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Л Ф К
1. Тилен лег със свити крака. Повдигане на левия 
крак нагоре с изпънато коляно; връщане в изходна 
позиция. Същото се изпълнява и с десния крак. 
Брой повторения: 4-6 пъти.

2. Разтваряне на двата крака едновременно встрани.
Брой повторения: 4-6 пъти.

3. Свиване на единия 
крак  и обхващане на 
крака с ръце.
Брой повторения: 
4-6 пъти.

4. Повдигане на лява 
ръка и десен крак: 
Брой повторения: 
4-6 пъти.

5. Изнасяне на едната ръка 
назад със завъртане на 
трупа като погледа следи  
ръката.
Брой повторения: 
4-6 пъти.

6. Ходене с високо вдигнат 
крак и повдигане на ръцете.
Брой повторения: 
4-6 пъти.

• TENS–терапията с нискочестотни, високо-
волтови със специфична форма импулси има 
силно изразен обезболяващ ефект. Кратките 
TENS-импулси блокират пътя на болката до 
Централната Нервна Система и стимулират 
продукцията на ендорфини и енкефалини от 
нервните клетки; засилват кръвообръщение-
то и обменно-трофични процеси; стимулират 
здравите мускули и способстват за възстановя-
ването на атрофиралите мускули.
• Лазерна терапия и лазерпунктура - Аку-
пунктурата е лечебен метод от около 3000 го-
дини. Лазерната акупунктура всъщност е съ-
четание на традиционната китайска медицина 
и съвременните високо-технологични лазерни 
апарати, генериращи светлинен поток  с висока 
плътност или концентрирана лечебна енергия. 
Тя действа на биологично активните точки - 
като стимулира процеса на възстановяване на 
нормалната дейност на притиснатите нервни 
окончания. Съдейства за отстраняване на ве-
нозния застой, намаляване на пропускливостта 
на съдовите стени и като следствие намалява-
не на отока в тъканите. Инфрачервения лазер 
ускорява в дълбочина биологичните процеси, 
отстранява съдовия спазъм, подобрява тъкан-
ния метаболизъм и окислителните процеси. 
Има изразен обезболяващ ефект, регенериращ 
и противовъзпалителен ефект. Лазерпункту-
рата е метод за въздействие върху биологично 
активните точки, чрез който се получава бла-
гоприятен отговор на нивото на засегнат орган 
или система за възстановяване на нарушени 
функции. 
В основата на лазерпунктурата е рефлексоте-
рапията – задействане на нервната система от 
рецепторите през гръбначния мозък до кората 
на главния мозък.
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ДИСКОВА БОЛЕСТ



Силна, непоносима болка в кръста с излъчване 
към единия или двата крака, често придружена с 
изтръпване. Това е най-често срещаната клинич-
на картина, характеризираща коварния синдром, 
наречен дископатия.

При определени обстоятел-
ства част от междупрешленния 
диск може да навлезе в гръб-
начно-мозъчния канал и да се 
образува дискова херния - не-
приятно усложнение на диско-
патията, което може да доведе 
до пълно обездвижване, мус-
кулна слабост, невъзможност 
да се ходи на пръсти или пети, 
понякога затруднения в урини-
рането.

Дискова херния - дисковете 
лежат между отделните прешлени. Те са пълни с 
гел-подобна хрущялна субстанция и са  заобико-
лени от еластични връзки. Те изпълняват ролята 
на амортисьори на гръбначния стълб. С възрас-
тта еластичността на връзките постепенно на-
малява и при натоварвания може да се стигне до 
скъсването им. Така диска може да се приплъзне 
или измести, засегне или да притисне перифер-
ните нерви, лежащи в гръбначния канал.
В зависимост от мястото на засягането болни-
те се оплакват от болки, които започват встрани 
от прешлените и се разпространяват към шията, 
гръдния кош, ръцете или краката. При дискова 
херния в лумбалния отдел болката се разпрос-
транява към краката или седалищната област. 
Понякога се комбинира със слабост на крайни-
ците. Пациентите усещат изтръпване или мра-
вучкане.

• Колкото по-рано болните с оплаквания от пе-
риферната нервна система се консултират със 
специалист-невролог и започнат лечение, толкова 
по-голяма е вероятността заболяването да се огра-
ничи и да има ефект от лечението!
• Проблемът не минава с болката!

ДИАГНОСТИКА
Степента на увредата и опасността от услож-

нения може да се установи чрез компютърна 
електромиография (ЕМГ)

• Електромиографията е безвреден метод за 
диагностика и прогнозиране на всички оплаква-
ния от болки в шията, кръста и гърба.Той дава ин-
формация за състоянието на мускулите и мускул-
ния тонус на увредения участък, което подпомага 
последстващото лечение.
• Електроневрографията е също безвреден ди-
агностичен метод. Чрез него се изследват нервни-
те коренчета и се получава прецизна информация 
за степента на възпалението им и за точното мяс-
то на притискане, както и за скоростта, с която се 
провеждат нервните импулси.

ЛЕЧЕНИЕ
• Лечението е комплексно и продължително. 
• То е различно в острия и хроничен стадий, за-
това трябва да се прилага от специалист-физи-
отерапевт!
• Целта е да се премахне болката и възпаление-
то на периферните нерви, да се подобри кръвния 
ток и да се възстанови нормалната двигателна и 
мускулна дейност, да се предотвратят усложнения 
като парези, нарушения в оросяването, обездви-
жване и др.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

• Озонотерапия – притежава отлични тера-
певтични качества. Озонотерапията има спе-
цифично действие върху дисковата херния, 
действайки на молекулярно ниво, върху връз-
ките поддържащи хернията, което води до ней-
ната редукция. Подобрява кръвообращението 
на засегнатия участък. 
Намалява отока около хернията, което премах-
ва притискането във възпаления участък.

• Квантовата терапия – увеличава транс-
порта на веществата през клетъчната мембра-
на и се активират основните биоенергетични 
процеси в клетката. Това предизвиква каскада 
от неспецифични регулаторни реакции в орга-
низма. В резултат се получава изразено реге-
неративно, трофично, обезболяващо и проти-
во-възпалително действие. 

• Ултразвукът – предизвиква вихрови дви-
жения в цитоплазмата на клетките, правейки 
т.нар. микромасаж на тъканите. Поглъща-
нето на ултразвуковата енергия от тъканите и 
превръщането й в топлина (затоплянето е на 
граничните повърхности на клетките), води до 
промяна в процесите на дифузия, увеличение 
на пропускливостта на биологичните мембра-
ни и засилване на обмяната на веществата в 
третираните тъкани. Чрез ултразвука се внасят 
лекарствени вещества в организма, при което 
те имат по-добро фармакологично действие, 
отколкото при всеки друг метод. Ултразвукът 
има изразен противовъзпалителен, антиспас-
тичен и обезболяващ ефект.


