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Abstrakt 
 Fyzioterapia sa v súčasnosti  zaoberá funkčnou diagnostikou a liečbou 

ochorení mnohých medicínskych oblastí. V odbore gynekológia a pôrodníctvo si svoje 

nezastupiteľné miesto vybudovala metóda pani Ludmily Mojžíšovej. Napriek tomu,  že táto 

metóda je už pomerne známa odbornej verejnosti, predsa len nie každý pozná princípy jej 

pôsobenia najmä pri funkčnej sterilite. Príčinou neplodnosti žien bývajú mnohé 

hormonálne, infekčné (4) i organické ochorenia a ich následky, ale u určitej skupiny žien sú to 

práve funkčné poruchy pohybového systému v oblasti panvového dna a driekovej chrbtice. 

Cielenou liečebnou intervenciou sa môžu tieto odchýlky od fyziologického funkčného stavu 

spomínanej oblasti korigovať, resp. odstrániť čo má priaznivý vplyv i na správne fungovanie 

pohlavných orgánov ženy. V dôsledku toho môže dôjsť k oplodneniu a následnej nidácii 

vajíčka a taktiež aj dosiahnutiu cieľa – pôrodu. 
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Úvod 

 Sterilitou označujeme neplodnosť sexuálnych partnerov, keď pri nechránenom 

pohlavnom styku s optimálnou frekvenciou (3-4 x do týždňa) žena neotehotnie do 12 

mesiacov (5).  

 Podľa štatistiky neplodnosť v ekonomicky vyspelých krajinách stúpa a postihuje 10 – 

15% partnerských dvojíc, podľa niektorých autorov je to 15 – 20%. Na príčinách neplodnosti 

sa podieľa v 30 – 35% iba muž a v 35 – 40% iba žena. Kombinácia faktorov u oboch pohlaví sa 

vyskytuje u 25% neplodných párov. Len u 5 – 10% párov, ktoré vyhľadajú lekársku pomoc sa 

nezistia zjavné príčiny. (1, 5) 

 

Stručný životopis Ludmily Mojžíšovej 

 Pani Ludmila Mojžíšová sa narodila v roku 1932 v Užhorode na Ukrajine. Detstvo 

a mladosť prežila vo východných Čechách. Po skončení strednej zdravotníckej školy 



Pôrodná asistencia v krajinách EÚ 

 73 

pracovala ako zdravotná sestra na transfúznej stanici v Pardubiciach. Od roku 1955 pôsobila 

na FTVS UK v Prahe. Spočiatku ako zdravotná sestra, neskôr ako asistentka na oddelení 

rehabilitácie, kde prichádzala do kontaktu so študentmi i vrcholovými športovcami. Jej talent 

sa čoskoro prejavil, keď dokázala rozpoznať príčinu ich ťažkostí, ktoré získali pri presilení pri 

tréningoch alebo pri športových úrazoch. Aplikovala u nich rôzne cvičenia i manuálne zásahy, 

čím ich dokázala zbaviť ich ťažkostí. Preto sa stala obľúbenou členkou realizačných tímov 

rôznych reprezentačných družstiev. Postupne ju vyhľadávali nielen domáci a zahraniční 

vrcholoví športovci, ale čoraz častejšie sa na ňu obracali aj pacienti s rôznymi neduhmi. 

Takýmto spôsobom sa k pani Mojžíšovej dostala na ošetrenie aj 36 ročná stredoškolská 

profesorka s bolesťami hlavy. Charizmatická terapeutka na základe vyšetrenia rozpoznala, že 

pacientka trpí aj bolestivou menštruáciou. Štvrť roka po manipulačnej liečbe sa pani 

profesorka prišla poďakovať za úspešnú liečbu. Bolesti hlavy boli preč a navyše sa dostavila 

i normálna menštruácia. Po šiestich mesiacoch otehotnela a do štyridsiatky stihla porodiť 

dve zdravé deti. Pomaly sa začala šíriť povesť o rehabilitačnej sestre ktorá vie „dopomôcť k 

deťom“.  

 Po piatich rokoch práce so ženami začala pani Mojžíšová od roku 1977 spolupracovať 

s docentom Čechom z II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Prahe, čím sa začalo seriózne 

vedecké skúmanie a overovanie účinkov rodiacej sa metódy. Po piatich rokov vzájomnej 

spolupráce sa rozhodli výsledky výskumu zverejniť. „Premiéra“ sa konala v roku 1983 

v Bratislave a na svetovej úrovni v roku 1985 v Monte Carlo, kde sa konalo svetové 

sympózium o sterilite. Etablovanie tejto síce jednoduchej, ale o to zaujímavejšej a účinnej 

metódy, sprevádzali mnohé ťažkosti a komplikácie. Napriek „súboju“ s ministerstvom 

zdravotníctva a rozpadu tandemu Čech - Mojžíšová boli postupne vyškolené mnohé 

fyzioterapeutky, ktoré v praxi úspešne aplikovali liečebné postupy Ludmily Mojžíšovej. (3, 9) 

 

Fyziologické princípy metódy 

 Metóda pani Ludmily Mojžíšovej predstavuje ucelený liečebný systém funkčnej 

ženskej sterility. Je fyziologicky podloženou liečbou (7), pri ktorej sa reflexným spôsobom 

ovplyvňuje nervosvalový systém panvového dna.  

 Jednostranné zaťaženie a preťažovanie určitých segmentov a na druhej strane 

ochabovanie iných segmentov pohybového systému podmieňuje vznik mnohých funkčných 

porúch ako sú svalové spazmy, kĺbové funkčné blokády a iné. (6) Prostredníctvom 
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vegetatívneho nervového systému sa to negatívne prejaví na funkcii okolitých štruktúr 

a orgánov. (8) Podobne, funkčné poruchy v oblasti panvy a lumbálnej chrbtice ovplyvňujú 

správnu funkciu aj pohlavných orgánov, ktoré sú uložené v oblasti malej panvy. Nadmerná 

tuhosť a ťah svalov upínajúcich sa na kostrč destabilizuje celú panvu a v dôsledku toho aj 

celú chrbticu (2). Spazmy svalov panvového dna, vychýlená kostrč a kĺbové blokády príslušnej 

oblasti sú zodpovedné za mechanické napätie, ktoré sa prenáša na vajcovody, maternicu a 

pošvu, ktoré potom nefungujú správne. 

 Pohyb pôsobí nielen ako univerzálna prevencia zdravotných problémov, ale účinkuje 

aj ako všeobecný činiteľ zdravia (10), preto sa stáva východiskom aj pre fyzioterapeutickú 

liečbu funkčnej ženskej sterility. Táto, je založená na reflexnom ovplyvnení nervosvalového 

aparátu panvového dna a použitia pohybovej liečby lumbálnej chrbtice, krížovej kosti, panvy, 

kostrče a svalov, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú polohu (3). Súčasne, prostredníctvom najmä 

parasympatiku dochádza k regulácii pohlavných orgánov a v prípade úspešného 

fyzioterapeutického zásahu aj k odstráneniu následkov dysfunkcie – funkčnej sterility. 

             

Metodický postup 

 Empiricky bolo zistené, že subjektívne i objektívne príznaky žien trpiacich funkčnou 

sterilitou sú totožné: 

Subjektívne príznaky: 

• bolestivá menštruácia a krvácanie v koagulách, 

• bolestivý pohlavný styk, 

• bolesti chrbta a bolesti hlavy. 

Objektívne príznaky: 

• chybné držanie tela, 

• skoliotické držanie chrbtice, sinistrorotácie driekovej chrbtice, 

• posun saroiliakálného kĺbu (funkčná blokáda), 

• relatívne skrátenie dolnej končatiny (funkčné), 

• asymerická intergluteálna ryha, oneskorená reakcia gluteálnych svalov pri kontrakcii 

(najmä na pravej strane), 

• zreteľné oslabenie kaudálnej tretiny gluteálnej strany (najmä na pravej strane), 

• neschopnosť kontrakcie (až alienácia) gluteálnych svalov a svalov panvového dna, 
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• reflexné zmeny v dôsledku zreťazených spazmov, ktoré sa prejavujú palpačnou 

citlivosťou až bolestivosťou 

1. adduktorov stehien, najmä na pravej dolnej končatine 

2. kostrče a sakroiliakálneho kĺbu, 

3. paravertebrálnych svalov, 

4. brucha medzi pupkom a slabinou na pravej strane, 

5. brucha medzi pupkom a spina iliaca anterior sup. na ľavej strane, 

• neschopnosť vôľovej relaxácie svalových štruktúr panvového dna. (3) 

 

 Ak sú u neplodnej ženy z uvedených príznakov prítomne všetky, alebo len niektoré, 

môžeme usudzovať, že sa jedná o funkčnú sterilitu. Na zahájenie fyzioterapeutickej liečby je 

bezpodmienečne nutné podrobné gynekologické vyšetrenie, interné vyšetrenie kvôli 

vylúčeniu závažného postihnutia pečene, obličiek a kardiovaskulárného systému, vyšetrenie 

endokrinologické a taktiež potvrdenie o fertilite manžela. (3) 

 Harmonogram liečby je rozvrhnutý asi do piatich návštev. Pri prvej návšteve je 

pacientka poučená o funkčných súvislostiach jej ochorenia a zdôraznená je nutnosť 

spolupráce a aktívneho, každodenného cvičenia. Po absolvovaní vyšetrenia sa naučí cviky na 

uvoľnenie a posilnenie gluteálnych svalov a m. levator ani. Z desiatich cvikov si musí osvojiť 

a v domácnosti cvičiť trojicu cvikov zameraných na uvoľnenie sakroiliakálneho kĺbu, tri cviky 

na uvoľnenie driekovej chrbtice a posilňovacie izometrické cvičenia. 

 Druhá návšteva sa obvykle naplánuje na obdobie po ukončení dvoch menštruačných 

cyklov. Pri nej sa urobí per rectum masáž a postizometrická relaxácia panvového dna a uvoľní 

sa kostrč. Mobilizáciou sa uvoľnia sakroiliakálne kĺby a lumbálna chrbtica a trakciou v sede sa 

ošetria paravertebrálne svaly. Pacientka sa naučí ďalšie tri cviky na posilnenie brušných, 

gluteálnych, paravertebrálnych svalov a svalov panvového dna a dostane inštruktáž 

o zmenenom poradí zostav domáceho cvičenia. 

 Tretia a ďalšie návštevy sa robia po jednej alebo viacerých menštruáciách. Ich účelom 

je kontrolné vyšetrenie a liečba prípadných recidív funkčných porúch. 

 

Záver 

 Rehabilitačné postupy pani Ludmily Mojžíšovej našli široké uplatnenie vo 

fyzioterapeutickej praxi. Sú nie len metódou prvej voľby pri liečbe niektorých druhov ženskej 


