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Problematika bolesti chrbta sa vo veľkej miere dotýka obyvateľov Slovenska a Českej
republiky. Štatistiky ukazujú, že 8 z 10 ľudí trpí bolesťami chrbta. Najčastejšie sa bolesť
prejavuje v bedrovej oblasti, potom v oblasti krčnej a v menšej miere v hrudnej oblasti. Vo
väčšine prípadov ide o nešpecifické bolesti chrbta, ktoré nie je možné priradiť žiadnej zrejmej
príčine. Častokrát ide o kombináciu celého radu faktorov, ako napríklad ochabnutie chrbtového
svalstva, jednostranné namáhanie chrbta či nesprávne držanie tela. Alarmujúce je, že veková
hranica ľudí trpiacimi bolesťami chrbta sa výrazne znižuje. Problém v našich krajinách je však
ešte výraznejší, nakoľko takmer neexistujú špeciálne zariadenia na zaťažovanie svalov chrbta
a postihnutí jedinci vo väčšine prípadov využívajú len klasické cvičebné programy. Moderný
prístup sa však nespolieha len na jednoduché cvičenia, ktoré sú pre chrbát šetrné, ale prikladá
sa stále väčší význam zaťaženiam, ktoré svaly chrbta posilňujú. Obyčajne totiž bolia hlboké
chrbtové svaly. Cvičenia by preto mali byť zamerané na svaly hlbokého stabilizačného systému.
Jedná sa o dosiahnutie vyváženého stavu celého svalového korzetu v oblasti trupu, tzv. core.
Jeho cieleným posilňovaním sa minimalizuje mechanické namáhanie chrbtice. Toto je možné
iba na základe objektívnej diagnostiky. Táto slúži na kvantifikáciu funkčného stavu svalov
stabilizujúcich chrbticu a na posúdenie účinku cielených rehabilitačných cvičení. Pomocou nej
možno získať cenné informácie o aktuálnom stave stability a sily tzv. core, ako aj o účinnosti
cvičebných programov u jedincov po poraneniach, resp. s určitým ochorením, ľudí
vykonávajúcich ťažkú manuálnu prácu alebo športové činnosti, ako aj s prevažujúcim sedavým
spôsobom života. Špecifickým cvičebným programom založeným na objektívnej diagnostike
možno nielen predchádzať chronickým ochoreniam alebo zraneniam, ale odstránením
problémov s nesprávnym držaním tela a bolesťami chrbta aj zlepšiť kvalitu ich života.
Na riešenie tejto problematiky je zameraný v súčasnosti prebiehajúci (9/2019 – 8/2021) projekt
s názvom „Stabilita postoja v prevencii bolesti chrbta“ podporený programom cezhraničnej
spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika (č. 304011P714) a
spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja „Spoločne bez hraníc“. Vedúcim
partnerom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave s realizáciou projektu na Inštitúte
fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch a hlavným cezhraničným
partnerom je Univerzita Palackého v Olomouci s riešiteľským kolektívom na Fakulte tělesné
kultury. Projekt je zameraný na vývoj a overenie nových metód a postupov diagnostiky
posturálnej stability a sily svalov trupu u ľudí so sedavým zamestnaním, resp. s nadmerným
alebo jednostranným zaťažovaním chrbtice a ich prenos do malých a stredných podnikov
(rehabilitačných a protetických, resp. ortotických centier, akými sú ADELI Medical Center,
Piešťany; Národný ústav reumatických chorôb (NURCH), Piešťany; Orto-protetika, s.r.o.,

Martin; ING corporation, s.r.o., Frýdek-Místek; AVICA, zdravotnické zařízení, s.r.o., Ostrava
a Centrum rehabilitační péče s.r.o., Bohumín). Výsledky projektu budú mať celospoločenský
aj ekonomický význam. Zavedenie individualizácie cvičebných programov založených na
objektívnej diagnostike do praxe môže prispieť nielen k zlepšeniu nervovosvalových
a senzomotorických funkcií cieľovej populácie, ale aj k úspore nákladov na liečbu takýchto
ochorení, ktoré výrazne zaťažujú rozpočet zdravotných poisťovní.
Priebežné testovanie rovnováhových a silových schopností zdravotníckych pracovníkov
V posledných mesiacoch minulého roka (2020) riešiteľský kolektív vedúceho partnera
zrealizoval predbežné testovanie stability postoja zdravotníckych pracovníkov NURCH
a ADELI Medical Center v Piešťanoch. Výber pracovísk bol podmienený tým, že zdravotnícki
pracovníci týchto zariadení, vedomí si toho, že vzhľadom na charakter práce sú vystavení
nadmernému alebo jednostrannému zaťažovaniu chrbtice pri rehabilitácii klientov a s tým
súvisiacej nešpecifikovanej bolesti chrbta, prejavili značný záujem o diagnostiku, ktorú by
podľa ich názoru mohli využiť aj pri rehabilitácii klientov a pacientov. Posudzovala sa stabilita
postoja v stabilných a nestabilných podmienkach, stabilita postoja a trupu, tzv. core, po jej
neočakávanom narušení, maximálna sila chrbtového svalstva a hamstringov. Tieto testy boli
doplnené o meranie zakrivenia chrbtice a jej mobility v sagitálnej a laterálnej rovine.
Registrovali sa tiež parametre rovnováhy a rýchlosti pri výkroku. Výsledky predbežného
výskumu poslúžia na posúdenie citlivosti jednotlivých sledovaných parametrov v zmysle ich
schopnosti diferencovať rozdiely medzi jednotlivcami s nešpecifikovanými bolesťami chrbta
a bez ich výskytu v skupinách rôzneho veku. To umožní vytvoriť špecificky-orientované
testové batérie pre cieľové skupiny s odporúčanou metodikou merania, systémom hodnotenia
a interpretáciou dát. Využiť ich bude možné pri posudzovaní aktuálneho stavu sledovaných
jednotlivcov a účinku rehabilitačných programov zameraných na zlepšenie posturálnej stability
a zvýšenie sily svalov trupu.
Viac informácií možno nájsť na: www.co-re.eu

