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Kręgosłup 



Mięśnie grzbietu 



A patrząc głębiej



Ergonomia pracy siedzącej 
Wysokość fotela dostosowana do wysokości biurka

Stopy oparte na podłodze

Podudzia prostopadle do podłogi

Uda równolegle do podłogi

Oparcie fotela ustawione prostopadle do podłoża

Plecy  przylegają do oparcia – półwałek lędźwiowy



• Dłonie oparte o biurko
lub podłokietniki

• Stawy łokciowe zgięte do
kąta prostego i zbliżone
do tułowia

• Podkładka pod 
nadgarstek

• Monitor na wprost , jego
górna krawędź na
wysokości oczu

http://urodaizdrowie.pl/ergonomiczne-i-zdrowe-fotele


• Wstawać przynajmniej co 30 minut

• Jeśli jest możliwość zmiana „urządzeń” do siedzenia 

(krzesło, piłka, dysk sensomotoryczny, krzesło do 

siedzenia dynamicznego)

•Prawidłowa pozycja przy komputerze



Ergonomia jazdy samochodem

Oparcie ustawione możliwie blisko kąta prostego

Podparcie odcinka lędźwiowego 

Przerwy co godzinę na spacer i ćwiczenia fizyczne



•Podnosić przedmioty na ugiętych nogach tak, aby

utrzymać prosty kręgosłup

Dźwiganie

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://archiwum.ciop.pl/11521.html&ei=6D9YVbm8L4HgUqqSgfgE&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGyZyboLpCJ9gVFKtZnjfBizUQ3oA&ust=1431933159888415
http://carework.pl/2011/04/04/nieprawidlowe-i-poprawne-stanie-oraz-siedzenie/


•Trzymać przenoszony ładunek jak najbliżej tułowia

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/zdrowie-od-a-do-z/jak-podnosicciezkie-przedmioty-/&ei=pkJYVbTrAovpUsCbgfgF&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNFnsEY_pDkN3NcrXLgbFTLMZx-3Tg&ust=1431933903279224


•Przenosząc dwie rzeczy starajmy się rozłożyć ciężar

równomiernie na obie ręce,

•Lepiej pchać niż ciągnąć ciężki przedmiot

•Jeśli to możliwe używać urządzeń wspomagających

podnoszenie lub przenoszenie ładunków,

•W trakcie dźwigania nie wykonywać ruchów

rotacyjnych,



Jak sobie pościelesz,tak się wyśpisz

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://filing.pl/10-prostych-sztuczek-jak-prowadzic-zdrowy-tryb-zycia/&ei=q0hYVbS3OIH8UMvQgBg&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNE6pu9oQxR1YPiiZf9TEDcLt8YIqw&ust=1431935459896425


Materac za miękki

Materac za twardy

OK

Odpowiedni materac

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://drkregoslup.pl/ergonomia-snu/profilaktyka-schorzen-kregoslupa/ergonomia-snu-2&ei=f0VYVaTHGMX0ULbVgbgK&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNGtfC4OlLneW2-EktBuCAnh7WJuJA&ust=1431934711141253
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://drkregoslup.pl/ergonomia-snu/profilaktyka-schorzen-kregoslupa/ergonomia-snu&ei=mkVYVaO4GMWPU7iVgNAF&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNGtfC4OlLneW2-EktBuCAnh7WJuJA&ust=1431934711141253&ei=mkVYVaO4GMWPU7iVgNAF&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNGtfC4OlLneW2-EktBuCAnh7WJuJA&ust=1431934711141253
http://drkregoslup.pl/ergonomia-snu/profilaktyka-schorzen-kregoslupa/ergonomia-snu-2


Poduszka profilowana

http://archiwum.allegro.pl/oferta/sissel-plus-poduszka-ortopedyczna-i4287569835.html


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://archiwum.allegro.pl/oferta/poduszka-ortopedyczna-termoplastyczna-z-wypustkami-i3104624989.html&ei=FkVYVa-pGMvSUeKagcgD&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGJm4jbe_dOYOLcVSDnTMpPbQrYag&ust=1431934531362375


Życie codzienne

 Unikamy wysokich obcasów,

 Utrzymujemy prawidłową wagę ciała,

 Staramy się nie przebywać w pozycjach statycznych,

 Zachowanie ergonomii w trakcie prac domowych



Aktywność fizyczna wspomagająca
kręgosłup to każda forma ruchu
obciązająca ciało w osi długiej,
która w trakcie trwania i po jej
zakończeniu nie powoduje bólu



Ale co jeszcze??



Układ oddechowy 



Przepona 



Jelita 



Aktywność szyta na miarę!!!



Jeżeli jednak pojawiły się dolegliwości, które „nie 

przechodzą same”- zgłoś się do specjalisty.



Ćwiczymy w zakresie własnych 

możliwości !!!



Dziękuję bardzo za uwagę



Przykładowe ćwiczenia do wykonania w trakcie 

przerwy w pracy



Stań lub usiądź w pozycji wyprostowanej. Skręć głowę

w prawo, wytrzymaj w tej pozycji. Następnie skręć

głowę w lewo, również wytrzymaj 5 sek. Wykonaj 4

takie cykle.



Wyciągnij przed siebie wyprostowaną prawą rękę,

złap lewą dłonią za śródręcze i przyciągnij je do

siebie. Policz do pięciu. To samo ćwiczenie wykonaj

na drugą rękę.



Spleć dłonie, a następnie wypychaj je przed siebie

prostując ręce w łokciach. Wypychaj je w taki sposób,

aby strona wewnętrzna dłoni skierowana była na

zewnątrz. Wytrzymaj 5 sek. Ćwiczenie powtórz kilka

razy.



Zdejmij buty. Połóż stopy swobodnie na podłodze.

Oderwij obie pięty i dociśnij palce stóp do podłoża.

W tej pozycji wytrzymaj 5 sek. Kilka razy powtórz

ćwiczenie.



Stań w lekkim rozkroku, ręce połóż na biodrach.

Odchyl się do tyłu, wytrzymaj w tej pozycji 5 sek.

Powtórz kilkakrotnie.



Usiądź na krześle. Następnie skręć tułów w lewo,

lewą ręką chwyć oparcie krzesła, a drugą rękę połóż

na lewym udzie. Pamiętaj, aby utrzymać kolana w

jednej linii z biodrami. Weź głęboki wdech.

Utrzymaj taką pozycję przez 5 sekund, wróć do

pozycji wyjściowej, a następnie zrób skręt w prawo.



Usiądź. Zrób głęboki wdech i unieś ramiona zbliżając

je do uszu. Wytrzymaj 3-5 sekund. Następnie

opuszczając ramiona zrób wydech. Powtórz trzy razy.



Połóż dłonie na bokach klatki piersiowej i lekko naciśnij. 

Nabierz powietrza w taki sposób, żeby nie unosić ramion 

zamiast tego rozepchnąć żerami ręce na boki 



Siadamy tak, by się nie opierać. Od pośladków

wyciągamy się w górę, jakbyśmy chcieli czubkiem

głowy dotknąć sufitu. Nabierz powietrza tak żeby

poczuć jak rozpiera równomiernie klatke piersiową we

wszystkich kierunkach.



rehabilitacja.karcz@gmail.com

508-232-790

Zostańcie Aktywni ☺

mailto:Rehabilitacja.karcz@gmail.com


•Kręgi i krążki

http://fizjo-plus.net/bol-ls/


•Rdzeń kręgowy i nerwy


