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УВРЕЖДАНИЯ НА МУСКУЛНО-
СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА

•	 Най-често	 разпространените	 увреждания	
на	мускулно-скелетната	 система	 по	 данни	 на	
Световната	здравна	организация	са:
“Болките в гърба и кръста”  (low back pain)
•	 Това	е	комплексен	синдром	с	многофактор-
на	 етиология,	 който	 е	широко	 разпространен	
във	 всички	 възрастови	 групи	 и	 при	 всички	
професии.	
•	 При	развитието	на	мускулно-скелетните	ув-
реждания	се	открояват	3	стадия	в	проявата	на	
различните	симптоми:

• I-ви стадий	-	проявява	се	с	леки	болки	и	
уморяемост	по	време	на	работа,	които	отзвучават	
през	нощта	и	в	свободните	дни.	Тези	прояви	могат	
да	продължат	седмици	и	са	обратими.

• II-ри стадий -	симптомите	се	проявяват	в	на-
чалото	на	работния	ден	и	не	изчезват	през	нощта;	
сънят	е	разстроен	и	е	намалена	възможността	за	
изпълнение	на	работните	задачи.	Това	състояние	
продължава	няколко	месеца.

• III-ти стадий	 -	 симптомите	 продължават	 по	
време	на	почивка,	болка	се	появява	при	всяка	дей-
ност	 и	 сънят	 е	 нарушен.	 Лицата	 са	 неспособни	
да	 изпълняват	 дори	 лека	 работа.	Това	 състояние	
може	да	продължи	много	месеци,	дори	години.

ВАЖНО!!!

ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ МЕРКИ  
ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАНИРАТ И  

ПРЕДПРИЕМАТ ПРЕЗ  
I -ви СТАДИЙ НА  

ПРОЯВИТЕ НА УВРЕЖДАНИЯТА

ДИСКОВАТА ХЕРНИЯ	 представлява	 пролапс,	
изтикване,	приплъзване	на	част	от	междупрешлен-
ните	дискове	на	гръбначния	стълб,	при	което			ня-
кой	от	тях	се	измества	от	своето	нормално	място	
и	не	може	повече	да	изпълнява	правилно	своята	
функция.	При	по-тежките	случаи	може	да	се	полу-
чи	притискане	или	смазване	на	диска.	В	резултат	
на	тези	увреждания	се	появяват	постоянна	болка,	
промяна	 в	 чувствителността,	 продължителна	 за-
губа	на	работоспособността,	а	понякога	се	стига		
до	частична	пареза	и	инвалидизация.	

Meдицински		Център

  “КОРТЕКС“
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ОЗОНOТЕРАПИЯТА  
лечебен	метод	на	ХХI	век

• Озонотерапията представлява нов немеди-
каментозен метод на лечение, който заслуже-
но получава все по-голямо разпространение 
в целия свят.

Приложение	на	озона	в	 
лечението	на	дискови	хернии:

методът	“Дискосан”
                  
•	 В	Италия	през	1984	година	ортопед-хирургът	
д-р	Сесаре	Верга	е	разработил	метод,	използу-
ващ	озоно-кислородна	смес	 за	лечение	на	дис-
кови	хернии.	
• Д-р Верга е бил разочарован от оператив-
ните техники, както и от факта, че лечението 
на дисковите хернии не е насочено към при-
чината на заболяването.
• Операциите нарушават  биомеханиката на 
гръбначния стълб.       
•	 Лечението	 с	 озон	 или	 методът	 “Дискосан” 
(както	е	известен	в	Италия)	разрешава	едновре-
менно	биологичния	и	биомедицински	аспекти	в	
патологията	на	заболяването.

В световната практика до сега е  
отбелязана над  95% успеваемост при  

лечението на дискови хернии.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
МЕТОДА “ДИСКОСАН”

• Няма противопоказания  
• Резултатите са положителни в повече от 95%  
 от случаите
• Рецидивите са по-малко от 3%
• Възстановителният перод е кратък
• Няма странични ефекти.

• Лечението се състои в инжектиране на 
озоно-кислородна смес в паравертебралната 
мускулатура в зоната на засегнатия диск. 
• В зависимост от състоянието на пациента 
за един лечебен курс се изискват от 12 до 20 
процедури, средно около 14-16. 
• Методът се е оказал ефективен дори в случаи, 
при които оперативното вмешателство не е в 
състояние да преодолее болковия дискомфорт.

“Какъв е механизмът на 
действие?”

Действието е  по три различни начина:

1.	Озоно-кислородната	смес	има	специ-
фично	действие	върху	протрузията	-	на	
молекулярно	ниво	върху	връзките,	под-
държащи	хернията.	Това	довежда	до	ре-
дукция	на	хернията.

2.	Подобряване	 на	 микро-васкулариза-
цията	 в	 засегнатия	 участък,	 което	 за-
силва	 кръвоснабдяването	 и	 оксигена-
цията,	 които	 са	 задължителен	 елемент	
за	оздравителния	процес.	Повишава	се	
концентрацията	на	фибробласти,	които	
подпомагат	 оздравителния	 процес	 във	
фиброзния	пръстен	на	диска.

3.	Намалява	отока	в	засегнатия	участък,	
допринасящ	за	компресията	и	възпале-
нието.	Така	озонът	действува	противо-
възпалително	и	болкоуспокояващо.	
    
• Идеята за неоперативно лечение на 
дисковите хернии е забележителна и 
Дискосан, базиран на научни принципи, 
дава реална надежда и възможност за 
хората, страдащи от това мъчително 
и инвалидизиращо заболяване, повечето 
от които са млади и в трудоспособна 
възраст.


