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ELŐZZÜK MEG
A DERÉKFÁJÁST!

struktúrák képesek nagyobb 

területre is kisugározni, így idő

vel erősödhetnek a panaszok. 

Az okok feltárása nem mindig 

egyszerű, esetenként egész

ségügyi szakemberek számára 

is nehézséget okoz, mivel a fáj

dalom megjelenésének ren

geteg összetevője van és min

den mindennel összefügg. 

A legfontosabb, hogy ha már 

jelentkezett valami panasz, 

vegyünk részt egy komplex ál

lapotfelmérésen – figyelmeztet 

a gyógytornász.

– A derékfájást, ha mozgás

szervi háttérben gondolkozunk, 

okozhatja rossz statikus test

tartás (irodai rossz ergonómia), 

egy rendszeresen ismétlődő 

rossz mozdulat (takarítás, eme

lés), rossz gyakorlatkivitelezés 

(bármely mozgás, sport során), 

kényszertartás (nem megfelelő 

munkakörnyezet), arányta

lan, nem megfelelő izomzat, 

a stabilizáló izmok gyengesége 

vagy épp hiánya. Panaszok ki

alakulása esetén mindenképp 

javasolt szakemberhez fordulni, 

mivel az öndiagnosztizálás álta

lában nem szokott eredményre 

vezetni, viszont időt veszítünk 

vele, amivel további panaszok 

és kompenzáló mozgások ala

kulhatnak ki. Minden esetben 

érdemes végiggondolni, hogy 

edzés előtt megfelelően mele

gítünke be, illetve tréning után 

foglalkozunke a kellő leveze

téssel. Ha ezek nem történnek 

meg, akkor javítva a stratégián

kon, már csökkenthetők a tüne

tek, amennyiben nincs komo

lyabb baj a háttérben. Tanuljuk 

meg használni a testünket!

– A fájdalommal, főleg kró

nikusan fennálló fajdalommal 

történő edzés minden eset

ben kizáró ok – hangsúlyozza 

Rajnay Kata. – Nem szeretem 

letiltani az embereket az általuk 

kedvelt mozgásokról, de azt 

meg kell érteni, hogy nem min

den az akaratunkon múlik, van

nak akaratlagosan nem irányít

ható rendszerek a testünkben, 

és ilyen az idegrendszerünk 

is. Duzzanattal járó gyulladás 

esetén vagy fájdalommal járó 

tüneteknél a panaszok területén 

dolgozó stabilizáló izmok gátlás 

alá kerülnek, így ezen a terüle

ten az ízület stabilizálását nem 

az azért felelős lokális stabili

zátorok végzik, hanem a glo

bális, dominánsan a dinamikus 

mozgásokért felelős felületes 

izmok. Ezek az izmok azonban 

a stabilizáló munkában hamar 

elfáradnak, ami kompenzáló 

mozgásokhoz, újabb izmok 

bekapcsolásához vezet. Így vi

szont egy fájdalomban végzett 

edzéssel komolyabb panaszok 

kialakulását idézhetjük elő, mint 

gondolnánk. 

Hogyan kezdenek neki 
a kezelésnek?
– A fennálló panaszok meg

szüntetése, orvoslása kapcsán 

minden esetben tudatosítanunk 

kell magunkban, hogy nincs két 

egyforma ember, így a terápiát 

mindig az határozza meg, hogy 

a test, a tünetek hogyan reagál

nak rá. A kezelést rendszerint 

egy állapotfelmérés előzi meg, 

melynek végére nagyjából 

meg lehet határozni, hogy mire 

számíthatunk, körülbelül meny

nyi időre lesz szükség a terápia 

végéig – mondja Rajnay Kata. 

A folyamat hosszát minde

mellett nagyban befolyásolja, 

hogy mi okozza a tüneteket.  

Ha a rossz ergonómia az ok, 

akkor rövidebb ideig tart a terá

pia és elegendő lehet nagyobb 

hangsúlyt fektetni az optimális 

edzésmunkára vagy a hétköz

napi aktivitásra. Amennyiben 

komolyabb panaszok vannak, 

esetleg kisugárzásos tünetek 

vagy zsibbadás, a folyamat 

hosszabb, de az minden eset

ben elmondható, hogy a terápia 

időtartamát a hozzáállás, az ak

tivitás és a motiváltság jelentő

sen befolyásolja.

Mit üzen a gyógytornász 
a derékfájással 
kapcsolatban? 
– A legfontosabb a megelőzés. 

De tudni kell, hogy prevenció 

valóban csak akkor létezik, ami

kor még nincs baj! Ne várjuk 

meg, hogy legyenek tüneteink, 

legyünk tudatosak és tanuljunk 

magunkról, a mozgásainkról, 

az azokhoz szükséges kiegé

szítésekről. Kezdjük azzal, hogy 

elsajátítjuk a helyes testtartást, 

hangsúlyt fektetünk a gyakor

latok pontos kivitelezésére, 

az edzés előtti bemelegítésre, 

majd az edzést követő leve

zetésre. A megfelelő testtudat 

kialakítása felbecsülhetetlen. 

Nem elég csak csinosan, tettre 

készen nekivágni egy moz

gásnak, arra is nagy hangsúlyt 

kell fektetnünk, hogy milyen 

mozgásba vágunk bele, milyen 

terhelést adunk ezzel a testünk

nek, és mindezt milyen gyako

risággal, milyen regenerációs/

rekreációs tevékenységgel 

egészítjük ki. Ne csak a töké

letes formát hajszoljuk, hanem 

becsüljük meg a testünket, 

meg fogja hálálni! | DF

  MOZGÁS  

Derékfájás egy-egy edzés, edzéssel töltött időszak vagy épp 
munka után? Vissza-visszatérő, esetleg múlni nem akaró fáj-
dalom? Sokak számára ismerős érzés és probléma ez. Mégis, 
mi okozhatja? Helytelen kivitelezés? Túlterhelés? Szervi ere-
detű probléma? Esetleg az ülőmunka vagy a mozgásszegény 
életmód? Hogyan tudhatjuk meg, hogy komoly baj előjele-e, 
vagy csupán egy helytelen testtartásból eredő probléma? Ho-
gyan deríthetjük ki, mi a fájdalom oka, eredete, és hogyan or-
vosoljuk a bajt? Erről a témakörről Rajnay Kata gyógytornászt 
kérdeztük, a Gyógytornászda szakmai vezetőjét. 

– Úgy vélem, nem túlzás azt 

állítani, hogy szinte minden 

ember életében felmerülő 

és rövidebb vagy hosszabb 

ideig fennálló probléma a de

rékfájás. Éppúgy kialakulhat 

mozgásszegény életmód, mint 

edzés hatására, mindezen túl 

persze a genetika, az öröklött 

hajlam is közrejátszhat. A lé

nyeg azonban az, hogy hogyan 

deríthetjük ki az okot, és ha 

már megjelent a tünet, miként 

orvosoljuk a problémát.

Mennyire gyakori 
a derékfájás, valóban 
sokan fordulnak ilyen 
jellegű panaszokkal 
gyógytornászhoz, 
orvoshoz? 
Sajnos azt mondhatjuk, hogy 

kezd teljesen általános és na

gyon széles körben elterjedt 

jelenséggé válni. Valóban igaz, 

hogy a sok ülésben eltöltött 

idő, a gerincre ható statikus 

terhelés általában megbosszulja 

magát. Főleg akkor, ha az irodai 

vagy munkahelyi ergonómiára 

nem fordítunk elég figyelmet. 

Rendelőnkbe naponta érkez

nek derékpanasszal rendelkező 

páciensek, akik különböző kor

osztályokból tevődnek össze, 

különböző napi aktivitással, kü

lönböző sporttevékenységgel. 

– A fájdalom sokféle okból 

jelentkezhet – magyarázza 

tovább Rajnay Kata. – A gerinc 

minden egyes struktúrája (csi

golya, ízület, porckorong, ideg) 

okozhat panaszt, ami vagy lo

kálisan, az ágyéki szakaszon 

(derék) kisebbnagyobb terü

leten jelentkezhet, vagy akár 

ki is sugározhat máshova. Sok 

esetben, ha nem foglalkozunk 

vele vagy legyintünk, hogy majd 

elmúlik, akkor később bizonyos 

A derékfájást, ha mozgásszervi 

háttérben gondolkozunk, 

okozhatja rossz statikus testtartás 

(irodai rossz ergonómia), egy 

rendszeresen ismétlődő rossz 

mozdulat (takarítás, emelés), 

rossz gyakorlatkivitelezés 

(bármely mozgás, sport során), 

kényszertartás (nem megfelelő 

munkakörnyezet), aránytalan, 

nem megfelelő izomzat, 

a stabilizáló izmok gyengesége 

vagy épp hiánya.


