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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer magazynu AKTYWNIE 
PO ZDROWIE, którego tematem przewodnim jest profilaktyka oraz 
leczenie schorzeń i urazów kręgosłupa. Powodów ku temu jest kilka. 
Po pierwsze, pandemia i związana z nią ograniczona aktywność sprzyja 
dolegliwościom bólowym kręgosłupa, co potwierdzają najnowsze 
badania przeprowadzone wśród osób, które przeszły na zdalny tryb 
pracy*. Ponadto z ankiety wykonanej na zlecenie naszej kliniki wynika, 
że 84 proc. Polaków doświadczyło bólu kręgosłupa, a co gorsza, 
zaledwie połowa podjęła leczenie!**

Dlatego na łamach magazynu podpowiadamy, na co zwrócić uwagę 
w trakcie domowych porządków i jak zadbać o kręgosłup nie tylko 
od święta! Doradzamy, od czego zacząć uprawianie sportu po dłuższej 
przerwie i jakie dyscypliny lubi nasz kręgosłup. Rozwiejemy także 
wątpliwości naszych pacjentów i odpowiemy na pytanie, do jakiego 
specjalisty udać się z bólem kręgosłupa.

W tym numerze przeczytają Państwo również o dyskopatii szyjnej 
oraz o jednej z najmniej inwazyjnych metod operacyjnych kręgosłupa. 
Dlaczego endoskopia to „zabieg przez dziurkę od klucza”? 

Magazyn wzbogacony jest też garścią newsów z życia kliniki.  
Mogą Państwo dowiedzieć się, z jakimi znanymi sportowcami 
mieliśmy okazję współpracować w ramach minionych igrzysk 
olimpijskich w Tokio oraz z jakich nowych usług można skorzystać 
w placówkach Carolina Medical Center.

Nie zabraknie też historii naszych pacjentów… Na podstawie jednej 
z nich przedstawimy, czym są osteoporotyczne złamania kręgosłupa. 
Przeczytają Państwo również, co przeważyło o tym, że pani Teresa 
zdecydowała się na zabieg operacyjny właśnie w naszej klinice.

Zapraszam do lektury!

lek. Jurij Kseniuk 
Ordynator Oddziału Chirurgii Kręgosłupa  
w Carolina Medical Center

Jeśli Ty, Czytelniku, chciałbyś się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z leczeniem 
w CMC – napisz do nas na adres: cmc_marketing@carolina.pl, a z chęcią oddamy Ci głos  
w następnym numerze.
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 *   Wpływ pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na częstość występowania i nasilenie bólów kręgosłupa 
lędźwiowego w grupie pracowników biurowych przeniesionych do pracy zdalnej. Physiotherapy Review  
TOM XXIV NR 4 / 2020. Mariusz Kanarek, Zbigniew Wroński, Jolanta Oleksiak, Adrian Kużdżał.

**  Badanie ilościowe, realizowane techniką CAWI przeprowadzone przez IQS na zlecenie Carolina Medical Center 
w dniach 28.09 – 02.10.2017 roku. Przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 30-65 lat.
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Na naszej stronie internetowej jest już 
dostępna funkcja umawiania online. 
Wejdź na carolina.pl i zobacz, jak 
łatwo umówisz się na konsultację 
lekarską, rehabilitację i badania 
obrazowe, które nie wymagają 
skierowania. Rejestracja online niesie 

za sobą same korzyści – możesz 

zapisać się szybko, za pomocą kilku 

kliknięć, a co najważniejsze masz pełen 

wgląd w grafik naszych specjalistów, 

co ułatwi Ci na pewno wybór 

najdogodniejszego dla siebie terminu. 

Możesz zarezerować wybrany termin 
wizyty w najwygodniejszy dla siebie 
sposób:  
✓  korzystając z systemu umawiania 

wizyt online na carolina.pl, 

✓  dzwoniąc na Infolinię  

Carolina Medical Center:

•  placówka w Warszawie: 

+48 22 35 58 200,

•  filia w Gdańsku: 

+48 58 77 01 500,

✓ w dowolnej recepcji.

Z ŻYCIA KLINIKI
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Igrzyska olimpijskie to najbardziej 

prestiżowa impreza sportowa na 

świecie, a udział w nich to marzenie 

wielu sportowców. 

Jesteś lekarzem zajmującym się na co 
dzień diagnozowaniem i leczeniem 
sportowców. Czy otrzymanie 
olimpijskiej nominacji było 
spełnieniem także Twoich marzeń?
lek. Krzesimir Sieczych: Tak! Jako 

dziecko i nastolatek trenowałem 

żeglarstwo i moim marzeniem 

były właśnie igrzyska olimpijskie. 

Gdy rozpocząłem studia lekarskie, 

musiałem zrezygnować... Jednak już 

wtedy wiedziałem, że chcę zostać 

ortopedą i opiekować się sportowcami. 

Otrzymanie nominacji było więc po 

części spełnieniem moich marzeń 

– pojechałem do Tokio, co prawda 

nie jako zawodnik, ale jako lekarz. 

Czy byłeś odpowiedzialny jedynie 
za leczenie kontuzji zawodników?
lek. Krzesimir Sieczych: W trakcie 

Igrzysk pełniłem dwie funkcje.  

Jedną z nich była opieka nad 

reprezentacją Polski w pływaniu 

– będąc lekarzem kadry, jest się 

lekarzem od wszystkiego, nie tylko 

od kontuzji, ale i od wszystkich 

bolączek zawodników. Odpowiadałem 

za przeprowadzanie testów na 

koronawirusa. Byłem tzw. oficerem 

covidowym. Drugą funkcją była 

koordynacja całej misji medycznej 

pod kątem  ortopedycznym – wszyscy 

zawodnicy, którzy doznali urazu, 

byli pod moją opieką.

ZA NAMI DŁUGO 
WYCZEKIWANE IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE W TOKIO. POLSKA 
REPREZENTACJA, PODOBNIE 
JAK W POPRZEDNICH LATACH, 
WRÓCIŁA Z WORKIEM 
PEŁNYM MEDALI. NASZYCH 
OLIMPIJCZYKÓW WSPIERAŁ 
LEK. KRZESIMIR SIECZYCH, 
SPECJALISTA ORTOPEDII 
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU 
RUCHU W CAROLINA MEDICAL 
CENTER.

Z ŻYCIA KLINIKI

WSPOMINAMY 
ZŁOTE IGRZYSKA

JESTEŚMY 
PARTNEREM 
MEDYCZNYM  
WOPR
Nasza klinika rozpoczęła współpracę 

z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym i objęła opieką 

reprezentację narodową w sportowym 

ratownictwie wodnym. Lekarzem 
reprezentacji została dr Urszula 
Zdanowicz, specjalista ortopedii 
i traumatologii sportowej w Carolina 
Medical Center, która ma wieloletnie 

doświadczenie w medycznym 

przygotowaniu sportowców.  

Przez wiele lat pełniła funkcję lekarza 

Polskiego Związku Pływackiego, 

a także była członkiem Zarządu Komisji 

Medycznej PKOl. 

Dr Zdanowicz, tuż przed wyjazdem 

naszej reprezentacji na Mistrzostwa 

Europy w Hiszpanii, w trakcie treningów 

przygotowawczych przeprowadziła 

badania i wywiady medyczne 

z zawodnikami. Polska reprezentacja 

na mistrzostwach zdobyła aż 11 medali, 

trzy złote, pięć srebrnych i trzy brązowe. 

Serdecznie gratulujemy!

Dr Urszula Zdanowicz podkreśla:

Ratownictwo wodne to jedyna 

dyscyplina sportowa, która przekłada 

się na coś praktycznego. Zawodnicy 

ścigają się na pływalni i na plaży, wpław 

i w łódkach, ze sprzętem ratowniczym 

i z przeszkodami! Umiejętności i treningi 

pod kątem ratowania ludzi, faktycznie 

mogą w przyszłości komuś uratować 

życie. Uważam, że jest to dyscyplina, 

którą powinniśmy propagować wśród 

dzieci i młodzieży. Nawet jeżeli nie będą 

zawodowymi ratownikami, to będą znali 

zasady bezpieczeństwa w wodzie i w razie 

zagrożenia będą wiedzieli, jak pomóc i jak 

się zachować.
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TO TY WYBIERASZ!

C Z Y  W I E S Z ,  Ż E ...

WEDŁUG ZAPOWIEDZI 
W 2032 ROKU

Ratownictwo wodne zadebiutuje 
jako dyscyplina sportowa podczas 
letnich igrzysk olimpijskich  
w australijskim Brisbane? 

„IGRZYSKA TO  
MAGICZNE CHWILE 
– DO KOŃCA ŻYCIA 
ZAPAMIĘTAM, JAK 
TRENER ALEKSANDER  
MATUSIŃSKI  
PODZIĘKOWAŁ MI 
PRZY WSZYSTKICH 
ZA WYLECZENIE  
ANI KIEŁBASIŃSKIEJ” 
– WSPOMINA LEK. 
KRZESIMIR SIECZYCH

od lat wspiera olimpijczyków 
w zakresie leczenia ortopedycznego, 
rehabilitacji, badań biomechanicznych 
i treningów. Naszymi pacjentkami 
są m.in. Agnieszka Kobus-Zawojska,  
Marta Wieliczko – wicemistrzynie 
olimpijskie w Tokio w wioślarstwie, 
czy Aleksandra Mirosław, która na 
igrzyskach pobiła rekord świata  
we wspinaczce sportowej na czas.

CAROLINA MEDICAL CENTER  
JAKO PARTNER MEDYCZNY 
POLSKIEGO KOMITETU 
OLIMPIJSKIEGO 



SZKOLIMY POKOLENIE PRZYSZŁYCH LEKARZY
Carolina Medical Center nawiązała współpracę 
z Warszawskim Wydziałem English Division oraz OSTO  
– Ogólnopolskim Studenckim Towarzystwem Ortopedycznym.
Studenci medycyny mogą uczestniczyć w programie praktyk 

i staży, które organizowane są w naszej klinice. Przyglądają 

się pracy lekarzy w Centrum Konsultacyjnym oraz Centrum 

Diagnostyki Obrazowej, a także na Bloku Operacyjnym. 

English Division to działający od ponad 25 lat Wydział Angielski 

II Wydziału Lekarskiego WUM. Powstał on dla studentów 

zainteresowanych nauką medycyny w języku angielskim, 

a także dla studentów zagranicznych, którzy chcieli studiować 

w Polsce. Natomiast Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo 

Ortopedyczne jest organizacją zrzeszającą studentów 

i początkujących lekarzy wiążących swoją przyszłość 

z ortopedią i traumatologią narządu ruchu. 

Do tej pory ze współpracy między organizacjami,  
a kliniką skorzystało już kilkunastu studentów medycyny 
z całej Polski.

Z ŻYCIA KLINIKI
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Z ŻYCIA KLINIKI

PO PORODZIE 
LUB OPERACJI  
JAMY BRZUSZNEJ
To, jak szybko wrócisz do zdrowia po przebytym zabiegu, 
zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest okres 

rekonwalescencji, w czasie którego warto skorzystać 

z pomocy wykwalifikowanego specjalisty. Rehabilitacja, 
jaką oferujemy w Carolina Medical Center w Gdańsku,  
pozwoli młodym mamom cieszyć się macierzyństwem 
bez bólu, a pacjentom po zabiegu jamy brzusznej  
szybko wrócić do zdrowia. 

Operacje w obrębie jamy brzusznej mają wpływ na 

funkcjonowanie narządów wewnętrznych, a także wiążą 

się z ryzykiem powstania m.in. dysfunkcji narządu ruchu. 

Ingerencja chirurgiczna może także zostawić bliznę, która 

zaburza ruch mięśni i innych tkanek względem siebie. 

Rehabilitacja ma na celu m.in. przywrócenie  

prawidłowego napięcia i usprawnienie pracy mięśni  

brzucha oraz zapobieganie tworzeniu się zrostów  

blizn zaburzających pracę narządów wewnętrznych.

Ciało kobiety po porodzie drogami natury w szczególny 

sposób narażone jest na problemy układu ruchu, dlatego 

fizjoterapia po porodzie obejmuje diagnozę problemu, 

działania profilaktyczne oraz eliminowanie powikłań  

w wyniku zmian zachodzących w organizmie pacjentki 

w czasie ciąży oraz porodu. Dzięki zastosowaniu terapii 

manualnej oraz technik osteopatycznych można skutecznie 

zredukować zmiany napięciowe będące przyczyną bólu 

oraz w przyszłości przeciwdziałać powstaniu trwałych 

zmian w obrębie narządu ruchu (np. przepuklina krążka 

międzykręgowego – pot. dyskopatia).

Fizjoterapeutami specjalizującymi się w rehabilitacji  
po porodzie i rehabilitacji po zabiegach jamy brzusznej  
są mgr Anna Piotrowicz i mgr Wojciech Reszke. 
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Diagnostyka obrazowa odgrywa ważną rolę 

na każdym etapie leczenia ortopedycznego. 

Badania pomagają w wyborze metody 

leczenia oraz mają istotny wpływ na planowanie 

zabiegu operacyjnego. Dzięki nim możliwa jest 

kompleksowa i szybka diagnostyka pacjentów 

z urazami czy schorzeniami ortopedycznymi. Dlatego 

w Carolina Medical Center przykładamy ogromną 

wagę do urządzeń, którymi wykonywane są badania. 

Nasze Centrum Diagnostyczne, jako jedno z nielicznych miejsc 

w Polsce, oferuje możliwość wykonania badań z użyciem 

aparatu TELOS, badanie całych kończyn i kręgosłupa 

czy specjalistycznych projekcji, jak np. projekcja Merchanta. 

W kwietniu 2021 r. do Centrum Diagnostyki Obrazowej 

zakupiliśmy drugi aparat rentgenowski klasy premium. Nowe 
urządzenie Digital Diagnost C90 High Performance marki 
Philips wykorzystuje najnowocześniejszą technologię 
poprawiającą jakość uzyskiwanych obrazów przy 
jednoczesnym zmniejszeniu dawki promieniowania. 
Zaawansowana technologia umożliwia automatyczny dobór 

parametrów ekspozycji, dzięki czemu uzyskujemy zdjęcia 

o optymalnej jakości. Złożone rozwiązania technologiczne, jak 

detektory cyfrowe, w tym jeden bezprzewodowy, mobilny stół 

i lampa rentgenowska w znacznym stopniu zwiększają komfort 

pacjenta – aparat RTG dostosowuje się 

do możliwości ruchowych pacjenta, 

a nie odwrotnie, co ma miejsce 

w klasycznych pracowniach.

A już na początku roku nasze Centrum 
Diagnostyczne będzie wyposażone 
w najnowocześniejszy w Polsce 

rezonans magnetyczny Signa Explorer 
firmy GE Healthcare. Wykorzystuje 

on innowacyjną technologię obrazowania 

opartą o działanie sztucznej inteligencji 

i głębokie uczenie. Oprogramowanie 

wyostrza obraz rezonansu poprzez usuwanie 

tzw. szumów. Można to porównać do telewizorów 

sprzed 30 lat – wtedy właśnie na ekranach 

pojawiał się szum, czyli lekkie śnieżne migotanie. 

Nowa technologia usuwa ten szum, dzięki czemu obraz 

jest wyraźniejszy. 

 

Nowoczesne oprogramowanie umożliwia skrócenie czasu 

trwania całego badania, a zarazem poprawia jego jakość. 

Zmniejsza to ryzyko błędu interpretacji oglądanego 

obrazu – niewielkie zmiany chorobowe, które w badaniu 

przeprowadzanym w rezonansie o standardowych parametrach 

mogły być zakryte przez szumy, zostają uwidocznione 

– podkreśla dr n. med. Marcin Paśnik, Kierownik Centrum 

Diagnostyki Obrazowej w Carolina Medical Center.  

Aparat dodatkowo wyposażony jest w technologię SilentScan 

co zapewnia zupełnie nowy poziom komfortu pacjenta w trakcie 

badania. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie badania 

ciszej, w przeciwieństwie do dotychczas wykorzystywanego 

urządzenia – dodaje dr Paśnik.

ROZWIJAMY 
CENTRUM 
DIAGNOSTYKI 
OBRAZOWEJ
 

REHABILITACJA
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SZYJNA
DYSKOPATIA

Schorzenia kręgosłupa nazywane są chorobami cywilizacyjnymi.  
Bóle odcinka szyjnego znajdują się na trzecim miejscu na podium  
wśród najczęściej występujących dolegliwości i chorób przewlekłych,  
zaraz za bólem lędźwi oraz wysokim ciśnieniem krwi*.

CZYM JEST DYSKOPATIA?
To jedno z najczęściej występują-
cych schorzeń kręgosłupa. Oznacza 
patologiczne zmiany występujące 
w obrębie krążka międzykręgowe-
go, potocznie nazywanego dyskiem. 
Krążek zbudowany jest z ponad 
90 proc. wody i składa się z pier-
ścienia włóknistego oraz znajdują-
cego się wewnątrz jądra miażdży-
stego. Pełni on rolę amortyzatora, 
„poduszeczki”, która znajduje się 
między trzonami kręgów. 

W odcinku szyjnym kręgosłupa 
krążki są elementami najbardziej ru-
chomymi, przez co narażone są na 
duże obciążenia i najczęściej ulegają 
uszkodzeniu. Choroba zwyrodnie-
niowa to proces, dlatego objawy 
uzależnione są od stadium scho-
rzenia. Jednym z nich jest nagły 
ból, określany przez pacjentów jako 
„rwa barkowa”, związana z wypad-
nięciem dysku – podkreśla  
dr Bartosz Królicki.

TO NIE TYLKO SYNDROM  
SMS-OWEJ SZYI
Nie można jednoznacznie okreś- 
lić, jakie są przyczyny powstania 

przepukliny krążka międzykręgo-
wego w odcinku szyjnym kręgo-
słupa. W dużej mierze zależy to od 
predyspozycji, codziennych nawy-
ków, a także aktywności sportowej. 

To schorzenie także o podłożu  
genetycznym. Przykładowo skłon-
ności do powstania zmian zwyrod-
nieniowych mają młode kobiety 
o wysokim wzroście, z długą szyją.

Przez ostatnie lata mojej kariery za-
uważyłem wzrost liczby pacjentów, 
którym doskwiera ból w odcinku 
szyjnym kręgosłupa. Dlaczego tak 
się dzieje? Przez ten czas wzrosła 
aktywność sportowa, co przekłada 
się na zwiększenie ilości urazów 
odcinka szyjnego kręgosłupa. Nie 
zapominajmy także o wypadkach 

komunikacyjnych – przez ostatnie 
dekady na polskich drogach (ale nie 
tylko) można zaobserwować zwięk-
szony ruch, czego konsekwencją 
są kolizje. Gwałtowne szarpnięcie 
powoduje zazwyczaj jedynie ból 
w odcinku szyjnym kręgosłupa, 
lecz czasami może też prowadzić 
do poważnych uszkodzeń – dodaje 
dr Jurij Kseniuk.

Kolejną grupą pacjentów, którzy 
zgłaszają się coraz częściej do leka-
rza z zaawansowanymi patologami 
odcinka szyjnego kręgosłupa są 
osoby w średnim i starszym wieku. 
Obecnie mamy szeroki dostęp do 
leków oraz rehabilitacji, przez co 
niestety odwlekamy wizytę u spe-
cjalisty, a problem sam nie znika, 
tylko się pogłębia.

Prawdopodobnie w związku z tym, 
że żyjemy dłużej, a nasza jakość 
życia uległa poprawie, starzejąc 
się, docieramy do bardziej zaawan-
sowanych patologii. A te z kolei 
wymagają stosowania skompliko-
wanych procedur operacyjnych 
– podsumowuje dr Kseniuk.

KIEDY OPERACJA?
Średnio co 10 pacjent ze stwierdzo-
ną przepukliną krążka międzykrę-
gowego w odcinku szyjnym krę-
gosłupa kwalifikuje się do leczenia 
operacyjnego. Dr Marcin  
Konopielko wymienia kilka naj-
częstszych wskazań:
•  osłabienie (niedowład) siły mię-

śniowej kończyny górnej (może 
być zarówno niedowład kończyn 
górnych i dolnych): brak możli-
wości podnoszenia do góry ręki, 
zgięcia i prostowania w stawie łok-
ciowym, zaburzenia precyzyjnych 
ruchów palców (chwytu); 

•  zespół bólowy ostry korzeniowy 
bez poprawy po leczeniu zacho-
wawczym (stopień odczuwania 
bólu indywidualny); 

•  zaburzenia równowagi, zawroty 
głowy, ograniczenie ruchomości 
odcinka szyjnego, co uniemożliwia 
wykonywanie codziennych  
czynności.

Ponadto dr Konopielko dodaje: 
U niektórych pacjentów objawy 
dyskopatii szyjnej są dyskretne 
– nie skarżą się oni na ból czy inne 
dolegliwości, jednak badania prze-
prowadzone w rezonansie magne-
tycznym często jednak wskazują 
na potrzebę wykonania zabiegu. 
Przykładowo na zdjęciach widzimy 
cechy ucisku rdzenia, występujące 
w przypadku jego niedokrwienia 
– jest to tzw. mielopatia.

METODY LECZENIA
Pierwszym krokiem w leczeniu 
dyskopatii szyjnej jest leczenie 
zachowawcze. Ból nie zawsze musi 
oznaczać zaawansowaną przepukli-
nę krążka międzykręgowego.  
Może być wynikiem przeciążenia 
kręgosłupa, którego wynikiem 
są m.in. mikrouszkodzenia krążka.  
Tu wystarczająca okazać się może 
fizjoterapia wsparta leczeniem far-
makologicznym. Leczenie zacho-
wawcze zalecane jest w przypadku, 
gdy nie występuje niedowład grup 
mięśniowych kończyn oraz nie wy-
kryto cech radiologicznych ucisku 
na rdzeń. 

Należy pamiętać, że wybór meto-
dy leczenia zależy od dolegliwości 
zgłaszanych przez pacjenta, a także 
wyników badań radiologicznych. 
Prawidłowa diagnoza jest kluczo-
wa dla przebiegu procesu lecze-
nia. Badania obrazowe pozwalają 
wykryć nieprawidłowości, ocenić 
stopień zaawansowania choroby 
czy rozległości występujących 
zmian. W diagnostyce kręgosłupa 
zazwyczaj wykonuje się rezonans 
magnetyczny. Jeśli nie jest to 
możliwe, wykonujemy tomografię 
komputerową. W celu pogłębienia 
diagnostyki czasami wysyłamy 
pacjenta na dodatkowe badania 
jak EMG kończyny górnej czy RTG 
czynnościowe – dodaje dr Marcin 
Konopielko.

DR BARTOSZ KRÓLICKI 
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER

DR JURIJ KSENIUK 
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER

DR
MARCIN KONOPIELKO
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER

C Z Y  W I E S Z ,  Ż E...
…STRES IDZIE W PARZE 
Z BÓLEM KRĘGOSŁUPA?

Stres wydziela w naszym 
organizmie hormony, m.in. 
adrenalinę i kortyzol, które 
powodują wzmożone napięcia 
mięśni posturalnych. Odpowiadają 
one za utrzymanie prawidłowej 
postawy. O ile krótkotrwały stres 
jest mobilizujący dla naszego 
organizmu, to przewlekły 
przyczynia się do wystąpienia 
dolegliwości. Dzieje się tak 
dlatego, że mięśnie pod wpływem 
stresu nie rozkurczają się 
w pełni, przez co przybieramy 
niekorzystną dla kręgosłupa 
pozycję. To prowadzi 
do zaburzenia równowagi 
między mięśniami i wystąpienia 
dolegliwości bólowych, zwłaszcza 
w obrębie odcinka szyjnego 
i lędźwiowego kręgosłupa.

Równowagę mięśniową można 
jednak przywrócić, wykonując 
odpowiednie ćwiczenia 
lub masaże. 

* Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie i zachowanie 
mieszkańców Polski w świetle Europejskiego 
Ankietowanego Badania Zdrowia (EHIS), 2014 r. 
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NIE TYLKO  
OD ŚWIĘTA

DBAJMY 
O KRĘGOSŁUP

Kręgosłup to rusztowanie całego ciała, które starzeje się z wiekiem. 
Jednak tempo zmian w znaczącym stopniu zależy od nas samych. 

Mała aktywność fizyczna, 
siedzący tryb życia to 
tylko niektóre czynniki,  
które przyśpieszają 

procesy degeneracyjne i niszczenie 
kręgosłupa. Warto zatem wpro-
wadzić w życie zmiany, a także 
wyrobić zdrowe nawyki. Podpowia-
damy, jak dbać o kręgosłup na co 
dzień, nie tylko od święta. 

„JESZCZE TYLKO 5 MINUT”
Poranne wstawanie dla wielu osób 
to duże wyzwanie. Pewnie nie raz 
zdarzyło Ci się włączyć „drzemkę”, 
a następnie gwałtownie wybiec 
z łóżka. Już z samego rana możemy 
zadbać o nasz kręgosłup, wprowa-
dzając rytuał powolnego wsta-
wania. Gdy już otworzysz oczy 
i wyłączysz budzik, poświęć kilka 
minut na rozciąganie tak jak kot. 
Twój kręgosłup podziękuje Ci  
za to!
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ERGONOMIA  
NIE TYLKO W PRACY
Poranny dojazd do pracy to istna 
zmora, szczególnie dla kierowców. 
Jednak stojąc w korku, możemy 
zadbać o nasz kręgosłup, odpo-
wiednio ustawiając fotel w samo-
chodzie. Nasze kręgosłupy nie lubią 
monotonii, warto często zmieniać 
ustawienie fotela, zwłaszcza jeżeli 
pokonujemy znaczne odległości. 
Trudno określić idealną pozycję,  
bo dla każdego będzie ona trochę 
inna, zwłaszcza dla osób z poważny-
mi dolegliwościami. Powinniśmy jed-
nak unikać skrajnych ustawień, które 
powodują, że leżymy jak w hamaku 
lub siedzimy wyciągnięci jak struna 
w ciągłym napięciu! 

AKTYWNE SIEDZENIE
W trakcie pracy siedzącej nasz 
kręgosłup narażony jest na przecią-
żenia statyczne. Dlatego niezwykle 

ważne jest, aby przynajmniej co 
godzinę robić 5-minutową prze-
rwę i poświęcić ją na „rozciągnięcie” 
kręgosłupa. Jeżeli masz taką możli-
wość, warto skorzystać z alternaty-
wy tradycyjnego krzesła. Są to np. 
piłka fitness, poduszki sensoryczne, 
różnego rodzaju gąbki nakładane 
na siedziska czy klęczniki. 
Prawda jest taka, że dobrą pozycją 
jest nasza następna. Nie istnieje coś 
takiego jak dobre krzesło czy sie-
dzisko – nawet najbardziej ergono-
miczne powodują nasze unierucho-
mienie. Powinniśmy często zmieniać 
pozycje z głębokiego siadu do siadu 
na krawędzi, pozycji stojącej (jeżeli  
biurko na to pozwala) czy klęku jed-
nonóż. Pamiętajcie, że siedzenie bez 
ruchu na piłce przez godzinę nie jest 
wcale lepsze niż siedzenie przez 
godzinę bez ruchu na krześle – tłu-
maczy fizjoterapeuta mgr Mateusz 
Marcinkowski.

PROFILAKTYKA ZDROWIA PROFILAKTYKA ZDROWIA

TRAKTUJ SWÓJ KRĘGOSŁUP 
POWAŻNIE!
Nie da się żyć bez bólu – to sprzy-
mierzeniec, który pokazuje,  
że coś niepokojącego może dziać 
się w naszym organizmie. Ból 
kręgosłupa to jeden z najczęściej 
doświadczanych rodzajów bólu 
i może mieć różne podłoże, dlatego 
nie lekceważ go.

Ból kręgosłupa może być przyczy-
ną przetrenowania lub przeciążenia 
– w tym przypadku możemy podej-
rzewać, że organizm sam zrege-
neruje mikrouszkodzenia powstałe 
w mięśniach, a nawet spowoduje 
hipertrofię mięśni, czyli tzw. prze-
rost, który prowadzi do natural-
nego ich wzmocnienia – wyjaśnia 
dr n. med. Mateusz Krakowiak. 

Jednak silny, nagły ból może ozna-
czać poważne uszkodzenia krąż-
ków międzykręgowych, a niekiedy 
obrzęk szpiku kostnego trzonów 
kręgowych. W tej sytuacji należy 
jak najszybciej skontaktować się ze 
specjalistą. W przypadku urazów 
czy schorzeń kręgosłupa czas od-
grywa kluczową rolę, a zmiany, jakie 
powstają w naszym kręgosłupie, 
postępują i nie naprawią się same 
– dodaje dr Krakowiak. 

Uwaga! Są to ogólne wskazówki,  
które nie zastąpią terapii 
lub zaleceń indywidualnie 
dobranych do pacjenta.

SEN TO ZDROWIE
Kiedy odpoczywa nasz kręgosłup? 
W trakcie snu – to najlepszy czas 
na regenerację. Należy jednak 
pamiętać o tym, aby nocą kręgo-
słup utrzymany był w naturalnie 
wygiętej pozycji. Tu pomoże nam 
wybór odpowiedniego materaca 
i poduszki.
Materac powinien być odpowied-
niej twardości, tak aby dopasował 
się do kształtu naszego ciała. Jeśli 
będzie zbyt twardy, naturalne 
krzywizny kręgosłupa pozbawione 
będą punktu podparcia. Natomiast 
zbyt miękki spowoduje zapadanie 
się miednicy, czego efektem mogą 
być dolegliwości bólowe w odcinku 
lędźwiowym. Poduszka powinna 
być ergonomiczna, podpierająca 
szyjny odcinek kręgosłupa. Szyja 
powinna być podparta w takim 
stopniu, aby poprawnie odciążyć 
kręgi szyjne oraz rozluźnić mięśnie 
wokół karku i ramion. 

Należy także pamiętać o przygo-
towaniu do snu. Nie jest ważne 
tylko to, w jakiej jesteśmy pozycji. 
Aby właściwie się zregenerować, 
musimy zadbać o odpowiednie 
nawodnienie organizmu – zastąp-
my słodkie napoje wodą mineralną. 
Dwie godziny przed snem warto 
zrezygnować z używania elek-
troniki. Warto poświęcić ten czas 
na książkę lub spacer – wyjaśnia 
fizjoterapeuta.
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 Podnosząc ciężkie przedmioty, 
np. siatki z zakupami, rozłóż 
równomiernie obciążenie 
oraz unikaj wożenia zakupów 
w popularnych ostatnio wózkach.

 Odkurzaj powoli i trzymaj 
uchwyt rury na wysokości bioder. 
W trakcie tej czynności nasz 
kręgosłup pracuje w trybie zgięcie-
-wyprost. Należy tak ustawić 
długość, aby nie być w ciągłym 
pochyleniu.

 Wycierając kurze, staraj się, 
aby dłoń znajdowała się na 
wysokości brzucha, tak aby 
nie dochodziło do nadmiernego 
wyciągania kręgosłupa 
lub jego pochylania. Dolne 
szafki zawsze warto odkurzać 
w kucki, natomiast górne, stojąc 
na taborecie. Pamiętaj jednak 
– zachowaj ostrożność, schodząc 
z podwyższenia. Gdy skoczysz 
gwałtownie na pięty, możesz 
doznać urazu! 

 Myjąc okna, zmieniaj ręce, 
którymi pracujesz – unikniesz 
asymetrycznego przeciążenia.

PORZĄDKI 
ZDROWE  
DLA KRĘGOSŁUPA

MGR MATEUSZ 
MARCINKOWSKI 
FIZJOTERAPEUTA 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER W GDAŃSKU

MYJ WŁOSY 
POD PRYSZNICEM 
I NIE POCHYLAJ 

GŁOWY NAD  
WANNĄ DR N. MED.

MATEUSZ KRAKOWIAK 
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER W GDAŃSKU



CICHA ZŁODZIEJKA
KRĘGOSŁUPA
Osteoporoza, uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę 
cywilizacyjną, przebiega podstępnie – pacjenci o chorobie dowiadują się 
w trakcie samego złamania i to nie zawsze! Według raportu NFZ 22 proc. 
wszystkich złamań osteoporotycznych dotyczy m.in. kręgosłupa*.

Gdy mówimy o złamaniach  
kręgosłupa, na myśl 
przychodzą nam najczę-
ściej brawurowe skoki na 

główkę. Jednak ten poważny uraz 
może dotknąć każdego, zwłaszcza 
gdy zdiagnozowano u nas osteopo-
rozę. W zaawansowanym stadium 
choroby nawet niepozorne kichnięcie 
może już spowodować złamanie 
kręgu. Złamania osteoporotyczne 
kręgosłupa są dość niebezpieczne. 
Przestawne złamanie kilku kręgów 
doprowadza do deformacji kręgosłu-
pa, co z kolei może przyczynić się do 
pogorszenia wydolności oddechowej 
i krążeniowej – wyjaśnia dr Jurij  
Kseniuk, Ordynator Oddziału  
Chirurgii Kręgosłupa w Carolina  
Medical Center. 
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HISTORIA NASZEJ PACJENTKI  
74-letnia kobieta trafiła do naszej  
kliniki po upadku ze schodów 
w wyniku, którego doznała złamania 
kręgu L2. Od lat cierpi na zaawan-
sowaną osteoporozę. Początkowo 
była leczona zachowawczo – przyj-
mowała leki przeciwbólowe oraz 
nosiła gorset. Terapia nie przyniosła 
jednak poprawy. Pacjentka po nie-
fortunnym ruchu doznała kolejnego 
złamania. Badania obrazowe wyka-
zały, że złamany został krąg L1, czyli 
usytuowany wyżej niż poprzednio. 
 
Złamania osteoporotyczne kręgów 
w górnym odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa L1-L2 dość istotnie zabu-
rzyły oś kręgosłupa i spowodowały 
powstanie deformacji kifotycznej. 

Tułów załamywał się do przodu, 
plecy się zaokrągliły, a pacjentka 
nie mogła się wyprostować. Przepro-
wadzenie operacji było konieczne, 
aby zmniejszyć dolegliwości bólowe 
i przywrócić naturalne krzywizny 
kręgosłupa – podkreśla dr Kseniuk. 
Dodatkowo badanie tomografii kom-
puterowej wykazało, że w sąsiadują-
cych krążkach powstał odczyn, tzw. 
objaw próżniowy, który świadczy 
o tym, że zrost będzie postępował 
bardzo wolno lub może w ogóle nie 
nastąpić – dodaje neurochirurg.  
 
MAŁOINWAZYJNA  
OPERACJA KRĘGOSŁUPA
U naszej pacjentki przeprowadzono 
zabieg stabilizacji przeznasadowej. 
Lekarz po podaniu znieczulenia, pod 

POPULARNE URAZY POPULARNE URAZY

– wyjaśnia dr Kseniuk. To pozwala 
bardziej równomiernie rozłożyć siły 
działające w kręgosłupie i zmniej-
szyć ryzyko ponownego złamania 
kręgów sąsiadujących z zamocowa-
ną konstrukcją – wyjaśnia specjalista. 

W kolejnym etapie operacji wykona-
no korekcję osi kręgosłupa, w której 
lekarz połączył wszystkie śruby 
dwoma prętami, tak aby usztywnić 
kręgosłup i odtworzyć jego natu-
ralną krzywiznę. Poprzez manipu-
lacje na pręcie i śrubach wykonano 
dystrakcję, pośrednio nastawienie 
i stabilizację złamania, uzyskując 
w kontrolnym badaniu tomografii 
komputerowej zadowalający efekt 
odbarczenia struktur kanału kręgo-
wego oraz korekcję osi zdeformo-
wanego kręgosłupa. Nasza pacjent-
ka w kolejnym dniu po operacji 
została spioniozowana, a po trzech 
dniach wyszła do domu o własnych 
siłach. To tylko potwierdza, jak szyb-
ko rozwija się medycyna w ostatnich 
kilkunastu latach – podsumowuje 
dr Jurij Kseniuk.

kontrolą RTG, wprowadził przez- 
skórnie kilka śrub osadzonych na 
cemencie kostnym poprzez nasady 
kręgów do trzonów, które wymaga-
ły stabilizacji. Następnie za pomocą 
specjalnych instrumentów, pod 
niskim ciśnieniem, wypełnił trzony 
złamanych kręgów polimetakryla-
nem metylu, czyli cementem. 
 

Konstrukcja tytanowa ze śrub 
powoduje, że zoperowany odcinek 
kręgosłupa staje się stabilny, ale 
znacznie sztywniejszy i twardszy 
niż osteoporotyczne kręgi. Dla-
tego prewencyjnie cementujemy 
trzon powyżej i poniżej stabilizacji 

DR JURIJ KSENIUK 
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER
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* Raport: „NFZ o zdrowiu. Osteoporoza”, 2019 r.

Małoinwazyjne zabiegi stabilizacji 
przeznasadowej rekomendowane 
są pacjentom, którzy z racji wieku 
lub przebytych chorób, np. w przebiegu 
osteoporozy, nie mogą mieć operacji 
klasycznych. W trakcie zabiegu 
lekarz nie nacina mięśni ani więzadeł 
przykręgosłupowych oraz kości, 

tylko je odsuwa. Wykonuje niewielkie 
nacięcia, przez które wprowadza śruby 
o kilkumilimetrowej średnicy, dzięki czemu 
okres rekonwalescencji i rehabilitacji 
zostaje skrócony.

SZYBKI  
POWRÓT 
DO ZDROWIA 
PO ZABIEGU



LEKARZ
OD KRĘGOSŁUPA
Ból kręgosłupa może znacząco ograniczyć nasze 
funkcjonowanie, dlatego warto jak najszybciej 
skorzystać z pomocy lekarskiej! Do jakiego 
specjalisty zapisać się na wizytę? Rozwiewamy 
odwieczny dylemat pacjentów.

Coraz częściej mówi się 
o schorzeniach kręgosłupa 
i dolegliwościach, jakich 
przysparzają nam w życiu.

Często jednak odwlekamy wizytę 
u lekarza, przede wszystkim dlate-
go, że odczuwany ból nie jest aż tak 
silny. Drugim powodem jest brak 
wiedzy, do którego specjalisty się 
udać. Gdy boli nas ząb, chwytamy
za telefon i umawiamy się na możli-
wie najbliższy wolny termin u stoma-
tologa. Gdy odczuwamy ból kręgo-
słupa – zaczynamy się zastanawiać…
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MOŻE NAJPIERW  
DO FIZJOTERAPEUTY?
Fizjoterapeuta to dość kluczowa po-
stać w leczeniu pacjentów z dolegli-
wościami bólowymi kręgosłupa.
W środowisku lekarskim panuje 
zgoda, że sukces leczenia zależy 
głównie od współpracy między
lekarzami, a fizjoterapeutami. Od-
powiednio dobrana rehabilitacja, ba-
zująca na terapii manualnej, pomaga 
niwelować dysfunkcje i zapobiegać 
nawrotom dolegliwości. Jednak pa-
cjenci z dolegliwościami bólowymi

kręgosłupa powinni w pierwszej 
kolejności zgłosić się do lekarza 
rodzinnego.

Pierwszym wyborem pacjenta powi-
nien być lekarz pierwszego kontaktu, 
który posiada ogólną wiedzę
z zakresu fizjologii człowieka. Na 
podstawie wywiadu oraz badania 
fizykalnego jest w stanie wskazać
dalszy tok postępowania. Zajmuje 
się on bowiem diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, które nie wymagają
specjalistycznej konsultacji. Trzeba 

zaznaczyć, że ból kręgosłupa, który 
występuje u ponad 90 proc. pa-
cjentów, wynika z przeciążeń. Takim 
pacjentom zaleca się zazwyczaj 
odpoczynek, leczenie farmako- 
logiczne oraz wystawia się skierowa-
nie na rehabilitację – podkreśla  
dr Jurij Kseniuk.

KIEDY UDAĆ SIĘ DO ORTOPEDY?
Ortopeda to pierwszy wybór 
w przypadku silnego bólu kręgo-
słupa. Podczas wizyty przeprowa-
dzony zostanie wywiad, który jest 
niezwykle istotny przy podejmowa-
niu dalszych kroków leczenia. Dzięki
niemu dowiemy się: jakie są konkret-
ne dolegliwości, jak długo trwają, 
kiedy i czy się nasiliły – takie infor-
macje dają nam jasny obraz sytuacji 
i pomagają w podjęciu dalszych 
kroków leczenia. W zależności
od wstępnie postawionej diagnozy  

Z A P A M I Ę T A J !
JEŚLI JESTEŚ 
UMÓWIONY NA WIZYTĘ 
DO NEUROCHIRURGA

wykonaj wcześniej zlecone 
badania obrazowe – zwłaszcza 
rezonans magnetyczny. 
To znacznie skróci czas 
diagnozowania i nie będzie 
wymagało odbycia
kilku wizyt.

Zazwyczaj pacjenci trafiający 
do neurochirurga dzielą się  
na kilka grup.

Pierwsza większa grupa to pa-
cjenci, u których zespoły bólowe 
kręgosłupa związane są ze zmiana-
mi w krążkach międzykręgowych 
i w przypadku pacjentów neuro-

chirurgicznych będą to konflikty 
wypadniętych fragmentów krążków 
międzykręgowych z korzeniami ner-
wowymi – które powodują promie-
niowanie bólu do kończyn, drętwie-
nie i mrowienie itp. Druga mniejsza 
grupa to pacjenci ze złamaniami 
wysokoenergetycznymi – ura-
zowymi, związanymi z gwałtow-
nym działaniem, oraz złamaniami 
niskoenergetycznymi – do których 
dochodzi np. w wyniku osteopo-
rozy – tego typu złamania mogą 
występować samoistnie, zwłaszcza 
u starszej grupy wiekowej – dodaje 
dr Kseniuk.

Do neurochirurga zgłaszają się 
również pacjenci z objawami bardzo 
zbliżonymi do problemów neuro-
chirurgicznych. Są to np. schorzenia 
onkologiczne, zapalenia kręgosłupa 
czy stawów.

pacjentowi proponujemy albo 
leczenie farmakologiczne, wsparte 
dodatkowo np. ćwiczeniami u fizjo- 
terapeuty, albo w przypadku zna-
lezienia odpowiednich kryteriów 
kwalifikujących kierujemy pacjenta 
na pogłębioną diagnostykę, która 
umożliwi znalezienie przyczyny bólu 
– wyjaśnia lek. Przemysław Rychtik.

Wizyta u ortopedy to także właś- 
ciwy wybór, gdy ból kręgosłupa 
pojawił się nagle i nie jest wynikiem 
urazu. Może on być skutkiem stanu 
zapalnego czy wad postawy, które 
lekarz ortopeda jest w stanie zdia-
gnozować na podstawie zleconych 
badań obrazowych.

CZAS NA NEUROCHIRURGA
Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek 
objawy związane z ubytkiem 
funkcji, np. zaburzenia czucia, 
zaburzenia ruchomości, silny ból 
niereagujący na leki, pacjent powi-
nien zgłosić się do neurochirurga. 
Są to objawy związane z patologią 
ośrodkowego i obwodowego układu 
nerwowego. W przypadku, gdy ból 
jest ostry i uniemożliwiający co-
dzienne funkcjonowanie, może być 
wskazana dość szybka interwencja 
chirurgiczna.

DR JURIJ KSENIUK 
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER

DR  
PRZEMYSŁAW RYCHTIK 
ORTOPEDA W CAROLINA 
MEDICAL CENTER
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METODY LECZENIA

OPERACJE 
KRĘGOSŁUPA

LUBI RUCH
ENDOSKOPOWE KRĘGOSŁUP

Kiedyś operacja kręgosłupa oznaczała długą, bolesną rekonwalescencję – dziś 
medycyna ma do zaoferowania zabiegi przeprowadzane metodą endoskopową. 
Niewielkie nacięcia na skórze, małe blizny pooperacyjne, niskie ryzyko zakażeń i mały 
odsetek powikłań to tylko niektóre korzyści wynikające z tej techniki operacyjnej. 

Ból pleców? To odpowiedź kręgosłupa na brak 
aktywności fizycznej! Ciało człowieka 
zostało stworzone do ruchu, dlatego 
zacznij uprawiać sport i zapomnij o bólu!

W przeszłości operacja 
przepukliny krążka 
międzykręgowego 
oznaczała stosun-

kowo długi okres rekonwalescen-
cji. Jest to związane ze specyfiką 
operacji klasycznej, w trakcie której 
chirurg przecinał skórę, mięśnie 
i kości. Rana pooperacyjna długo 
się goiła, a pacjent niekiedy musiał 

Ból kręgosłupa najczęściej 
przytrafia się osobom pro-
wadzącym siedzący tryb 
życia. Gdy godzinami nie 

wstajemy od biurka lub nie opusz-
czamy kanapy, osłabiamy mięśnie 
przykręgosłupowe. To z kolei przy-
czynia się do jednostajnych obcią-
żeń prowadzących do bólu.
Możemy to porównać do złamanej 
kończyny dolnej. Po kilku tygo-
dniach w gipsie noga jest słaba, 
a mięśnie zaczynają zanikać. Dla-
tego ruch jest niezbędny. Trzeba 
jednak pamiętać o regularności! 
Sporadyczna rekreacja weekendo-
wa może powodować zbyt duże 
obciążenia – przestrzega  
mgr Damian Wiśniewski.

JAKI WYSIŁEK  
SŁUŻY NASZEMU  
KRĘGOSŁUPOWI?
Każdy – uśmiecha się specjalista. 
Niektóre dyscypliny są wręcz stwo-
rzone dla osób, które odczuwają 
ból kręgosłupa. Może być to pły-
wanie, dzięki któremu wzmacniamy 
kręgosłup poprzez równomierną 
pracę mięśni pleców, a nawet 
jazda na rowerze – tu kluczowe jest 
jednak odpowiednie ustawienie 
siodełka i kierownicy do wzrostu. 
W tym przypadku wzmacniamy 
mięśnie kończyn dolnych.

pozostać w szpitalu nawet na wiele 
dni. Współczesna neurochirurgia, 
a w tym potężny rozwój technologii 
optycznych i wideo, jest w stanie 
znacznie szybciej przywrócić pa-
cjenta do aktywności życiowej czy 
pracy zawodowej. Taką procedurą 
jest m.in. discektomia endosko-
powa, będąca odmianą klasycznej 
discektomii.

Główną zaletą dla mnie jako chi-
rurga jest fakt, że w trakcie opera-
cji mam doskonały wgląd w pole 
operacyjne pomimo wykonania 
niewielkiego nacięcia na skórze pa-
cjenta. W znaczący sposób zostaje 
zminimalizowany zakres ingerencji 
w układ kostno-stawowy kręgosłu-
pa, co wiąże się ze zmniejszonym 
urazem tkanek okołokręgosłupo-
wych i niższym ryzykiem zakażeń 
– podkreśla dr n. med. Radosław 
Michalik.
 
PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA
W trakcie endoskopii kręgosłupa 
neurochirurg wykonuje niewielkie 
nacięcia na skórze o długości mniej-
szej niż 2 cm i tworzy specjalną rur-
ką przestrzeń prowadzącą do miej-

Wybierając dyscyplinę, weźmy 
pod uwagę dwa aspekty.

Po pierwsze ćwiczenia powin-
ny wzmacniać nasz kręgosłup, 
czyli mięśnie przykręgosłupowe 
(mięśnie grzbietu, brzucha) oraz 
mięśnie obręczy barkowej, miedni-
cę i przeponę. Po drugie i najważ-
niejsze… mierzmy siły na zamiary. 
Jeśli dopiero zaczynamy przygodę 
ze sportem, zacznijmy od space-

sca zwężenia kanału kręgowego. 
Dzięki niej chirurg wprowadza 
endoskop i za pomocą instrumen-
tów, czyli miniaturowych narzędzi 
chirurgicznych (np. mikronożyczek, 
czy diamentowych wierteł), otwiera 
kanał kręgowy i usuwa przepuklinę 
krążka międzykręgowego. Na sam 
koniec zakłada szwy i opatrunek. 
Po operacji na ciele pacjenta pozo-
staje niewielka blizna. W większości 
przypadków pacjent jest w stanie 
sam wstać z łóżka już godzinę 
po zabiegu.

Endoskopowa operacja kręgosłupa 
to zabieg małoinwazyjny, wyko-
nywany w znieczuleniu ogólnym. 
Zazwyczaj w pierwszej dobie 
po operacji pacjent o własnych 
siłach wychodzi do domu – dodaje 
dr Michalik.

rów czy nordic walking. Stopniowo 
wprowadzajmy obciążenia, tak aby 
nie nabawić się urazu – wyjaśnia 
mgr Damian Wiśniewski.

BÓL TO NIE WYMÓWKA!
Większość osób, gdy doświadcza 
bólu kręgosłupa, ogranicza ak-
tywność do minimum i ma obawy 
przed rozpoczęciem lub konty-
nuowaniem uprawiania sportu. 
Lekarze oraz fizjoterapeuci przeko-
nują jednak, że to duży błąd. Sport 
stanowi podstawę w profilaktyce,  
a systematyczna aktywność 
fizyczna może poprawić kondy-
cję kręgosłupa i oddziaływać 
na zmniejszenie dolegliwości 
bólowych. 

Jeżeli odczuwamy ból kręgosłupa 
w trakcie uprawiania sportu, po-
winniśmy zadać sobie pytanie: czy 
dyscyplina, którą uprawiamy, jest 
dla nas właściwa? Nie każda aktyw-
ność może być wskazana, a niektó-
re mogą nawet pogłębiać ból. Po-
mocne okazać się może spotkanie 
z fizjoterapeutą lub trenerem, który 
wskaże, czy bóle kręgosłupa nie 
są spowodowane np. niepoprawną 
techniką wykonywania ćwiczeń lub 
niewłaściwym doborem aktywno-
ści – podkreśla fizjoterapeuta.

Pamiętajmy jednak – aktywność 
fizyczna to nie tylko wymagające 
dyscypliny sportowe… to także 
spontaniczne marsze i spacery 
z wyprostowaną postawą ciała 
– podsumowuje mgr Wiśniewski.

WSKAZANIA DISCEKTOMII 
ENDOSKOPOWEJ  
I KLASYCZNEJ:

 silny zespół korzeniowy  
(rwa kulszowa lub udowa), 
prowadzący do upośledzenia 
codziennej aktywności,

 osłabienie siły mięśni kończyny 
dolnej (najczęściej opadanie stopy 
lub osłabienie możliwości wspięcia 
się na palce),

 zaburzenia czucia w kończynach 
dolnych, 

 upośledzenie funkcji pęcherza 
moczowego, zaburzenia 
wypróżniania oraz zaburzenia 
czynności seksualnych wynikające 
z ucisku korzeni nerwów  
rdzeniowych przez przepuklinę 
dyskową.

DR N. MED. 
RADOSŁAW MICHALIK 
SPECJALISTA 
NEUROCHIRURGII  
I NEUROTRAUMATOLOGII
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER

MGR DAMIAN WIŚNIEWSKI 
FIZJOTERAPEUTA  
I TRENER 
PRZYGOTOWANIA 
MOTORYCZNEGO 
W CAROLINA MEDICAL 
CENTER

SPORT TO ZDROWIE



| Aktywnie po Zdrowie | nr 818

DO ZDROWIA 
POWRÓT

Pani Teresa Pomocka, 
pacjentka Carolina Medical 
Center, opowiada, dlaczego 
zdecydowała się na 
leczenie w naszej klinice 
i co ceni w relacji  
lekarz-pacjent.

Pani Teresa zgłosiła się do 
nas z przewlekłą dyskopa-
tią oraz nawracającą rwą 
kulszową. Ból utrudniał jej 

codzienne funkcjonowanie. Dolegli-
wości bólowe to był tylko początek 
góry lodowej, z którym jak sama 
przyznała, nauczyła się żyć. Do 
tego doszły problemy z chodze-
niem i drętwienie kończyn, przez 
co nie mogła korzystać z życia, 
tak jak by tego chciała. Pani Teresa 
pochodzi z miejscowości w woje-
wództwie wielkopolskim i szukała 
szpitala, w którym poczułaby się 
bezpiecznie.

Dlaczego zdecydowała się 
Pani na leczenie w Carolina 
Medical Center?
Polecono mi tę klinikę. Wybierałam 
spośród trzech szpitali i zdecy-
dowałam się na Carolina Medical 
Center. W sumie głównie dzięki 
doktorowi Kseniukowi, który spo-
wodował, że poczułam się komfor-

HISTORIA PACJENTA

towo i bezpiecznie. Już po pierw-
szej wizycie wiedziałam, że jest to 
miejsce, w którym mogę poddać 
się leczeniu. Operacja kręgosłupa 
kojarzona jest ze skomplikowany-
mi procedurami i koniecznością 
długiego pobytu w szpitalu, jednak 
doktor skrupulatnie wyjaśnił mi, 
na czym będzie polegał zabieg, 
i poczułam się bezpiecznie. Wie-
działam, że muszę to zrobić dla 
lepszego życia bez bólu.

Co ceni sobie Pani  
w relacji lekarz-pacjent?
Osobowość, empatię i poczucie 
bezpieczeństwa. I to poczułam 
już w trakcie pierwszej wizyty. 
Dla mnie numerem jeden jest 
doktor Kseniuk, ale także cały 
personel. Spodobało mi się kom-
pleksowe podejście do pacjenta 
i życzliwość ludzi, jaka mnie tu spo-
tkała. Pragnę podziękować fizjote-
rapeutom, pielęgniarkom oraz ca-
łemu personelowi szpitala.

Minęło już prawie pół roku  
od zabiegu. Jak się Pani czuje?
Czuję się dobrze – nie odczuwam już 
bólu w trakcie chodzenia. Od czasu 
do czasu pojawia się niewielkie mro-
wienie. Uczęszczam na rehabilitację 
i gimnastykę. Teraz już żyję bez bólu 
i to sprawia mi największą radość.

Czy poleciłaby Pani  
naszą klinikę swoim  
najbliższym?
Nawet już to zrobiłam. Będąc 
z mamą w przychodni, gdy miałam 
jeszcze pas stabilizacyjny – gorset, 
podeszła do mnie jedna z pacjentek. 
Zapytała, czy miałam robioną opera-
cję kręgosłupa i czy jestem zadowo-
lona. Opowiedziałem jej całą historię 
i z czystym sumieniem poleciłam 
leczenie w Carolina Medical Center. 
Ja trafiłam do tego miejsca z pole-
cenia i wiem, że to był dobry wybór, 
dlatego jak najbardziej będę dalej 
rekomendowała tę klinikę swoim  
znajomym.

CAROLINA MEDICAL 
CENTER TO MIEJSCE, 
W KTÓRYM  
PACJENT CZUJE SIĘ 
CAŁKOWICIE  
BEZPIECZNIE

1  Zeskanuj kod lub wejdź  
na stronę carolina.pl/opinie

2  Zostaw opinię
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 JEST DLA NAS 
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