• Zvýšenie sekrécie potných žliaz 
• Rýchlejšie odstraňovanie škodlivín lymfatickými cievami 
• Vstrebávanie opuchov, hematómov 
• Odstránenie látok vyvolávajúcich únavu 
• Zmiernenie bolesti 
• Zlepšenie metabolizmu a výživy tkanív 
• Zlepšenie činnosti orgánov 
• Zlepšenie funkcii žliaz s vnútorným vylučovaním 

Psychologické účinky: 

• Upokojuje 
• Odstraňuje stres 
• Vzbudzuje dôveru a pocit bezpečia 
• Zlepšuje náladu a kreatívne myslenie 
• Eliminuje fyzickú bolesť 
• Posilňuje flexibilitu kĺbov, svalov 
• Urýchľuje regeneráciu tela po úrazoch 
• Lieči migrénu, nespavosť. 

 
 

ČISTENIE LYMFY, LYMFATICKÝCH CIEV A LYMFATICKÝCH UZLÍN 
Čistenie lymfy je dôležité, k zvýšeniu obranného systému čo podporuje regeneráciu organizmu a 
predchádza a postupne odstraňuje časté angíny, chrípky, zápaly, akné a zvyšuje imunitu. 
Lymfomasáž účinky: 

• celková detoxikácia tela 
• zmierňuje opuch 
• zlepšuje tok lymfy 
• zvyšuje imunitu 
• uvoľňuje bolesti hlavy, migrény 
• odstraňuje opuchy tváre 
• pomáha pri odstraňovaní celulitídy 
• lieči respiračné ochorenia 
• čistí pečeň, obličky 
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REHABILITAČNÉ CVIČENIA NA UVOĽNENIE KRČNEJ CHRBTICE A KRČNÉHO SVALSTVA 

• Cvičenia opakujte minimálne 2x denne. 

• Cvičenie má byť uvoľňujúce, zmiernite cvičenie pri pociťovaní bolesti. 

• Pred cvičením je vhodné svalstvo zahriať suchým teplom. 

• Cvičenie realizujeme postojačky alebo v sede na pevnom podklade. 

• Vždy dbáme na vystretý chrbát. 

CVIČENIE 1 

POMALÉ KRÚŽENIE HLAVOU V SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 2 

POMALÉ KRÚŽENIE HLAVOU PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČIČIEK 
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CVIČENIE 3 

POMALÉ POHYBY HLAVOU NA STRANY DOPRAVA A DOĽAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 4 

POMALÉ POHYBY HLAVOU DOPREDU A DOZADU 
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CVIČENIE 5A 

OBOMA RUKAMI CHYTÍME TEMENO HLAVY. RUKAMI NEVYTVÁRAME TLAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 5B 

POMALY ŤAHÁME HLAVU SMEROM DOPREDU. POZOR  NA VYSTRETÝ CHRBÁT 
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CVIČENIE 6A 

ZAKLONÍME HLAVU A PRSTAMI PRAVEJ RUKY V STREDE ČELA POMALY TLAČÍME 

HLAVU DOZADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 6B 

ZAKLONÍME HLAVU A PRSTOM PRAVEJ RUKY V STREDE ČELA POMALY TLAČÍME 

HLAVU DOZADU 
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CVIČENIE 7A 

ĽAVOU RUKOU FIXUJEME RAMENO. PRAVÁ RUKA CEZ HLAVU. HLAVA V 45°UHLE, 

LAKEŤ V 45°. POMALY NAŤAHUJEME HLAVU NA PRAVÚ STRANU. POZOR NA VYSTRETÝ 

CHRBÁT 

 

 

CVIČENIE 8A 

PRAVOU  RUKOU FIXUJEME RAMENO. ĽAVÁ  RUKA CEZ HLAVU. HLAVA V 45°UHLE, 

LAKEŤ V 45°. POMALY NAŤAHUJEME HLAVU NA ĽAVÚ  STRANU. POZOR NA VYSTRETÝ 

CHRBÁT 
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CVIČENIE 9A 

ĽAVOU RUKOU FIXUJEME RAMENO. PRAVÁ RUKA CEZ HLAVU. HLAVA PRIAMO, LAKEŤ 

V 90° 

 

CVIČENIE 9B 

PRAVOU RUKOU FIXUJEME RAMENO. ĽAVÁ RUKA CEZ HLAVU. HLAVA PRIAMO, LAKEŤ 

V 90° 
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CVIČENIE 10A 

HLAVA JE VZPRIAMENÁ. NOSOM OPISUJEME LEŽIACU OSMIČKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 10B 

V SMERE NAHOR HLAVOU PRUDKO ZARAZÍME 
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CVIČENIE 11 

PRAVIDELNÝM  RYTMICKÝM POHYBOM VYKONÁVAME HLAVOU „NIE“ A „ÁNO“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 12A 

CVIK REALIZUJEME POSTOJAČKY. ROZPAŽÍME RUKY. POZOR NA VYSTRETÝ CHRBÁT 
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CVIČENIE 12B 

PALEC JEDNEJ RUKY SMERUJE HORE, PALEC DRUHEJ RUKY SMERUJE DOLE.. HLAVU 

OTÁČAME Z JEDNEJ STRANY NA DRUHÚ VŽDY K PALCU SMEROM DOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 12C 

MENÍME PRSTY POČAS OTÁČANIA HLAVY. POZOR VYSTRETÉ RUKY 
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CVIČENIE 13A 

RUKY ROZPAŽÍME ALE JEDNA SMERUJE HORE, DRUHÁ RUKA SMERUJE DOLE. 

PALEC JEDNEJ RUKY SMERUJE HORE, PALEC DRUHEJ RUKY SMERUJE DOLE.. HLAVU 

OTÁČAME Z JEDNEJ STRANY NA DRUHÚ VŽDY K PALCU SMEROM DOLE. MENÍME 

PRSTY POČAS OTÁČANIA HLAVY. NESNAŽÍME SA DVÍHAŤ RAMENÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE 14A 

RUKY ROZPAŽÍME ALE JEDNA SMERUJE HORE, DRUHÁ RUKA SMERUJE DOLE. 

PALEC JEDNEJ RUKY SMERUJE HORE, PALEC DRUHEJ RUKY SMERUJE DOLE.. HLAVU 

OTÁČAME Z JEDNEJ STRANY NA DRUHÚ VŽDY K PALCU SMEROM DOLE. MENÍME RUKY 
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CVIČENIE 14B 

MENÍME PRSTY POČAS OTÁČANIA HLAVY. POZOR NA VYSTRETÉ RUKY. NEDVÍHAME 

RAMENÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO PRACUJEME 

 

 

 

 

 

 

 
MASÁŽ 

• Uvoľňujúca masáž hlavy, krku, chrbta, horných končatín a rúk, dolných 
končatín a nôh, celotelová masáž.  Masáže v rozsahu 30 alebo 60 minút.  

• Súčasťou masáže je uvoľňovanie lymfy.  
• Výber masážnych olejov podľa požiadaviek klienta v cene masáže. 
• V ponuke aj medová a čokoládová masáž. 
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ODBLOKOVANIE A MANUÁLNA TERAPIA 

• Odblokovanie stavcov chrbtice a všetkých kĺbov v tele pomocou 
chiropraktických a osteopatických postupov, mobilizačných a iných techník. 

• Analýza RTG snímku, CT vyšetrenia.  
• V žiadnom prípade nejde o nebezpečné techniky.  

 
KINEZIOLÓGICKÝ TEIPING 

• Je dnes štandardnou metódou pri terapii porúch pohybového ústrojenstva 
bežnej populácie.  

• Tejp umožňuje pohyb a neobmedzuje cirkuláciu krvi a lymfy a je tak 
adekvátnou funkčnou podporou v prevencií poranenia, po prekonaných 
úrazoch či v liečbe akútnych i chronických stavov.  

 
ANALÝZA PROBLÉMU  

• Správne zistenie príčiny vašich problémov je najdôležitejšia súčasť nášho 
sedenia.  

• Analyzuje sa najmä celkové držanie tela, funkcia a zapojenie nervového 
systému, pasívny a aktívny rozsah pohybu (mobilita a flexibilita), pohyblivosť 
a správne biomechanické vlastnosti stavcov chrbtice a kĺbov.  

 
INFRA SAUNA 

• Možnosť absolvovať saunovanie v infra saune spolu s masážou alebo bez 
masáže.  

• Klientovi je vydaný čistý uterák, plachta. 
• Pred vstupom do sauny je klient povinný umyť sa mydlom, osprchovať sa a 

osušiť sa. 
• Saunovanie v plavkách je zakázané. 



CHIRO MEDICAL Prešov – MASÁŽE * UVOĽNENIE SVALSTVA * ODBLOKOVANIE STAVCOV A KĹBOV  * 
KINEZIOLOGICKÝ TEJPING *  CHIROPRAXIA * KONZULTÁCIE A PORADENSTVO * INFRA SAUNA 

 
 

APLIKÁCIA PARAFÍNU ALEBO  RAŠELINY 

• Všeobecné účinky pozitívnej termoterapie parafínom: hyperémia ,  zvýšenie 
permeability (priechodnosti) kapilár,  zníženie svalového tonusu,  výrazná 
svalová relaxácia 

 
KOMPENZAČNÉ CVIČENIE 

• Váš zdravotný stav sa bude zlepšovať oveľa rýchlejšie, ak tomu aktívne 
pomôžete.  

• Súčasťou terapie je väčšinou aj to, že sa naučíte špeciálne cviky na doma. Tie 
vyberieme priamo pre vás s ohľadom na váš zdravotný stav. 

 
INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 

• Každý klient dostane odporúčania priamo pre svoj individuálny problém. 
Teda, čo robiť inak, príp. nerobiť, aby ste dosiahli optimálny zdravotný stav. 
To môže zahŕňať od pitného režimu, stravovania cez techniky na zvládanie 
stresu až po doplnky výživy. 

 

Kontaktné informácie 

Hlavná 34, Prešov 
(priamy vstup z autobusovej zastávky na Hlavnej ul., vedľa Privat banky, vo dvore na prízemí) 

Mobilný kontakt: 0950 477 778 

Mobilný kontakt: 0908 839 678 

email: info@chiromedical.sk 

 

Prevádzkové dni: Pondelok - Nedeľa 

(len na objednávku) 

mailto:info@chiromedical.sk

