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Gerinckímélő életmódbeli tanácsok nyaki gerincsérv műtét utáni betegek 
számára 

 
A műtét utáni hat hétig nem szabad emelni és kerülni kell az előrehajlást, ha az operáló orvos 
másképp nem rendelkezik. 
 
A tornagyakorlatokat egyenletes, nyugodt tempóban, óvatosan végezzük. Nem szabad, hogy 
a mozgások növeljék a fájdalmat. Ha bármely gyakorlat panaszt, fájdalmat okozna, ne 
folytassuk a gyakorlatot, ne erőltessük meg magunkat! Inkább naponta többször (maximum 
kétszer, háromszor), rövid ideig tornázzunk. Az első időszakban izomfájdalom jelentkezhet a 
kevésbé igénybe vett izomcsoportok területén. 
 
Helyes felkelés az ágyból:  

- Háton fekve, sarkon csúsztatva, egyenként talpra tenni mindét lábat.  

- Egyszerre hozva a vállakat és a térdeket oldalra fordulni.  

- Lelógatni a lábszárakat az ágyról, alul lévő könyököt belenyomni az ágyba, és lassan 
alkartámaszba emelkedni, közben a fölül lévő karral test előtt támaszkodni, és feltolni 
magunkat ülő helyzetbe. 

- Majd innen felállni. 

Helyes lefekvés: 

- Mélyen, hátra leülni az ágyra. 

- Oldalra, alkartámaszba ledőlni, közben emelni és feltenni mindkét lábat az ágyra. 

- Teljesen az oldalon feküdni, majd innen egyszerre hozva a vállakat és a térdeket, a hátra 
fordulni. 

Álló helyzet:  

- Lábak csípőszélességben vannak.  

- Térdeket nem feszítjük hátra. 

- Köldököt, hasat lassan befelé, a gerinc irányába húzni, megtartani. 

- A vállakat enyhén hátra és lefelé húzni.  

- Állat kissé behúzni. 

- Fejtetővel fölfelé nyújtózni. 

Helyes emelés:  

- Az emelés legyen lassú tempójú. 

- Szembeállni az emelendő tárggyal, kisebb terpeszben, lábfejek előre néznek. 

- Köldököt, hasat lassan befelé, a gerinc irányába húzni, megtartani. 

- Térdeket hajlítani, a hátat egyenesen tartani, nem hajolni. 

- Az emelendő tárgyat hashoz közel tartjuk meg.  

- Kis lépésekkel, a gerinc csavarása nélkül szembeállni azzal a hellyel, ahova tenni akarja a 
tárgyat. 

- Majd kisebb terpeszben állva, térdhajlításon keresztül letenni a tárgyat.  
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Tornagyakorlatok nyaki porckorongsérv műtét után 

Kiinduló helyzet: Háton fekvés, két kar törzs mellett nyújtva, lábak nyújtva, összezárva. 
 
1.  Két vállat beleszorítani az ágyba (mintha kihúznánk magunkat), és ellazítani 

2. Két vállat elemelni az ágytól és letenni. 

3. Jobb vállat felhúzni fül felé és lazítani, bal vállat felhúzni fül felé és lazítani. 

4. Jobb kézzel nyújtózni a jobb boka felé, majd lazítani; bal kézzel nyújtózni a bal boka felé, 
majd lazítani. 

5. Ökölbe szorítani az ujjakat és nyújtani. 

6. Csípőre húzni a két kezet, majd kinyújtani. 

7. Csípőre húzni a két kezet, könyököt óvatosan beleszorítani az ágyba, lazítani. 

8. Karok nyújtva vannak. Jobb kezet a jobb vállra tenni, nyújtani. Bal kezet a bal vállra tenni, 
nyújtani. 

9. Két kéz vállon, könyökök test mellett. Két könyököt oldalra, vállmagasságig csúsztatni, 
vissza törzs mellé. 

10. Két kéz vállon, könyökök oldalt vállmagasságban. Két könyököt óvatosan beleszorítani az 
ágyba, lazítani. 

11. Két könyök oldalt vállmagasságban. Két könyököt megemelni és mellkas előtt 
összeérinteni, vissza ki oldalra. 

12. Kezek vállon továbbra is. Jobb kezet felnyújtani plafon felé, vissza vállra. Bal kezet 
felnyújtani plafon felé, vissza vállra. 

13. Két kéz vállon, jobb könyökkörzés, majd bal könyökkörzés. 

14. Könyökhajlítás, fityiszt mutatni, majd nyújtani az ujjakat. 

15. Kezeket összekulcsolni, malmozni a hüvelykujjakkal. 

16. Kezek összekulcsolva a mellkasra tenni. Megemelni a két könyököt, közben a két tenyér a 
mellkason támaszkodik, majd letenni a könyököket. 

17. Összekulcsolni a kezeket, hasra tenni. Felnyújtózni a plafon felé, majd behajlítani a 
könyököket, fejtetőre tenni a kezeket, visszanyújtózni plafon felé, majd letenni hasra a 
kezeket. 

18. Összekulcsolni a kezeket, fejtetőre tenni. A két könyököt óvatosan beleszorítani az ágyba, 
lazítani. 


