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Gerinckímélő életmódbeli tanácsok gerincsérv műtét utáni betegek számára 
 
 
A műtét utáni hat hétig nem szabad emelni és kerülni kell az ülést, a lépcsőzést, ha az 
operáló orvos másképp nem rendelkezik. 
 
 
Helyes felkelés az ágyból:  
- Háton fekve, sarkon csúsztatva, egyenként talpra tesszük mindét lábat.  
- Egyszerre hozva a vállakat és a térdeket oldalra fordulunk.  
- Lelógatjuk a lábszárakat az ágyról, alul lévő könyököt belenyomjuk az ágyba, és lassan 
alkartámaszba emelkedünk, közben a fölül lévő karral test előtt támaszkodunk, és 
megérkezünk ülő helyzetbe. 
- Innen felállunk 
 
Helyes lefekvés: 
- Mélyen, hátra leülünk az ágyra. 
- Mindkét karral elől támaszkodunk, alkartámaszba helyezkedünk, közben emeljük és 
feltesszük mindkét lábat. 
- Teljesen az oldalunkon fekszünk, majd innen egyszerre hozva a vállakat és a térdeket, a 
hátunkra fordulunk. 
 
Álló helyzet:  
- Lábak csípőszélességben vannak  
- Térdeket nem feszítjük hátra 
- Köldököt, hasat lassan befelé, a gerinc irányába húzzuk, megtartjuk. 
- A vállakat enyhén hátra és lefelé húzzuk.  
- Állat kissé behúzzuk 
- Fejtetővel fölfelé nyújtózunk 
 
Helyes emelés:  
- Az emelés legyen lassú tempójú. 
- Szembeállunk az emelendő tárggyal, kisebb terpeszben, lábfejek előre néznek. 
- Köldököt, hasat lassan befelé, a gerinc irányába húzzuk, megtartjuk. 
- Térdeket hajlítjuk, a hátat egyenesen tartjuk, nem hajolunk. 
- Az emelendő tárgyat hasunkhoz közel tartjuk meg.  
- Kis lépésekkel, a gerinc csavarása nélkül szembeállunk azzal a hellyel, ahova letesszük 
a tárgyat. 
-Majd kisebb terpeszben állva, térdhajlításon keresztül letesszük a tárgyat.  
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A műtét utáni két hétben végzendő gyakorlatok: 
Kiinduló helyzet: háton fekvés, lábak egymás mellett nyújtva, két kar törzs mellett nyújtva. 

1.) Köldököt behúzni a gerinc felé, ellazítani. 

2.) Popsit összeszorítani, ellazítani. 

3.) Combokat megfeszíteni, nyújtani a térdeket, ellazítani. 

4.) Lábfejet lefeszíteni (spicc), pipálni. 

5.) Lábujjakat behajlítani (bekarmolni), nyújtani. 

6.) Körözni bokából jobbra, majd balra. 

7.) Jobb lábat felhúzni talpra, kinyújtani, bal lábat felhúzni, kinyújtani. 

8.) Jobb lábat felhúzni talpra, bal lábat nyújtva oldalra csúsztatni, majd visszazárni a jobb láb 
mellé. 

9.) Bal lábat felhúzni talpra, jobb lábat nyújtva oldalra csúsztatni, majd visszazárni a bal láb 
mellé. 

10.) Mindkét láb talpon. Köldököt behúzni, lazítani. 

11.) Mindkét láb talpon. Popsit összeszorítani, lazítani. 

12.) Mindkét láb talpon. Köldököt behúzni, popsit összeszorítani. Ellazít a popsi, kienged a has. 

13.) Mindkét láb talpon. Térdeket összeszorítani, lazítani. 

14.) Mindkét láb talpon. Jobb talpat belenyomni az ágyba, lazítani. Bal talpat belenyomni az 
ágyba, lazítani. 

15.) Mindkét láb talpon. Jobb lábbal oldalra kilépni, vissza bal mellé. Bal lábbal kilépni oldalra, 
vissza jobb mellé. 

16.) Mindkét láb talpon. Lépegetni. 

17.) Mindkét láb talpon. Szétlépegetni terpeszbe, és vissza. 

18.) Mindkét láb talpon. Szétlépegetni terpeszbe, ott marad a két láb terpeszben. Behúzni a 
köldököt, ellazítani. 

19.) Két láb talpon, jobb térdet emelni, hogy a comb függőleges legyen, letenni. Bal térdet 
emelni, hogy a comb függőleges legyen, letenni. 

20.) Mindkét láb talpon Combok egyvonalban maradnak. Jobb lábat felnyújtani,(óvatosan, 
feszülés lehet, de fájdalmat nem okozhat a mozdulat) letenni, bal lábat felnyújtani, letenni.  

21.) Bal láb talpon. Jobb lábbal biciklit hajtani, előre, majd visszafelé. Jobb láb talpon, bal 
lábbal biciklit hajtani, előre, majd visszafelé. 

22.) Kinyújtani a lábakat. Jobb lábfejjel pipálni, sarokkal nyújtózni (el akarjuk tolni az 
ágyvégét), lazítani. Bal lábfejjel pipálni, sarokkal megnyújtózni, lazítani. 

 



 

 
 
 

A dokumentum kódja: FNY/ 46 Oldal: 3/4 
Érvénybelépés időpontja: 2013.07.01 Változat száma: 04 

 

Gyógytorna gyakorlatok a műtét utáni 3-4. héttől kezdődően 
 
A gyakorlatokat egyenletesen, nyugodt tempóban, óvatosan végezzük, lehetőleg naponta kétszer 
háromszor. 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, rövid ideig tornázzunk. A torna megkezdését követően, az első időszakban 
izomfájdalom jelentkezhet a kevésbé igénybevett izomcsoportok területén.  
 
Minden gyakorlatot kb. 5-10-szer ismételjünk.  
 
 
Kiinduló helyzet: háton fekvés, viszonylag kemény felületen, karok test mellett, lábak 
összezárva (pl.: a padlóra leterített matracon) 
 
1.) Köldököt, hasat lassan befelé, lefelé a talaj irányába húzzuk, 
anélkül, hogy a mellkas megemelkedne, a levegőt ettől 
függetlenül, folyamatosan vesszük. Pár másodpercig megtartjuk, 
majd ellazítjuk. 
 
 
2.) Köldököt, hasat lassan behúzzuk, megtartjuk és lassan, 
egyenként talpra húzzuk a lábakat. Ezután a két kezet a combokra 
tesszük és a fejet, vállat emelve csúsztatjuk a kezeket a térdek 
irányába mindaddig, amíg a lapockák el nem emelkednek. Ezt a 
helyzetet 5 mp-ig megtartjuk, majd lazítunk. 
 
 
3.) Lábak talpon vannak, jobb térdet behúzzuk, két kézzel 
megfogjuk, fejet, vállat megemeljük, míg a lapockák 
elemelkednek a talajtól. Ezt a helyzetet 5 mp-ig megtartjuk, majd 
lazítunk és a bal lábbal is elvégezzük.  
 
4.)  Lábak talpon vannak, a két térdet húzzuk hashoz egyenként a 
két kézzel, majd lazítunk.  
 

 
 

Kiinduló helyzet: hason fekvés 
 
5.)  Karokat a test mellé zárjuk, feneket összeszorítjuk, köldököt, 
hasat lassan befelé a gerinc irányába húzzuk, megtartjuk, a fejet, 
vállakat max. 5 cm-re elemeljük a talajtól, az arc lefelé tekint. Ezt 
a helyzetet 5 mp-ig megtartjuk, majd lazítunk. 
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Kiinduló helyzet: négykézláb helyzet 
 
6.) Hasat behúzzuk, háttal lassan domborítunk, fejet, nyakat lefelé 
hajlítjuk. Majd lassan, csigolyáról csigolyára, kiegyenesítjük a 
hátat. 
 

7.) Hasat lefelé engedjük, fejet emeljük ( de nem feszítjük hátra), 
homorítunk a háttal. Majd lassan, csigolyáról csigolyára, 
kiegyenesítjük a hátat. 
 
 
8.) Hasat behúzzuk, jobb lábat hátra nyújtani a törzs folytatásába, 
bal kart nyújtva fül mellé emelni. Megtartani a helyzetet 5mp-ig. 
Letenni a kart és a lábat. Másik karral, lábbal megismételni. 
 

 

Kiinduló helyzet: állás, szék támlájánál kapaszkodva 
 
9.) Köldököt, hasat lassan befelé a gerinc irányába húzzuk, 
egyenes háttal állunk, hajlítjuk a térdeket, majd nyújtjuk. 
 

 
10.) Köldököt, hasat lassan befelé a gerinc irányába húzzuk, 
egyenes háttal állunk, ezt megtartva lábujjhegyre emelkedünk, 
majd vissza talpra és innen sarokra. Sarokállásnál ügyelünk arra, 
hogy megőrizzük az egyenes tartást, a feneket nem toljuk ki hátra. 
 

 
 
A műtét utáni 6 hetes kontrollt követően lehetőség van gerinctorna kezelésre ambuláns 
ellátás keretén belül a kórház tornatermében. 
Érdeklődés és időpont egyeztetés: 
Munkanapokon 8.00 és 8.30 között a 467 93 00 / 145 melléken 
 


