
Bądźmy aktywni w czasie pandemii! 

Zdecydowana większość z nas wykorzystuje swój kręgosłup, nie dbając o niego, a także nie 

zastanawiając się nad tym jakim przeciążeniom jest poddawany każdego dnia. W związku z tym na 

bóle kręgosłupa uskarża się coraz więcej osób, nie tylko dorosłych ale również i dzieci. Ludzki 

organizm przystosowany jest do ruchu, natomiast pozycja siedząca cechuje się dużą statyką oraz 

odmiennym ułożeniem poszczególnych segmentów ciała w stosunku do pozycji stojącej. Doniesienia 

na temat dolegliwości ze strony kręgosłupa są alarmujące, coraz więcej i coraz młodsi ludzie 

uskarżają się na bóle pleców.  Jednak siedzący tryb życia to nie tylko zagrożenie dla kręgosłupa, ale 

także dla innych narządów ludzkiego organizmu. 

 

Wpływ pozycji na obciążenie kręgosłupa : 

Kręgosłup, w zależności od pozycji oraz wykonywanej czynności, poddawany jest różnym 

obciążeniom. W przypadku kręgosłupa lędźwiowego, a dokładniej kręgu L3, wartości obciążeń 

przedstawiają się następująco: 

 25 kg – pozycja leżenia tyłem z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach kolanowych 

 100 kg – pozycja stojąca 

 150 kg – pozycja stojąca z pochyleniem tułowia w przód 

 140 kg – pozycja siedząca z wyprostowanymi i podpartymi plecami 

 170 kg – pozycja siedząca z pochyleniem tułowia do przodu  

W obecnej sytuacji: pandemii, kiedy jesteśmy zmuszeni do długotrwałego przebywania w domu, 

czas spędzamy (w większości) w sposób bierny, mało aktywny, przed telewizorem, komputerem czy  

z książką. Wszystko to sprawia, iż kręgosłup przez większą część dnia poddawany jest statycznym 

obciążeniom, które w konsekwencji prowadzą do zmian degeneracyjnych w obrębie struktur 

kręgosłupa. Dolegliwości  bólowe najczęściej obejmują odcinek szyjny i lędźwiowy. 

 

 przeciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz obręczy barkowej  

Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej powoduje, iż często pozycja ta odbiega od prawidłowej. 

Dochodzi do nadmiernego wysunięcia głowy oraz barków do przodu oraz zaokrąglenia pleców w 

odcinku piersiowym. 

Notorycznie wysunięta do przodu głowa wpływa na napięcie mięśni i więzadeł, które przenoszą 

podwyższone napięcie również na obręcz barkową oraz głowę (zbyt napięte struktury są bolesne). To 

także pozycja, która zniekształca naturalną krzywiznę kręgosłupa, prowadząc do jej spłaszczenia  

i powstania tzw. „wdowiego garbu”. Zniesienie lordozy szyjnej ma również swoje konsekwencje w 

obrębie struktur stawowych. Ogromne przeciążenia (nawet do 450 kg na kręg C3) prowadzą do zmian 

zwyrodnieniowych oraz degeneracji krążków międzykręgowych  (dyskopatia). W zależności od 

stopnia uszkodzenia krążka, objawy obejmują: miejscowy ból, ból promieniujący do kończyn górnych 

i łopatek, bóle i zawroty głowy oraz szumy w uszach.  

Wdowi garb – jest wynikiem zaburzonej równowagi mięśniowej, która objawia się charakterystyczną 

sylwetką: zaokrąglone plecy, barki i głowa wysunięte do przodu oraz charakterystyczne zgrubienie 

(wał mięśniowy) na przejściu szyjno-piersiowym.   
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 przeciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa  

Analogiczna sytuacja ma miejsce w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, gdzie w zaburzonej pozycji 

siedzącej dochodzi do zniesienia lordozy lędźwiowej i ogromnych przeciążeń, lokalizujących się w 

 obrębie kręgów L3-S2. Podobnie jak w odcinku szyjnym, również tutaj dochodzi do stanów 

przeciążeniowych tkanek miękkich (mięśnie, więzadła kręgosłupa i miednicy) oraz struktur 

stawowych i krążków międzykręgowych. Zaawansowane zmiany prowadzą do miejscowego bólu,  

a także bólu promieniującego do kończyn dolnych. W związku z ogromnymi naciskami wywołanymi 

zaburzoną postawą ciała, tworzą się zmiany zwyrodnieniowe drażniące korzenie nerwowe oraz 

zaburzające prawidłową ruchomość stawów kręgosłupa 

Musisz siedzieć? Zrób to dobrze: 

Wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej nie jest dobre, ale co zrobić kiedy stan 

pandemii zmusza nas do tego? Należy spróbować maksymalnie obniżyć przeciążenia kręgosłupa 

poprzez utrzymywanie prawidłowej pozycji, stosowanie przyborów, które wymuszą „aktywne 

siedzenie”, a także stosowanie krótkich, ale częstych i aktywnych przerw. 

Jak utrzymać prawidłową pozycję ciała? Należy zwrócić uwagę na kilka elementów: 

 wysokość krzesła i blatu powinny być dostosowane do wzrostu – ustawienie płaszczyzny 

pracy na wysokości wzroku 

 pośladki dosunięte do końca fotela z jednoczesnym podparciem kręgosłupa na całej długości. 

Ważne aby odcinek lędźwiowy również był podparty – zastosowanie mają poduszki 

lędźwiowe. 

 stopy oparte na podłożu, ustawione równolegle do siebie 

 kolana ustawione nieco niżej niż biodra  

 przedramiona podparte na podłokietnikach 

 barki i głowa lekko cofnięte – należy unikać wysuwania głowy w 

przód 

Cechą zrównoważonej pozycji jest równomierne obciążanie mięśni 

stabilizujących. Zaburzona pozycja często daje o sobie znać, poprzez uczucie dyskomfortu, zmęczenia 

oraz wzmożonego napięcia mięśniowego w okolicy: lędźwiowo-krzyżowej, między łopatkami czy 

okolicy karkowej. 

Alternatywa dla krzesła – „aktywne siedzenie” 

 Alternatywą dla krzesła mogą być przyrządy, które częściowo wymuszą pozycję aktywną. 

Dobrym rozwiązaniem okazuje się: piłka fitness, której używanie wymusza: napięcie mięśni 

antygrawitacyjnych oraz siedzenie na guzach kulszowych, a przez to zaangażowanie mięśni 

głębokich. Niestabilność podłoża sprawia także, iż konieczna jest częsta zmiana pozycji oraz 

aktywacja zmysłu równowagi. 



 

Dobór średnicy na podstawie wzrostu:  

 <1,65 cm – średnica 55cm 

 1,65 cm – 1,80 cm – średnica 65cm  

 1,80 cm – 1,95 cm – średnica 75cm 

 >1,95 cm – średnica 85cm 

Piłka poza wieloma zaletami, posiada jedną wadę – nie powinno się na niej siedzieć dłużej niż  

2 godziny. Należy stosować ją w sposób zamienny, gdyż brak możliwości chwilowego oparcia pleców, 

może prowadzić do przeciążenia mięśni. 

Aktywna przerwa czyli wstań choć na chwilę …  

Wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej mocno obciąża krążki międzykręgowe, ale także 

tkanki miękkie (mięśnie, więzadła). Chcąc odciążyć przemęczone struktury wystarczy wstać choć na 

chwilę i wykonać kilka prostych ćwiczeń. Zaleca się by przynajmniej co 1,5 – 2 godziny zrobić przerwę, 

wstać i przejść się lub wykonać kilka ćwiczeń. Są to proste aktywności, które mają pobudzić układ 

ruchu, zwłaszcza segmenty ciała narażone na największe przeciążenia (odcinek szyjny i lędźwiowy 

kręgosłupa): 

 krążenia barkami 

 unoszenia ramion ponad głowę 

 skłony i skręty głowy i tułowia 

 skłony tułowia do wyprostowanej nogi (uczucie rozciągania na tylnej stronie uda) 

 zakładanie „nogi na nogę” – stopa na przeciwnym kolanie, kolano skierowane na zewnątrz 

(uczucie rozciągania w pośladku) 

 przechodzenie: z pięt na palce i odwrotnie - z palców na pięty. 


