MEDICAL FITNESS

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Lekcja Zdrowy Kręgosłup
w klubach fitness
to już nie moda, ale konieczność

Zespoły bólowe kręgosłupa są
obecnie jedną z najczęstszych
przypadłości człowieka.
Współczynnik zachorowalności
jest nawet wyższy niż w przypadku
chorób układu krążenia.
Nasi przodkowie mawiali, że zdrowy
kręgosłup to zdrowy człowiek.
Nie dziwi więc liczba chętnych
na zajęcia zdrowego kręgosłupa
w klubach fitness.
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Kręgosłup bez tajemnic
Kr´gos∏up spe∏nia trzy podstawowe funkcje. Nale˝à do nich funkcje podporowa i ruchowa oraz najwa˝niejsza, czyli ochrona
rdzenia kr´gowego. Jakiekolwiek zmiany
w budowie kr´gów czy w ich ustawieniu nie
tylko b´dà mia∏y wp∏yw na kszta∏towanie
nieprawid∏owej postawy, ale równie˝ na
dzia∏anie obwodowego uk∏adu nerwowego
wp∏ywajàcego na funkcjonowanie narzàdów wewn´trznych. Taki stan utrzymujàcy
si´ przez d∏u˝szy czas mo˝e powodowaç na
przyk∏ad zaburzenia pracy narzàdów
i w konsekwencji powstawanie chorób. Na
tej teorii opar∏ si´ równie˝ amerykaƒski lekarz Andrew Taylor Still, twórca uznawanej
na ca∏ym Êwiecie osteopatii, wierzy∏, ˝e napi´cie mi´Êni i nieprawid∏owe u∏o˝enie koÊci wp∏ywa niekorzystnie na nasz organizm.
OczywiÊcie najwa˝niejszym ogniwem w je-

go teorii jest kr´gos∏up i jego prawid∏owe
funkcjonowanie oraz zmniejszanie nadmiernego napi´cia mi´Êni. Tak jak twierdzi∏
Hipokrates, „˝e lekarstwo na chorob´ mo˝na znaleêç we w∏asnym ciele”, tak Still
twierdzi∏, ˝e ∏agodzàc napi´cie pozwalamy
pracowaç naszemu organizmowi bez zak∏óceƒ i powracaç do zdrowia.

Co należy do głównych
przyczyn bólów kręgosłupa?
r zespo∏y bólowe wywo∏ane czynnikami
mechanicznymi – przecià˝eniem (nieprawid∏owy tryb ˝ycia, wady postawy, stres),
r uciskowe uszkodzenia struktur nerwowych,
r choroby reumatoidalne,
r powa˝ne uszkodzenia kr´gos∏upa wymagajàce interwencji natychmiastowej,
r osteoporoza,
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Żywienia Człowieka o specjalności Dietoterapia. Absolwentka podyplomowych studiów „Fizjoprofilaktyka
i Korektywa” na Warszawskim AWF na wydziale
Rehabilitacji. Instruktor Sportu o specjalności fitness
i kulturystyka. Licencjonowany Instructor Gymstick
Aqua, Pilates, Circuit, Cardio, Muscle i Nordic Walking.
www.fitness-source.pl

r z∏amania,
r guzy (pierwotne i przerzutowe),
r infekcje,
r t´tniak rozwarstwiajàcy aorty
Obok powodów, dla których prawid∏owe
funkcjonowanie kr´gos∏upa jest bardzo wa˝ne, nie da si´ przejÊç oboj´tnie. Wzrost liczby zachorowaƒ powoduje, ˝e taka lekcja powinna znaleêç si´ w ka˝dym fitness klubie,
gdy˝ ostatecznie promocja zdrowego stylu
˝ycia jest sensem istnienia tych obiektów.

Dla kogo zajęcia?
Przekrój wiekowy uczestników zaj´ç Zdrowy
Kr´gos∏up jest bardzo urozmaicony. ¸àczy
ich troska o swój kr´gos∏up i o swoje zdrowie. Cz´Êç z nich zapisa∏a si´ do klubu fitness, gdy˝ wreszcie znalaz∏a w nim ofert´
dla siebie. Bardzo cz´sto zaj´cia takie
umo˝liwiajà kontynuacj´ dotychczasowego
leczenia rehabilitacyjnego. Warto dodaç, ˝e
ci nowi klienci sà dla klubu niezwykle cenni
i lojalni, gdy˝ uzyskawszy fachowà pomoc,
wolno, krok po kroku, powracajà do pe∏nego funkcjonowania, rozszerzajàc korzysta-
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nie z oferty klubu i doceniajàc wszelkie jego
walory – poczàwszy od treningu po odnow´
biologicznà. Pozosta∏y trzon uczestników
tych zaj´ç stanowià seniorzy (dla których
zachwianie równowagi mi´Êniowej jest
szczególnie odczuwalne) oraz stali klienci
fitness klubów, u których pojawi∏y si´ bólowe dolegliwoÊci kr´gos∏upa bardzo cz´sto
zwiàzane z przecià˝eniami uk∏adu ruchu
wywo∏anymi stresem, zbyt intensywnym
treningiem, urazem lub innymi czynnikami.
Ostatnia grupa to osoby aktywne, bardzo
sprawne i Êwiadome funkcjonowania swojego cia∏a, dla których profilaktyka zdrowotna ma znaczenie.

SOURCE Zdrowy Kręgosłup
W mojej szkole instruktorzy zostali przeszkoleni wed∏ug autorskiego programu
opracowanego przez osteopat´, fizjoterapeut´ i trenera mgr Joann´ Maliƒskà. Ka˝dy
instruktor podczas szkolenia zapozna∏ si´
z wieloma poj´ciami, takimi jak zaburzenia
równowagi mi´Êniowej, dyskopatia, zespo∏y przecià˝eniowe kr´gos∏upa i miednicy,
zmiany zwyrodnieniowe stawów, ergonomia postawy cia∏a, uelastycznienie, zmniejszenie napi´cia mi´Êni, przywrócenie równowagi mi´Êniowej, çwiczenia zmniejszajàce skutki przecià˝eƒ narzàdu ruchu oraz
poprawa stabilizacji kr´gos∏upa i stawów
obwodowych. Ponadto wszyscy uczestnicy
przechodzà szkolenie z poizometrycznej
relaksacji mi´Êni, mobilizacji uciskowej, rolowania skóry fa∏dem Kiblera oraz techniki
aktywnej mobilizacji powi´zi. Wszystko to
powoduje, ˝e klienci uczestniczàcy w zaj´ciach czujà, ˝e sà pod dobrà opiekà i uczà
si´, w jaki sposób odzyskiwaç i budowaç
równowag´ mi´Êniowà swojego cia∏a.
Katarzyna Popławska,
SOURCE Health & Fitness Academy

