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Abstrakt 

 
 

 
Práca dentálneho hygienika s pacientom si 
vyžaduje vynútenú polohu krčnej chrbtice a 
hlavy. Hlava neostáva v jednej osi so zvyškom 
chrtice, ale dostáva sa do predklonu, ba často až 
do predsunutého držania. Na takejto polohe by 
nebolo nič zlé. Svaly šije a krku sú dostatočne 
silné a hlavu udržia. Ak sa však poloha nemení a 
práca sa v podobnej pozícii robí mnoho hodín 
denne, po určitom čase vzniká problém. Námaha, 
ktorú musia svaly dennodenne vykonávať je 
veľmi veľká. Svaly nemenia svoju dĺžku a sú v 
neustálom napätí. Výsledkom je zvýšenie 
svalového tonusu vo svaloch krku a šije. Nie                
je výnimkou, ak táto bolesť začína vyžarovať do 
hlavy, prípadne sa šíri do končatín. Navyše, ak 
človek pracuje pod psychickým stresom, sa tieto 
symptómy zvýrazňujú, pretože medzi duševným 
a fyzickým napätím existuje vzájomný vzťah. 
Ako hlavný prostriedok, v rámci autoterapie, 
ktorý slúži na odstránenie problémov s krčnou 
chrbticou sú relaxačné a uvoľňovacie cvičenia 
zamerané na svaly šije a krku. Pomôcť môžu 
jednoduché pohyby hlavy a ramien, ktoré sa 
vykonávajú v sede a to či už 
na..pracovisku…v rámci…krátkej….prestávky, 
alebo v domácom prostredí. Cviky sa nesmú 
robiť rýchlo a násilne. Naopak, jemne vedeý 
pohyb v presne definovanej polohe a smere,                
 

 
ktorý je zharmonizovaný s dýchaním je veľmi 
účinný pre znovunadobudnutie fyziologickej 
dĺžky a napätia svalu. Ďalším dôležitým 
prostriedkom na zmierňovnie vertebrogénnych 
ťažkostí v oblasti krčnej chrbtice sú správne 
pohybové stereotypy. Práca dentálneho 
hygienika si však vyžaduje držanie hlavy 
v predklone, preto dodržiavanie zásad správnej 
polohy tela pri práci je veľmi limitované a preto 
sa obmedzuje na napriamené držanie chrbta                  
a správnu polohu ramien. Ako doplnkový 
prostriedok na zníženie zvýšeného napätia svalov 
šije a krku nám poslúži automasáž. Vykonáva sa 
jedno, alebo obojručnou aplikáciou vytieracích a 
hnietivých hmatov, ktoré v konečnom dôsledku 
prekrvujú svaly, čím sa odstrání bolesť, ktorá 
vzníka práve na podklade ischemizácie.                    
Pre komplexný prístup k riešeniu 
cervikogénnych ťažkostí je potrebné si osvojiť aj 
všeobecné zásady správnej životosprávy. Úprava 
lôžka, správna poloha pri spánku, primeraná 
pohybová aktivita, racionálna výživa                     
a psychohygiena sú dôležité aspekty 
životosprávy, ktoré sa odporúčajú dadržiavať 
všetkým, u ktorých je vykonávanie zamestnania 
spojené  s preťažovaním rôznych oblastí chrbtice. 
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Prevencia vertebrogénnych ochorení krčnej chrbtice 

pri práci dentálneho hygienika - uvoľňovacie cvičenia  a odporúčania fyzioterapeutov 
 

Prevention of vertebrogenic diseases of cervical spine caused to dental 
hygienists at work   –  relaxation  exercises and  recommendation  of 

physiotherapists 
   


