Škola zad,
správné držení těla

Praha & EU:
Investujeme do Vaší budoucnosti

Co je ergonomie
Ergonomie je vědní obor zabývající se ochranou zdraví
člověka při práci. Vliv pracovní polohy na pohybový
systém člověka.
Nesprávná ergonomie práce vede k nepřiměřené
pracovní zátěži s důsledkem přetížení určitých svalových
skupin a kloubů. Dlouhodobé působení pak vede k
postižení pohybového aparátu.
Onemocnění pohybového sytému jsou druhou
nejčastější příčinou pracovní neschopnosti (po onemocnění
dýchacích cest) a podílejí se nejvyšší mírou na počtu dnů s
pracovní neschopností. PN (cca 50-60% dnů).

Vliv špatného pohybového
sterotypu
vadné držení těla
nejčastěji způsobeno svalovými
dysbalancemi přední a zadní str. těla
projev – kulatá záda (zkrácení
prsních sv.) projevuje se i na zbytku
páteře, bederní hyperlordóza,
ochablé hýždě, předsunuté držení
hlavy

Vadné držení těla

Další možná postižení
pohybového aparátu
Zánět šlach (tendinitida), obalů šlach
(tendosynovitida), zánět epikondylu
(např. tenisový loket), úžinové
syndromy (karpál)…
Lumbalgie (chronická bolest bederní
oblasti, vyzařuje do páteře a dolních
končetin), lumbago (akutně, po
špatném pohybu),

Co dělat, aby nás záda nebolela
správné držení těla a správné pohybové
stereotypy
zlepšit pohyblivost páteře a celého těla / cvičit
pomalu, správně dýchat /, procvičení a udržení
svalového korzetu
po cvičení musí následovat uvolnění
naučit se zásadám správného sezení, spaní,
vhodné obuvi apod.
zařazovat při práci odlehčující a odpočinkové
prvky
plavání, jízda na kole, turistika

Správné sezení=Dynamické sezení
tzn. takové sezení při kterém
často měníme pozici a
mechanika židle se nám
neustále přizpůsobuje a
podepírá důležité partie.
permanentní kontakt se
stálým tlakem na záda synchronní technika s
nastavením zatížení
podepření bederní páteře
nastavení výšky a sklonu
sedadla

Úprava pracoviště u PC
odlehčující sed dle Brůggera
sedací plocha mírně skloněná
vpřed
kyčle o několik cm výše než
kolena
mezi stehny úhel 45 stupňů
nohy pod koleny mírně zevně
pánev překlopit lehce vpřed
zdvihnout hrudník
opravit držení hlavy – bradu
lehce vpřed
dýchání provádět do břicha
ramena volně, dole a vzadu.
využití pomůcek při sedu

Špatné sezení
bolesti hlavy,problémy s
koncentrací -bolesti zátylku
bolesti zad a páteře
problémy s hýžděmi
problémy s bolestmi stehen
bolesti kolen

Správný sed na balónu
Vynikající v prevenci a kompenzaci vadného držení těla.
Umožňuje dynamický sed přitom se aktivují svaly trupu a
zejména svaly hlubokého stabilizačního systému
Při výběru míče bychom měli dodržovat následující zásady:
Správná velikost míče. Pro děti do výšky postavy 145 cm
průměr míče 45 cm,do výšky 155 cm průměr 55 cm, do
výšky 175 cm průměr 65 cm.
Míč nafouknutý, aby při sedu nezměnil váhou těla svůj
kulatý tvar.
Správný sed na míči - kyčle a kolena ve stejné výši, nebo
kyčle o něco výše, chodidla položená celou plochou na
podložce. Hlava v prodloužení páteře, ramena rozložená do
šířky, pánev lehce podsazená. Kolena jsou od sebe
vzdálená na šířku ramen, chodidla v prodloužení stehen.
Poznámka: Na míči by se mělo sedět jen několik minut, aby
při dlouhodobé aktivaci svalstva trupu nedocházelo k jeho
únavě a následně k uvolněnému, ohnutému sedu.

Zvedání a nošení břemen:
rovná páteř - mírně pokrčené a
rozkročené nohy, břemeno si dát
co nejblíže k tělu, zadržet dech
/zapnete břišní svaly/ a začnete
zvedat břemeno pomocí svalů
dolních končetin.
ohnutá páteř – mírně nakročit,
zapnout břicho a pánevní dno,
proveďte výdech s heknutím
začněte zvedat břemeno
s napřimováním trupu / nad 3045 stupňů se zádové svaly
vypínají/. Aktivují se svaly kyčle a
zádové fascie. Vhodné je podepřít
trup 1 rukou o stehno. Opět
břemeno co nejblíže u těla.
Pokud možno nenoste břemena
v záklonu, po jedné straně nebo
v jedné ruce / např. těžký
nákup/.

Cviky při vadném držení těla
svaly zkrácené se musí cvičením protahovat,
ochablé posilovat.
snažte se vyvarovat jednostranné zátěže
Ve škole je vhodné izometrické cvičení:
procvičení svalů břišních vsedě – posaďte se na
židli ke stolu a opřete se o stůl. Srovnejte si
záda, nepatrně předsuňte bradu dopředu a
proveďte nádech. Při výdechu zatlačte ruce do
stolu a zapněte svaly břišní a snažte se vtáhnout
pánevní dno dovnitř. Druhá varianta je ta, že
ruce dáte pod stůl a tlačíte pod desku stolu. Tahle
varianta je trochu náročnější.
Dále lze cvičit pánevní dno, hýždě…

Cviky při vadném držení těla
Postizometrická relaxace - využívá reflexní vlastnosti

svalových a kloubních receptorů. Nejprve se daný sval aktivně izometricky
stahuje proti odporu, následují stejně dlouhá relaxace (asi 8 vteřin), po níž
přeházíme na protažení s využitím aktivní kontrakce protilehlého svalu
(antagonisty)

PIR – krčních svalů, při správném
provedení účinná mobilizace
problematické krční oblasti

Cviky při vadném držení těla
Zásady cvičení vsedě:
Brada mírně vpřed, hlava v
prodloužení trupu, lopatky tlačit k
sobě a dolů, nezvedat ramena,
zpevněné hýždě a břicho, nohy rovně
Nezapomenout na správné dýchání
Názorná ukázka cviků, které lze
provádět s žáky ve třídě

Dále je uvedeno několik onemocnění
pohybového aparátu se kterými se můžete
setkat při výkonu profese
Pokud pracujete se žákem, který trpí
tělesným postižením je třeba se seznámit
se specifiky dané choroby a zavést při
vyučování opatření, která povedou ke
zmírnění projevů onemocnění nebo
alespoň zamezí jeho zhoršení.
Vždy dbejte na správný sed, ergonomii u
pracovních strojů a při praxi.
Nezapomeňte výuku prokládat relaxačními
chvilkami, měnit často polohy při práci.

Vady páteře a hrudníku
Vady páteře v rovině frontální – skoliózy dochází k vychýlení a
deformaci páteře nejen v rovině frontální, ale i v rovině transversální
(rotaci a torzi obratlů, vzniká asymetrie hrudníku a žeber). Skolióza není
jen vada kosmetická, ale má i vliv na orgány uložené v hrudníku (útlak).
Rozdělení skolióz
Nestrukturální - oblouk zakřivení je viditelný, ale nejsou změny na kostře
- skolióza návyková, statická, atd.
Strukturální - na skeletu páteře jsou změny, zakřivení, rotace a torze
obratlů.
Strukturální skoliózy dělíme:
známé pňčiny - myogenní, osteogenní, neurogenní,
idiopatické - neznámá příčina 80 % všech skolióz.
Idiopatické skoliózy se dělí:
infantilní - do 3 let dítěte,
juvenilní v 7 letech,
adolescentní mezi 11.- 13. rokem.
Rozdělení podle stupně zakřivení
Stupeň zakřivení páteře se hodnotí podle Cobba na rtg snímku. Při
zakřivení páteře do 20 stupňů: dítě pravidelně sledujeme a cvičíme. Do 40
stupňů zakřivení páteře dostává dítě korzet a cvičí. Do 60 stupňů zakřivení
páteře je postup léčby přísně individuální, korzet, cvičení a někdy i
operace. Nad 60 stupňů se páteř operativně koriguje.

Vady páteře a hrudníku
Mezi vady páteře v rovině sagitální patří:
zvětšená kyfóza hrudní, zvětšená lordóza bederní
a naopak vyhlazená kyfóza hrudní a lordóza
bederní.
Nejčastější vadou v rovině sagitální je
Scheuermannova kyfóza. Příčinou je juvenilní
osteochondropatie obratlových těl. První příznaky
se projevují mezi 10. až 12. rokem - bolesti zad.
Při vyšetření postavy zjišťujeme: předsunuté
držení hlavy, zvětšenou krční lordózu, ramena
dopředu - zkrácené m. pectoralis major,
zvětšenou kyfózu hrudní, poklepovou bolest v
oblasti hrudní kyfózy a zvýšený svalový spazmus,
zvětšenou bederní lordózu, ochablé břišní a
mezilopatkové svaly, zkrácení flexorů kolenních a
kyčelních kloubů.

Ankylozující spondylitis
dříve uváděná jako Morbus Bechtěrev, je zánětlivé
onemocnění páteře a vede postupně k osifikaci páteře a
přilehlých měkkých tkání. Výsledkem je tuhnutí páteře, až
ankylóza. Nejčastěji jsou postiženy klouby kořenové ramenní a kyčelní.Tato forma se nazývá
rhizomelická.Vzácněji jsou pak postiženy klouby periferní a
zde hovoříme o formě skandinávské.
Postup tuhnutí může mít vzestupnou tendenci - forma
ascedentní, méně častá je tendence sestupná - forma
descendentní. V průběhu choroby se mění fyziologické
zakřivení páteře. Začíná vyhlazením bederní lordózy s
následným zvětšením hrudní kyfózy, což je kompenzováno
flekčním postavením kyčelních a kolenních kloubů.
Charakteristické držení těla u tohoto onemocnění je
dokresleno předsunutím hlavy a prohloubenou krční
lordózou. Pro vyrovnání těžiště jsou paže nemocného v
mírném zapažení.
V důsledku zánětlivých změn na páteři nacházíme reflexní
svalový hypertonus, který se později mění v kontraktury.

Svalová onemocnění
Svalová atrofie – při delší imobilizaci,
porucha inervace svalu, v rámci myopatie
– svalová porucha
Svalová dystrofie – neuromuskulární
onemocnění, několik typů s různým
průběhem, většinou genet. Podmíněno,
degenerace a zánik sv. vláken v některém
ze stádií nemoci, většinou progresivní
Dychenova progresivní sv. dystrofie – jen
u chlapců, prevence vyhledávání žen
nositelek genu
Další onemocnění pohybového a nervového aparátu budou zmíněna při
přednášce ze somatopedie
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