Výhřez bederní meziobratlové ploténky
Informace pro pacienty neurochirurgického oddělení FN Plzeň
před operací výhřezu bederní meziobratlové ploténky

Víte, jaká je funkce páteře?
Lidská páteř se skládá celkem z 32-34 obratlů.
Jednotlivé obratle jsou mezi sebou spojeny klouby, vazy
a pomocí meziobratlových plotének (obr.1). Délka celé
páteře dospělého člověka tvoří asi 35% tělesné výšky.
Pětina až čtvrtina délky páteře připadá na meziobratlové ploténky(1,2). Funkcí páteře je umožnění pohybu,
opora pro vzpřímené držení těla a ochrana míchy
a míšních nervů. Páteř nese asi 50% celkové váhy
těla. Zakřivení páteře ve smyslu lordózy (obloukovité
zakřivení vyklenuté dopředu) a kyfózy (oblouk dozadu)
zvyšuje její pružnost a zatížitelnost. Pohyblivost páteře
je dána součtem pohybů, které jsou umožněny stlačováním meziobratlových plotének a usměrňovány
meziobratlovými klouby. Rozsah pohyblivosti je závislý
na výšce meziobratlové ploténky, tvaru a sklonu
obratlových trnů a tvaru kloubních ploch. Za stabilitu
páteře odpovídají obratlová těla, meziobratlové klouby,
meziobratlové ploténky, vazivový aparát spojující
jednotlivé struktury a svalstvo upínající se na páteř. Při
fyziologické zátěži nedochází k poškození nebo
dráždění nervových struktur v páteřním kanálu(2).

Co je meziobratlová ploténka?
Meziobratlovou ploténku tvoří
tenká vrstva chrupavky, vazivový prstenec a jádro (obr.2).
Vazivový prstenec tvoří obvod
ploténky a udržuje ostatní měkké
části uvnitř. Jádro je rosolovitá
vnitřní část ploténky s vysokým,
až 85% obsahem vody. Zajišťuje
pružné spojení obratlových těl.
Při všech vzájemných pohybech
se obratle kolem kulovitého
pružného jádra ploténky naklánějí(2) (obr.3). Vedle zajištění
pohybu působí ploténka také
jako tlumič, neboť je neustále
zatížena hmotností těla a působí
na ni napětí svalů a vazů.
Zatížením ploténky dochází
k vypuzení tekutiny a ke snížení
její výšky. Ve fázi uvolnění se
tekutina vrací zpět a výška
ploténky se obnoví. Tato schopnost ploténky hraje významnou
roli v její výživě. Selhání uvedeného cyklu urychluje rozvoj
degenerativních změn(3).

Obr.č.2

– meziobratlová ploténka(15)

Obr.č.3
– funkce meziobratlové
destičky při pohybu obratlů(1)

Obr.č.1 – páteř (15)

K jakým změnám dochází na meziobratlové ploténce?
Degenerativní změny tkání meziobratlové ploténky výrazně omezují její funkci elastického polštáře,
který funguje jako kulový kloub. Ztráta pružnosti ploténky vede k postupnému snižování její výšky
a ke vzniku strukturních deformací (obr.4). Prvním projevem degenerativního procesu ploténky je
vznik trhlin v jejím centru. Tyto trhliny se v závislosti na zátěži zvětšují a pokračují do vazivového
prstence. Uvnitř ploténky vzniká dutina a výška ploténky se postupně snižuje. Do vzniklých trhlin
mohou prorůstat drobné cévy a nervová vlákna. Tvořící se granulační tkáň může být příčinou vzniku
bolestí(3). Degenerované tkáně se částečně vstřebávají,
vazivově mění nebo kalcifikují (zvápenatí)(4). Je-li vazivový
prstenec porušen trhlinami, může dojít k výhřezu vnitřních
částí ploténky těmito trhlinami mimo meziobratlový prostor
(obr.5). Vyhřezlé části meziobratlové ploténky mohou tlačit na
nervové struktury a vyvolávat bolesti v zádech šířící se do
dolních končetin, poruchy citlivosti, hybnosti, někdy i poruchy
močení a vyprazdňování stolice(3).

Obr.č.4 – degenerativní proces
meziobratlové ploténky(18)

Obr.č.5 – výhřez bederní meziobratlové ploténky(17)

Co ovlivňuje proces změn na ploténce?
Přestože je degenerativní proces meziobratlové ploténky fyziologickým procesem stárnutí, probíhá
zcela individuálně a v závislosti na četných faktorech(3). Na degenerativním procesu ploténky se
podílí poruchy jejího metabolismu, vliv genetických, systémových a hormonálních faktorů. Urychluje
ho však zejména sedavý způsob života s nedostatkem pohybu, obezita, oslabení břišního a zádového svalstva a dlouhodobé zatěžování páteře při jejím chybném postavení (opakované zvedání
těžkých břemen v předklonu, nevyhovující tvar a kvalita sedadel a lůžek, nevhodná výška pracovních a užitných ploch). Mezi negativní faktory patří také kouření, nekoordinované pohyby, vibrace,
pobyt v nadměrném chladu nebo i prudké střídání teplot. Všechny tyto faktory jsou ovlivnitelné
změnou způsobu života a zaměstnání.
Změna způsobu života je potřebná již u nemocných v počáteční fázi onemocnění. U nemocných po
operaci výhřezu ploténky je zcela nezbytná(4).

Jaké jsou možnosti léčby výhřezu meziobratlové ploténky?
Při vzniku výhřezu meziobratlové ploténky se u pacientů bez těžké poruchy hybnosti, výrazného
útlaku nervových kořenů a bez poruchy funkce svěračů postupuje zpravidla konzervativně. Doba
léčení je 2 až 3 měsíce. Součástí konzervativní léčby je klidový režim, změna způsobu života,
úprava tělesné hmotnosti, medikamentózní léčba (myorelaxancia, antiflogistika, analgetika)
a rehabilitace(2).

Kdy je indikována operační léčba?
1. Při útlaku nervových struktur vedoucímu k bolesti, poruchám citlivosti a hybnosti dolních končetin při neúspěšné konzervativní léčbě.
2. Akutně při útlaku nervových kořenů s poruchou vyprazdňování moči a stolice, či s výraznou
poruchou hybnosti(5).

Co je cílem operační léčby?
Od neurochirurgického zásahu se očekává trvalejší ústup potíží a zkrácení pracovní neschopnosti.
Cílem je dekomprese (uvolnění) nervových kořenů s maximálním šetřením struktur páteře i nervů
a vytvoření dalších podmínek pro příznivý vývoj diskogenní choroby.
Úprava stavu a prevence nového výhřezu je závislá nejen na spolehlivě provedeném operačním výkonu, ale i na pooperační rehabilitaci a na míře Vaší aktivní spolupráce(4).

Jaká předoperační vyšetření jsou nutná?
Předoperační příprava začíná již v okamžiku indikace k operaci. Společně se na ní podílejí: ošetřující
lékař, operatér, anesteziolog, internista a v závislosti na Vašem zdravotním stavu také jiní specialisté
a další ošetřující personál. Rozsah předoperačního vyšetření závisí na věku, Vašem celkovém
zdravotním stavu a na akutnosti operačního výkonu.
Lékař Vás seznámí s důvody operačního řešení, s dalšími možnými alternativami léčby, postupem
při neurochirurgickém výkonu, riziky a možnými komplikacemi výkonu, pooperačním průběhem
i s celkovou předpokládanou dobou léčení. V případě Vašeho souhlasu s operací, Vám společně
s ambulantní sestrou podají informace o předoperační přípravě a termínu operace. Obdržíte pokyny
o nezbytných předoperačních vyšetřeních, které provede Váš praktický lékař (laboratorní náběry,
EKG záznam, Rtg plic a srdce, interní vyšetření a další odborná vyšetření dle Vašeho zdravotního
stavu). Před operačním výkonem je také nutné vysadit léky ovlivňující srážlivost krve a hormonální
antikoncepci a zajistit prevenci vzniku tromboembolické nemoci (TEN).
Na našem neurochirurgickém pracovišti se před operací výhřezu bederní meziobratlové ploténky
ještě standardně provádí klinické a neurologické vyšetření, rentgenové snímky bederní páteře,
vyšetření MR nebo CT bederní páteře a anesteziologické vyšetření.

Příjmové vyšetření
Při příjmovém vyšetření lékař zjišťuje okolnosti vzniku potíží, délku jejich trvání, lokalizaci, šíření
a intenzitu (sílu) bolesti (je vhodné vést si záznam o vývoji bolesti). Dále lékař zjišťuje nemáte-li
alergii na léky, dezinfekční prostředky, náplast nebo latex. Nedílnou součástí vyšetření je i pracovní
anamnéza(2).

Neurologické vyšetření
Neurologické vyšetření je nezbytné pro zjištění rozsahu postižení nervových struktur, poruch
hybnosti a citlivosti. Provádí se vyšetření celé páteře k posouzení její statiky a pohyblivosti v jednotlivých úsecích. Při vyšetření bederní páteře lékař posuzuje tvar páteře, držení těla, stereotypy stoje
i chůze, spontánně zvýšené svalové napětí, omezení pohyblivosti, tlakovou a poklepovou bolestivost v oblasti bederní páteře. Dále sleduje poruchy citlivosti a hybnosti dolních končetin, ochablost
svalů, reflexní anomálie v příslušných oblastech a poruchy vyprazdňování(6).

Jaký je postup při operačním výkonu?
Operační výkon se provádí v celkové anestezii. Dle ordinace anesteziologa je před operací podávána
premedikace. Večerní premedikace slouží k navození a zajištění klidného spánku. Před operací
výhřezu bederní meziobratlové ploténky není nutné vyprazdňování střev. Z důvodu rizika vzniku
aspirace (vdechnutí kyselého žaludečního obsahu) se nejméně 6 hodin před výkonem nejí, nepije
a nekouří. U plánovaných výkonů se tato opatření dodržují od půlnoci. Bezprostředně před operací se
provádí oholení operačního pole, bandáže dolních končetin (prevence tromboembolické nemoci)
a podává se premedikace dle anesteziologa, která usnadní úvod do anestezie a potlačí nežádoucí
reflexy. Po podání premedikace už nesmíte chodit(7). Před operací je nutné vyjmout kontaktní čočky,
snímatelné zubní i jiné protézy, odstranit všechny šperky, make-up a lak na nehtech. Sestra Vám sdělí,
kde si můžete nechat věci osobní potřeby během operace a kam budete převezen po operaci(8).

Technika neurochirurgického výkonu
Operační výkon vychází z rozsahu útlaku nervových struktur. Většina výhřezů meziobratlových
plotének se operuje v poloze na břiše v předklonu. Z kožního řezu nad obratlovými trny se obnaží
postižený úsek páteře odsunutím svalstva a odstraněním žlutého vazu. Pomocí speciálních nástrojů se odstraní vyhřezlé části ploténky a uvolní se tak nervové struktury(9). Rána se sešije po anatomických vrstvách. Délka operace je v průměru 30 – 60 minut(5).

Rizika a možné komplikace výkonu
1. Povrchová infekce rány: 0,9-5% operovaných (léčba - klid na lůžku, antibiotika).
2. Hluboká infekce rány - epidurální absces: <1% nebo zánět obratle a meziobratlové ploténky
(spondylodiscitida): 0,5-3% (léčba - operační revize u abscesu, klidový režim, antibiotika,
korzetoterapie).
3. Poškození tvrdé pleny nebo obalu kořene s prosakováním mozkomíšního moku. Může tak
vzniknout moková pištěl až zánět mozkových blan (meningitida).
4. Poškození nervového kořene: <1% s následným zhoršením neurologického postižení.
5. Krvácení v operačním poli s útlakem nervových struktur.
6. Poškození nitrobřišních struktur (aorty, dolní duté žíly, močovodů, pánevních cév aj.): 0,045%.
7. Opakování (recidiva) výhřezu ploténky: 4-8%.
8. Vytvoření pooperační jizvy v okolí nervových struktur.
9. Pooperační nestabilita páteře, komplikace z podložení pacienta, hluboká žilní trombóza.
Jako každý operační výkon je i tato operace spojena s rizikem komplikací a vzácně může dojít
i k úmrtí(5).

Jak probíhá pooperační péče?
Po příjezdu z operačního sálu Vás bude sestra informovat kam jste byl(a) převezen(a), kde máte věci
osobní potřeby a jak bude probíhat bezprostřední pooperační péče. Seznámí Vás se způsobem
a časovými intervaly kontroly celkového stavu, hybnosti a měření životních funkcí. Společně
s lékařem Vám vysvětlí způsob péče o operační ránu, přítomnost drenů (k čemu slouží a jak o ně
pečovat), důvod a způsob podávání kyslíkové terapie, infúzní terapie, analgetik a dalších léků
ordinovaných lékařem. Poučí Vás o možnostech vyprazdňování a osobní hygieny a doporučí Vám,
kdy a v jakém množství můžete začít přijímat tekutiny a stravu. Ve spolupráci s fyzioterapeutem Vás
poučí o způsobu mobilizace, dechové a cévní rehabilitace, režimových opatřeních a používání
kompenzačních pomůcek(8, 10).
Po operaci je indikován klid na lůžku 1 - 2 dny. Zpravidla ponecháváme bandáže dolních končetin.
Krátkodobě jako prevenci tromboembolických komplikací podáváme injekčně nízkomolekulární
heparin. Doporučujeme střídat polohu na zádech s polohou na břiše, na boku jen na dobu nezbytně
nutnou, sestra Vám podle potřeby pomůže při polohování. Pod vedením fyzioterapeuta se již v této
fázi začíná s krátkodobým rehabilitačním programem. Doporučujeme provádět dechovou rehabilitaci z důvodu toalety dýchacích cest a vyloučení anestetik z krevního oběhu. Dechová rehabilitace
využívá normální rytmus dýchání (nádech nosem, výdech ústy) v koordinaci s pohybem. Jako
prevenci tromboembolické nemoci doporučujeme provádět cévní gymnastiku – aktivní pohyby
horních i dolních končetin pro aktivaci cévní pumpy. Již v této fázi se naučíte provádět izometrická
cvičení dolních končetin pro posílení stehenních, hýžďových a lýtkových svalů. (V poloze na zádech,
propnete dolní končetiny v kolenou, přitáhnete špičky, zpevníte hýžďové a stehenní svaly na dobu
asi 10 sekund a tento cvik několikrát opakujete.) Žádné cvičení nesmí vyvolávat bolest.
2. - 3. pooperační den se budete moci postavit. I nadále doporučujeme dodržovat režim šetřící páteř.
Naučíte se způsobům správného zvedání z polohy vleže přes bok do stoje, správnému stereotypu
stoje a chůze. Dle Vašeho stavu je možné přidávat další aktivní kondiční cvičení, např. stoj na špičky,
na paty, dřepy s oporou u lůžka a další cviky pod vedením fyzioterapeuta.
7. pooperační den, je-li operační rána zhojena, odstraňuje lékař stehy. Podle zdravotního stavu
budete propuštěni do domácího ošetřování nebo k doléčení na neurologickém či rehabilitačním
oddělení. Před propuštěním budete lékařem informováni o svém zdravotním stavu, užívání naordinovaných léků a o nutnosti dodržování režimových opatření. Sestra Vás bude informovat o termínu
neurochirurgické kontroly (zpravidla za 6 týdnů po operaci), o způsobu ošetřování operační jizvy
i o povinnosti ohlásit se svému praktickému lékaři.

Jaká režimová opatření jsou doporučována?
Režimová opatření zahrnují udržování optimální hmotnosti, střídavý pohybový režim s vyloučením
zatěžování bederní páteře, doporučení redukce stresových faktorů a péči o jizvu.
Udržování optimální hmotnosti
Doporučujeme snížit nadváhu, dodržovat správnou životosprávu, vyhýbat se nadbytku cukru, soli,
živočišných tuků, kávy, silného čaje, alkoholu a dalším organismus překyselujícím látkám. Cukry by
měly hradit 60% energie, tuky 20% a bílkoviny také 20%. Vhodné je kuřecí maso a ryby, zejména
losos. Příjem potravin je nutno rozdělit do 5 jídel během dne. Důležitý je také příjem tekutin, nejméně
2 l / den(11).

Úprava pohybového režimu
Po propuštění do domácího ošetřování je důležité po dobu 6 týdnů až do neurochirurgické kontroly
dodržovat střídavý pohybový režim šetřící páteř a nadále pokračovat v krátkodobém rehabilitačním
programu dle edukace fyzioterapeuta. Při cvičení i při běžné aktivitě je nutno dodržovat vzpřímené
držení páteře, sedět co nejméně, odlehčovat záda, vyvarovat se nekoordinovaných prudkých
pohybů, rotací a nárazů páteře (činností s prudkým zrychlením nebo bržděním), otřesů a pádů,
zdvihání břemen trhem nebo z předklonu a delší jízdy dopravními prostředky(11).
Redukce stresových faktorů
V rámci dlouhodobé léčby vertebrogenních poruch je také důležitá péče o duševní stav. Měla by být
zaměřena především na kvalitní spánek, vhodné relaxační metody (např. Schulzův autogenní
trénink, muzikoterapie), používání úlevových poloh a vyhýbání se stresovým situacím. Při chronické
bolesti je vhodné využít konzultací s psychoterapeutem(11).
Masáž jizvy
Zjizvená tkáň je méně elastická a má tendenci se zkracovat, omezuje pohyb a může způsobovat
bolest(12). Jako prevence tvrdnutí jizvy a jejího přerůstání do podkoží je možné po úplném zhojení
rány a po předchozí edukaci fyzioterapeutem provádět její masáž. Provádí se 1 - 2 krát denně po 10
minutách, až do vyblednutí jizvy (asi půl roku). Před prováděním masáže je vhodná teplá koupel
vedoucí k jejímu změknutí. Již při koupání je možné jizvu masírovat proudem vody. Pod vedením
fyzioterapeuta se pacient nebo jeho rodinný příslušník seznámí se základními masážními pohyby
vhodnými k péči o jizvu. Nejlepším masážním prostředkem je vepřové nesolené sádlo nebo čistá
lékařská vazelína.

Kdy a jak je doporučeno pokračovat v rehabilitaci?
Zpravidla za 6 týdnů po operaci se při neurochirurgické kontrole doporučuje začít pod vedením
fyzioterapeuta s intenzivní rehabilitační terapií, která spočívá hlavně v aktivním cvičení svalstva
a neuromuskulární koordinace, v nácviku správného držení těla a chůze, v posilování oslabených
svalových skupin a v postupném budování nových stereotypů s přihlédnutím k Vaší profesi.
Doporučuje se střídavý pohybový režim s vyloučením dalšího dlouhodobého zatěžování bederní
páteře. Cílem je dostat správnou stabilizační svalovou souhru pod volní kontrolu a začlenit ji do
běžných denních činností. Nelze předpokládat, že každý bude denně cvičit, je proto důležité ovlivnit
zapojení svalů tak, aby mohly být tyto svaly aktivovány během dne v rámci všedních činností(11).
Úlohou fyzioterapeutů je vysvětlit Vám základy zdravého držení těla, naučit Vás, jak používat
a zatěžovat páteř a horní a dolní končetiny spolu s příslušnými svalovými skupinami a ukázat Vám,
jakým způsobem se můžete sami aktivně podílet na svém uzdravení. Intenzivní ambulantně prováděná rehabilitace zahrnuje rehabilitaci dechovou, pohybovou a další léčebné procedury.
Dechová rehabilitace zahrnuje celkové statické dýchání. Provádí se:
1. nácvik prohloubeného dýchání pomocí nádechových a výdechových svalů.
2. celkové dynamické dýchání se cviky zaměřenými na prohloubení dýchání v kombinaci s cviky
některých svalových skupin, jako jsou pletence horních končetin, svaly dolních končetin a svaly
trupu.
3. lokalizované dýchání za pomoci cviků zaměřených na určité části hrudníku, tzv. dýchání proti
odporu, kterým se určitá část plic lépe prodýchá(13).
Pohybová rehabilitace slouží:
1. k obnovení svalové rovnováhy - využívá se široké spektrum různých technik, které protahují
zkrácené svaly a naopak posilují svaly oslabené (cvičení podle konceptu Dr. A. Brüggera, prvky
Jógy, balanční cvičení na míčích, cvičení Tai-či, SM systém podle MUDr. Smíška - přiměřený
pohyb s elastickým lanem aktivizující svaly, cvičení podle R. Brunkow - reflexní léčba pohybových vzorců).
2. ke zlepšení elasticity tkání (měkké techniky, míčkování, léčebné masáže, mobilizace na ovlivnění pohyblivosti v kloubu - nejčastěji postizometrická relaxace PIR, metoda Mc Kenzie, cvičení
v bazénu)(13).
Mezi další léčebné procedury patří:
elektroterapie (magnet, interferenční proudy, elektrostimulace), hydroterapie, fototerapie (laser, biolampa),
ergoterapie (pro zlepšení koordinačních vlastností
a kognitivních funkcí), rašelinové a jiné teplé zábaly,
ultrazvuk, hipoterapie (obr.6) a reflexní terapie(13).

Obr.č.6 – hipoterapie(19)

Osvojování správných stereotypů – škola zad
Výchozím nastavením je vzpřímené držení páteře. Je doporučováno při běžných denních
činnostech (úklid domácnosti, koupelny, žehlení, práce u kuchyňské linky, mytí, obouvání, zvedání
a nošení břemen) i při cíleném cvičení stabilizace páteře(14).

Ü Správný sed – tzv. Brüggerův sed (obr.7) - na kraji stoličky nebo na
celé ploše sedáku, páteř je vzpřímena, je zachována lumbální
lordóza s přiměřenou anteverzí pánve (sklon dopředu). Dolní
končetiny jsou rozkročeny na šíři ramen, položeny celou plochou
o
nohy na podložce. V kotnících, kolenou a kyčlích má být úhel 90 .
Výška sedadla má být taková, aby předloktí při opření o desku stolu
svíraly v lokti pravý úhel. Výhodou je možnost nastavení výše
opěrky a pevná anatomicky tvarovaná opora bederní páteře, nebo
možnost používat bederní váleček (obr.8) nebo sedací klín (obr.9).

Obr.č.8 – bederní váleček(12)

Obr.č.7 – Brüggerův sed(11)

Obr.č.9 – sedací klín(20, 21)

Důležité je dlouhodobě nesetrvávat v jediné poloze, ale střídat sed v přední, střední a zadní
poloze a udělat si každých 20 až 30 minut přestávku. Existují také židle s dynamickým systémem,
kde pružiny provádí kmitání sedací plochy. Nácvik dynamického sedu umožňují balanční míče
(obr.10). Aktivizují svaly na přední i zadní straně trupu, zejména hluboké zádové svaly. Je nutné
vyvarovat se sezení na měkkých, nefyziologicky tvarovaných sedadlech(11, 12, 14).

Obr.č.10 – Cvičení na míčích(21)

balanční míče – Fitball (21)

balanční půlmíč(22)

Ü Vstávání ze sedu – bez flexe páteře, s využitím svalů horních

Ü
Ü

i dolních končetin, pomocí zvětšení flexe v kyčlích a s větším
rozkročením. Dobré je začít se zvedat s 1 nohou nakročenou
vpřed(11, 12, 14).
Vstávání z lehu – přes polohu na břiše nebo na boku(11, 12).
Správný stoj – s podsazením pánve, stažením hýžďového
svalstva a zatažením břicha (obr.11). Správné držení těla pomáhá
udržovat také vhodná obuv. Musí být uvnitř měkká a elastická
s podpěrou pro příčnou i podélnou klenbu, se širokým podpadkem do výše 4 cm(11, 12).

Obr.č.11 – správný stoj(15)

Ü Leh – v každé poloze je třeba respektovat přirozený tvar páteře,
spát na pevném, měkkém lůžku s tvrdým podkladem matrace,
použít pouze jeden pružný malý polštářek, lépe spát na zádech či
boku než na břiše(12) (obr.12).
Obr.č.12 – správná pozice vleže(16)

Ü Manipulace s břemeny – zvedání z podřepu, s rovnými zády, se širokým rozkročením a předmětem co nejblíže u těla (obr.13). Předměty přenášet ve vzpřímené poloze, co nejblíže k tělu,
s rovnoměrným rozložením zátěže na obě horní končetiny (obr.14). Ani kabelku nenosit na
jednom rameni. Lépe je mít tašku křížem přes hrudník nebo nosit na zádech batoh. Nenosit těžká
břemena(11, 12, 14).

Obr.č.13 – zvedání břemene(15)

Obr.č.14 – přenášení břemene(14)

Použití správných pohybových stereotypů ve všedních činnostech

Ü Vytírání – používat mopy s nastavitelnou délkou, ždímat pomocí vestavěného ždímače.

Ü Žehlení – nastavitelná výška prkna, jednu nohu vyložit na malou podložÜ
Ü
Ü
Ü
Ü

ku, nebo se rozkročit (obr.15)(16).
Stlaní – při upravování postele je lepší si kleknout, než se naklánět vpřed
(obr.16)(15).
Práce u kuchyňské linky – opřít se čelem o skříňku nad dřezem a držet
záda rovná, předkročit jednou nohou (obr.17). Stejnou pozici využíváme
i při čištění zubů (obr.18)(15).
Zvedání lehkého předmětu – předklon se zanožením natažené nohy obsluha pračky (obr.19), sušičky (obr.20), myčky nádobí (obr.21), nákupního
košíku (obr.22)(15).
Práce s lopatou – používat pružení v kolenou, při předklánění držet páteř
rovně, naklonit celý trup a vyvarovat se nahrbení zad. Držet lopatu blízko
trupu (obr.23)(15).
Jízda autem – sedadlo má být umístěno tak, aby při položených rukách
na volantu byly lokty lehce pokrčené a při otáčení volantem se nevzdalovaly lopatky od opěrky, stehna mají být opřena o sedadlo ze 2/3 délky
(obr.24). Při nastupování a vystupování je nutné se vyhýbat rotacím páteře
(obr.25)(12,15).

Obr.č.15(16)

Obr.č.16(15) - správně

Obr.č.16(15) - chybně

Obr.č.17(15)

Obr.č.18(15)

Obr.č.19(15)

Obr.č.20(15)

Obr.č.21(15)
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Obr.č.22(15)

Obr.č.23(15)

Obr.č.24(12)

Obr.č.25(15)

Obr.č.25(15)

Ü Změny v zaměstnání –
uspořádání pracoviště, osvětlení, vhodné židle (obr.26),
upravené délky rukojetí nástrojů, přestávky ke změně polohy,
snížení stresové zátěže, vyloučení nebo omezení práce
v noci. Práce s počítačem by
neměla přesáhnout 4 - 4,5 hodiny denně(12).

Obr.č.26 – vhodná židle(23, 24)

Využití volného času
I ve volném čase je nezbytný střídavý pohybový režim s vyloučením dlouhodobého zatěžování
páteře. Ze sportů se doporučuje plavání (znak), chůze, jízda na kole nebo rotopedu a rekreační běh
na lyžích, které pomáhají při nácviku koordinace. Pohyb je významným prvkem pozitivního ovlivňování zdraví. Důležitá je však také vhodná relaxace.

Lázeňská léčba
Lázeňská léčba doplňuje obvyklou pooperační ambulantní rehabilitaci. Je indikována při prodlouženém nebo těžším pooperačním průběhu a při náročnosti předpokládaného pracovního zatížení.
Nejvhodnější doba je ta, kdy jste schopni samostatného pohybu a nemáte větší bolesti. Lázeňskou
léčbu pohybového ústrojí poskytují např. Lázně Karlova Studánka, Léčebné lázně Bohdaneč a.s.,
Lázně Velké Losiny, Státní léčebné lázně Bludov s.p., Lázně Darkov, Lázně Jáchymov, Anenské
slatinné lázně a.s., Lázně Slatinice a.s., a další.

Závěrem 10 rad co dělat, aby Vás záda nebolela
1. Dodržujte vzpřímené držení těla a správné pohybové stereotypy.
2. Seďte co nejméně, a když sedíte, tak dynamicky.
3. Udržujte přiměřenou tělesnou hmotnost.
4. Procvičujte a udržujte dobrý stav svalstva (posilujte zádové a břišní svaly).
5. Zlepšujte pohyblivost páteře a celého těla (cvičte pomalu, správně dýchejte).
6. Po cvičení musí následovat relaxace.
7. Odlehčujte svá záda, dodržujte správnou manipulaci s břemeny.
8. Při práci zařazujte odlehčující a odpočinkové prvky.
9. Pozor na prochladnutí a průvan.
10. Ze sportů je vhodné plavání (znak), jízda na kole a turistika(14).
Použitá literatura:
1.
ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001, 516s. ISBN 80-7169-970-5
2.
NÁHLOVSKÝ, J. et al. Neurochirurgie. 1.vyd. Praha: Galen 2006, s, ISBN 80 7262-319-2
3.
KASÍK, J. Vertebrogenní kořenové syndromy, Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002, 224 s. ISBN 80247-0142-1
4.
ŠOUREK, K. Chirurgie bederních meziobratlových plotének. 1. vyd. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1984, 216 s.
08—037—84
5.
Informovaný souhlas s odstraněním výhřezu meziobratlové ploténky, FN Plzeň.
6.
MUMENTHALER, M., MATTLE, H. Neurologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2001, 652 s. ISBN 80-7169-545-9
7.
KASAL, E., a kolektiv. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty.
1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 197 s. ISBN 80-246-0556-2. Kapitola 5, 6, Předanestetické vyšetření, stanovení operačního rizika,
předoperační příprava, s. 42 – 49.
8.
WORKMAN, B. A., BENNETT, C. L. Klíčové dovednosti sester. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 260 s. ISBN 80-247-1714-X
9.
PLAS, J., et al. Speciální chirurgie a neurochirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000, 111s. ISBN 80-7262-075-4
10. MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství II.díl, Systémový přístup. 3. dotisk 1. vyd. Praha UK: Karolinum, 2004, 160 s. ISBN 80246-0428-0
11. SUCHOMEL, P., KRBEC, M. Spondylolistéza. Diagnostika a terapie.1. vyd, Praha: Galén, 2007, 161 s. ISBN 978-80-7262-477-5.
s. 53-63
12. Mc KENZIE, R. Léčíte si záda sami. 1. vyd. Praha: Agentura Grafa, spol. s.r.o., 2005, 85s. ISBN 80-239-4861-X
13. http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/procedury-typ/rehabilitace-patere-18/
14. http://www.vaclavka.estranky.cz/stranka/skola-zad
15. http://www.cvicime.cz/
16. Co dělat když bolí záda, VZP 1999
17. http://www.tretivek.cz/
18. http://www.hc-vsetin.cz/ftk/semi/baka_misa_soubory/image006.gif
19. http://www.os-svitani.cz/Hipoterapie.php
20. http://www.wevereha.cz/
21. http://www.zdravotnipotreby.cz/
22. http://www.artis.cz/pilates/
23. http://www.dobrezidle.cz/
24. http://www.myego.cz/

