
 

REKOMENDACIJOS PACIENTAMS SU NUGAROS SKAUSMAIS 

 

 

Rekomendacijos sudarytos pagal Bechterevo liga sergantiesiems teikiamą informaciją [1] 

 

Didžiausia pagalba Jūsų stuburui yra tempimo pratimai ir reguliari fizinė veikla. Dažnai skausmą sukelia persitempę, 

neelastingi raumenys ir juose susidarę trigeriai (skausmingi guzeliai, kuriuos galite užčiuoti, dažniausiai pečių 

juostoje), todėl pagrindinis gydymas, kuris šiuo metu yra visiems prieinamas – reguliarus fizinis aktyvumas ir 

raumenų tempimas namuose. Tempimo jausmas turėtų išlikti malonus, tempimo pradžioje galite jausti lengvą 

diskomfortą, tačiau NIEKADA neturėtumėte jausti SKAUSMO. 

1. Pratimai yra atliekami segmentais (kaklinė, krūtininė, juosmeninė stuburo dalys). Kiekviename segmente 

pradedama nuo tempimo pratimų, kurie didina sąnarių paslankumą ir vėliau atliekami raumenų stiprinimo 

pratimai, kurie turi įtakos taisyklingai laikysenai. 

2. Pratimų pabaigoje atliekami kvėpavimo pratimai, didinantys krūtinės ląstos išsiplėtimą, bei padeda 

atsipalaiduoti. Pvz. : Įkvėpti pro nosį, iškvėpti pro burną. Kartoti  7 – 10 kartų. Gilus įkvėpimas pro nosį. 

Kvėpavimas užlaikomas kol lėtai mintyse suskaičiuojama iki 3, tada lėtas iškvėpimas pro burną. Kartoti 3 kartus. 

Kvėpavimo tempas lėtas. 

 

Pratimai kaklinei stuburo daliai 

 

Atsisėskite, išlaikykite tiesų stuburą. 
Pasukite galvą į kairę pusę. 
Uždėkite deš. ranką ant deš. veido pusės. 
Sukite galvą į dešinę pusę, deš. ranka priešinkitės 
atliekamam judesiui (!nepersistenkite, įdėkite vidutines 
pastangas). 
Palaikykite 7s. ir atsipalaiduokite. 
Atlikite viską analogiškai kitai pusei. 
Kiekvienai pusei paeiliui atlikite po 3 pakartojimus. 
Jeigu per sunku, atlikite judesius be rankomis sukuriamo 
pasipriešinimo. 

Jeigu Jūs šiuo metu turėtumėte dalyvauti Judamojo-
Atramos aparato sistemos pažeidimų medicininės 

reabilitacijos programoje, tačiau negalite to daryti dėl 
COVID-19 pandemijos ir paskelbto karantino, FMR 

gydytojai Jums pataria kaip išlaikyti kuo geresnę fizinę 
sveikatą namų sąlygomis.



 
 

 
 
 
 

 
 
Atsisėskite, išlaikykite tiesų stuburą. 
Palenkite galvą į dešinę pusę. 
Uždėkite deš. ranką kairėje galvos pusėje (žr. Paveiksliuką). 
Lenkite galvą į kairę pusę, o deš. ranka priešinkitės 
atliekamam judesiui (!nepersistenkite, įdėkite vidutines 
pastangas). 
Palaikykite 7s. ir atsipalaiduokite. 
Atlikite viską analogiškai kitai pusei. 
Kiekvienai pusei paeiliui atlikite po 3 pakartojimus. 
Jeigu per sunku, atlikite judesius be pasipriešinimo. 
 
Atlikite pratimą lenkiant galvą ne tik į šonus, bet ir lenkiant į 
priekį link krūtinės ir atgal. 

Pratimai krūtininei stuburo daliai 

 

Atsisėskite kaip pavaizduota paveikslėlyje. 
Užsidėkite abi rankas ant vienos šlaunies arba jeigu galite 
įsikabinkite abiejomis rankomis į vieną kėdės sėdynės pusę.  
Sukitės visu kūnu į tą pusę kurioje yra jūsų rankos tačiau 
stenkitės nesukti galvos ir pečius išlaikyti vienoje linijoje. 
Užlaikykite 3-5s ir pakartokite šį pratimą 10 kartų. 
Atlikite viską tą patį į kitą pusę. 
 

 

Atsistokite į kambario kampą, vieną koją pastatykite priešai 
kitą. 
Rankas atremkite į skirtingas kampo sienas kaip pavaizduota 
paveikslėlyje. 
Pasvirkite link kampo, pėdų neatkelkite nuo grindų, 
pajuskite lengvą tempimą krūtinėje.  
Tokioje pozicijoje pabūkite 10-15s.  
Pakartokite 3 kartus. 



 

Užimkite tokią poziciją kaip paveikslėlyje. Stenkitės, kad 
plaštakos ir pečiai būtų vienoje linijoje bei klubai ir keliai, 
kad būtų vienoje linijoje. 
Išrieskite savo stuburą “kaip katė”, leiskite galvai 
atsipalaiduoti ir palinkti tarp rankų. 
Išsirieskite, kad stuburas įdubtų, galvą iškelkite. 
Atlikite 10 pakartojimų. 

Pratimai juosmeninei stuburo daliai 

 

Atsigulkite kaip pavaizduota paveikslėlyje (kojos sulenktos 
per klubų ir kelių sąnarius, keliai suglausti, pėdos padėtos 
ant žemės, rankos plačiai ištiestos, vienoje linijoje su 
pečiais). 
 
Lėtai sukite kojas į vieną pusę kol palies grindis, paskui į kitą 
pusę. Viršutinė kūno dalis turi nejudėti, jauskite kaip mentės 
remiasi į grindis. 
 
Kartokite po 10 kartų į abi puses. 
 
 
Norėdami aktyvinti ir prajudinti daugiau stuburo segmentų 
šį pratimą galite pasunkinti: kojų padėtis ir judėjimo būdas 
analogiškas, tačiau rankos turi būti ištiestos ir sukabintos. 
Guldykite abu kelius į vieną pusę, galvą ir rankas į kitą. 
Kartokite į abi puses. 
 



 

Atsigulkite ant nugaros kaip pavaizduota paveiksliuke. 
Pėdos remiasi į grindis, keliai sulenkti, bet nesuglausti, 
rankos prie šonų. 
Pasukite dubenį kaip pavaizduota paveikslėlyje (lyg 
bandytumėte prailginti stuburą, pakelti tik uodegikaulį), o 
nugarą spauskite į grindis. 
Įtempkite sėdmenų raumenis ir kelkite dubenį į viršų. 
Kelkite ir nuleidinėkite dubenį lėtai. 
Atlikite 10 pakartojimų. 

 

Užimkite poziciją kaip pavaizduota paveiksliuke. Tempkite 
rankas į priekį, kaktą leiskite žemyn kiek įmanoma arčiau 
grindų, sėdmenis leiskite kiek įmanoma arčiau kulnų.  
Pabūkite tokioje pozicijoje 15-20s.  
Pakartokite 2-3 kartus.  

 

 

Šios rekomendacijos yra skirtos visų amžiaus grupių ir įvairius stuburo skausmus ar patologijas turintiems pacientams, 

tačiau Jūsų šeimos gydytojas ar Jus konsultuojantis FMR gydytojas gali koreguoti šias rekomendacijas atsižvelgus į Jūsų 

dabartinę sveikatos būklę. 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijas sudarė:  

FMR gydytoja rezidentė L. Karalevičiūtė   linakaral@gmail.com 

FMR gydytoja G. Jurėnaitė   gretajurenaite@gmail.com 

 

 

1. Daugiau pratimų galite rasti internete: http://www.hasantahir.com/docs/Ankylosing-spondylitis.pdf 

Būkite sveiki ir pradėkite reabilitacijos procesą namuose, kad  

išvengtumėte tolimesnių komplikacijų! 

Jūsų gydytojai Jumis rūpinasi ir nuotoliniu būdu! 
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