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O pro ble mach z krę go słu pem
i me to dach le cze nia roz ma wia my 
z dr. n. med. Ma riu szem Śmi gie lem,
spe cja li stą or to pe dą, trau ma to lo giem.

nKo go naj czę ściej do ty ka cho ro -
ba krę go słu pa?

Ist nie je spo ro czyn ni ków ry zy ka
zwią za nych z tą przy pa dło ścią. Więk -
szość osób bo ry ka ją cych się z bó la mi
krę go słu pa ma tzw. do le gli wo ści czyn -
no ścio we, czy li ta kie, u pod ło ża któ rych
wy stę pu ją dłu go trwa łe prze cią że nia,
spo wo do wa ne utrwa lo ną nie pra wi dło -
wą po sta wą czy bra kiem wy star cza ją -
cej ilo ści ak tyw no ści fi zycz nej. Do dat -
ko wo wpływ na scho rze nia krę go słu -
pa ma ją czyn ni ki nie mo dy fi ko wal ne,
m.in. wiek, prze by te ura zy, wro dzo ne
wa dy, płeć, cią ża.

n Co za pro po no wa ł by pan
w pierw szej ko lej no ści pa cjen to wi,
któ ry od czu wa bó le krę go słu pa?

Kie dy, mi mo za sto so wa nia środ -
ków prze ciw bó lo wych, do le gli wo ści
nie usta ją, na le ży wy brać się do spe cja -
li sty. Pod czas wy wia du oce nia my po -
wa gę pro ble mu i de cy du je my o ewen -
tu al nym roz sze rze niu dia gno sty ki o re -
zo nans lub to mo gra fię kom pu te ro wą.
Na tej pod sta wie le karz mo że już
orzec, czy pa cjen ta cze ka re ha bi li ta cja
czy ko niecz ny bę dzie za bieg. W trak -
cie wy wia du za zwy czaj uda je się od -
kryć przy czy nę scho rze nia lub ura zu.
Naj czę ściej to sil ne prze cią że nie, np.
pod czas pod no sze nia cięż kie go przed -
mio tu. Ale są to rów nież po chod ne sie -
dzą ce go try bu ży cia, ura zów spor to -
wych itp. Od kry cie przy czy ny jest
waż ne z punk tu wi dze nia re ha bi li ta cji,
ale nie pla no wa nia ope ra cji.

n Ja kie sy tu acje wy ma ga ją in ge -
ren cji chi rur gicz nej?

Wszyst ko za le ży od ro dza ju scho rze -
nia. Je że li ma my do czy nie nia z sy tu -
acją, w któ rej przy czy ną jest dys ko pa -
tia w po sta ci nie wiel kie go wy su nię cia
dys ku, moż na roz wa żyć co naj mniej
dwie me to dy le cze nia. Pierw sza z nich

to nu kle opla sty ka ko bla cyj na, na to miast
dru ga – DISC FX. Obie ce chu ją się ma -
ło in wa zyj no ścią, krót kim okre sem re -
kon wa le scen cji oraz wy so ką sku tecz -
no ścią. Ich głów ny cel to ob kur cze nie
się uwy pu klo ne go dys ku i zmniej sze -
nie w nim ci śnie nia, cze go na stęp stwem
jest szyb kie ustą pie nie do le gli wo ści.

n Na czym po le ga ją te me to dy?
Wja ki spo sób prze pro wa dza ny jest za -
bieg?

Pierw sza z tech nik – nu kle opla sty -
ka ko bla cyj na – po le ga na wpro wa dze -
niu do wy su nię te go dys ku cie niut kiej,
jed no mi li me tro wej elek tro dy, za po mo -
cą któ rej ob kur cza się uwy pu klo ny
dysk. Na to miast me to da DISC FX to
ter mo dy sko pla sty ka i po le ga na wy ko -
rzy sta niu cie pła wy two rzo ne go przez
fa le wy so kiej czę sto tli wo ści do ob kur -
cze nia dys ku. Oba za bie gi wy ko ny wa -
ne są w znie czu le niu miej sco wym
i już trzy go dzi ny po nich pa cjent mo -
że się swo bod nie po ru szać.

n A co w sy tu acji, gdy ma my
do czy nie nia z dys kiem, któ ry wy -
padł? 

Po tocz nie zwa ne „wy pad nię cie
dys ku” to sy tu acja, w któ rej po wsta -
je prze pu kli na dys ku. Sta je my wte dy
wraz z pa cjen tem przed wy bo rem
ogra ni cze nia się do le cze nia far ma ko -
lo gicz ne go po przez za ży wa nie le -
ków prze ciw bó lo wych bądź le cze nia
ope ra cyj ne go – en do sko po we go usu -
nię cia prze pu kli ny. Le ka mi ła go dzi -
my ból, jed nak szan sa na cał ko wi te je -
go ustą pie nie jest nie wiel ka. Na to -
miast wspo mnia ny prze ze mnie za -
bieg en do sko po wy da je nie mal że na -
tych mia sto we ustą pie nie bó lu. To
za bieg ma ło in wa zyj ny, pa rę go dzin
po nim pa cjent mo że już sa mo dziel -
nie się po ru szać, a do do mu wra ca na -
stęp ne go dnia.

nJa ka jest sku tecz ność ta kie go za -
bie gu?

Sza cu je się ją na po zio mie 90 pro -

cent, a to bar dzo do bry wy nik. Nie ste -
ty, me to dy tej nie stosuje się po wszech -
nie, co wy ni ka z fak tu, że jest jed ną
z naj now szych tech nik ope ra cyj nych
na świe cie, a w Pol sce prze pro wa dza się
ją za le d wie w kil ku ośrod kach. W ce -
lu opa no wa nia me to dy dwu krot nie od -
by łem szko le nia w nie miec kich kli ni -
kach, gdzie tech ni kę tę sto su je się
na co dzień.

n Tak jak wszę dzie, waż na jest
pro fi lak ty ka. Co mo że my zro bić,
aby dłu żej cie szyć się zdro wym krę -
go słu pem? 

Moż na wy róż nić kil ka pod sta wo -
wych spo so bów dba nia o krę go słup.

Po pierw sze, ob ni że nie wa gi cia -
ła – nad wa ga jest do dat ko wym ob cią -
że niem dla sta wów i krę go słu pa, ale
rów nież dla ukła du krą że nia. Po dru -
gie, pra wi dło we przy sto so wa nie sta -
no wi ska pra cy – je że li spę dza się
w niej więk szość cza su, i to w po zy -
cji sie dzą cej, trze ba za dbać o wy god -

ne sie dze nie i wspar cie w dol nej czę -
ści ple ców. Do dat ko wo moż na jesz -
cze pod ło żyć coś pod sto py. Da -
lej – wzmac nia nie mię śni brzu cha,
któ re są głów nym wspar ciem dla
krę go słu pa, dla te go tak waż ne jest,
aby sta no wi ły sil ną je go pod po rę.
Trze ba też za dbać o od po wied nie
wa run ki do spa nia. W szcze gól no ści
waż ne jest tu taj pod ło że, na ja kim śpi -
my – za le ca się, aby by ło bar dziej
twar de, a po dusz ka bar dziej pła ska,
dzię ki cze mu szyj ny od ci nek krę go -
słu pa znaj dzie się w od po wied niej po -
zy cji. Po za tym na le ży utrzy my wać
pro sto gło wę, przy wy pro sto wa nych
ple cach – utrzy my wa nie jej wy su nię -
tej, w po zy cji na chy lo nej, do dat ko wo
ob cią ża od ci nek szyj ny. 

Są to za sa dy ogól ne. Jak wia do mo,
każ dy przypadek jest in ny i do każ -
de go pa cjen ta pod cho dzi my in dy wi -
du al nie. Dla te go szcze gó ło we wnio -
ski moż na usły szeć do pie ro po kon -
sul ta cji le kar skiej.

Zdro wy krę go słup w 30 mi nut!
Sie dzą cy tryb pra cy, czę sta jaz da sa mo cho dem, spę dza -
nie dłu gich go dzin w po zy cji sie dzą cej przed te le wi zo rem
czy kom pu te rem, brak ru chu – to wszyst ko wpły wa ne -
ga tyw nie na krę go słup. Sza cu je się, że po nad 50-60 proc.
spo łe czeń stwa w kra jach cy wi li zo wa nych cier pi z po wo -
du bó lów tej czę ści cia ła. Dla te go pro ble my z krę go słu -
pem moż na na zwać cho ro bą cy wi li za cyj ną – dru gą
po nad ci śnie niu tęt ni czym do le gli wo ścią w Pol sce.
Ból czę ści lę dź wio wej to jed na z naj czę ściej wy stę pu ją -
cych do le gli wo ści. Czę sto sły szy my: „ale bo li mnie krę -
go słup”, „ła mie mnie w krzy żu”. Nie na le ży lek ce wa żyć
tych ob ja wów. Utrzy mu ją ce się mo gą wpły nąć na ogól -
ny stan zdro wia, bó le sta wów, mię śni czy sa mo po czu cie.
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