HASZNOS TANÁCSOK
ÉS GYÓGYTORNA GYAKORLATOK
IRODAI MUNKÁT VÉGZŐKNEK

AZ IRODAI MUNKA HATÁSAI TESTÜNKRE
Az irodai munka általában több órán át folyamatos tétlenségre, előnytelen testtartásba illetve
előnytelen testhelyzetekbe kényszeríti testünket, mely rövidebb-hosszabb idő elteltével
krónikus fáradtsághoz, fájdalomhoz, mozgáskorlátozottsághoz, a koncentráció és fizikaiszellemi teljesítőképesség zavarához vezethet. A túlterhelés illetve rossz terhelés okozta
fájdalom koncentrálódhat egy területre, de súlyosabb esetben több struktúra is érintetté
válhat. Elsősorban a gerinc van kitéve ezen erőknek, nyaki, háti és ágyéki szakasza
egyaránt. Ezen felül probléma alakulhat ki a váll-, könyök- és csuklóízületben is.
Jellegzetes rossz tartás a monitorra való fókuszálás miatt az előrehelyezett fejtartás, mely a
vállövi és nyaki gerinc fájdalmakért, de akár a fejfájásért is felelhet. Hosszabb távú fenntartása
esetén patológiás elváltozások alakulhatnak ki. A törzs és a felső végtag problémáin kívül
a helytelenül megválasztott és rosszul beállított szék alsó végtagi panaszokat generálhat.
Ez érintheti elsősorban a csípőt, térdet, de akár a bokát is. Ülőmunka esetén a szék adja
egész testünk alátámasztását így ennek megválasztása kiemelt fontosságú. Ergonómiailag
helytelen kialakítású széken történő napi 8-10 óra munka komoly egészségügyi panaszokhoz
vezethet, mely test szerte adhat tüneteket.
Mindezekből érthető,
elengedhetetlen.
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• olyan magasságú szék, amelyen a combok párhuzamosak a talajjal miközben a két láb
talpon van
• a derékrész követi az ágyéki gerinc fiziológiás vonalát, ezáltal adva egy passzív támaszt,
mely tehermentesíti a csigolyákat
• a monitor szembe helyezkedjen el a székkel, nagyjából szemmagasságban, semmiképpen
sem oldalt
• olyan távolságban, hogy ne az előrehelyezett fejtartással kelljen beállítani az élességet
• a szék magassága akkor megfelelő, ha egyenes háttal ülve a két könyök derékszögnél
enyhén nagyobb szögben van megtámasztva az asztal által
• önmagában a szék ergonómiai kialakítása is fontos, nem csak az asztalhoz beállított
helyzete
A pontos és precíz beállításhoz érdemes szakemberhez fordulni, kikérni egy
gyógytornász véleményét!

HELYES ÜLÉS:
A szék, az asztal magassága akkor megfelelő, ha a helyes ülés mellett az asztalon lévő
számítógép billentyűzetet körülbelül 90 fokos könyöktartással tudjuk kezelni, a csuklónkat
pedig meg tudjuk támasztani.
A képernyő az asztalon úgy helyezkedjen el, hogy a billentyűzet és a képernyő felváltott
figyelése nem terhelje a nyakat.
A helyes testtartás ülés közben:
1. A talpaink kényelmesen támasztják a padlót.
2. A combunk és a lábszárunk 90 fokos szöget zár be.
3. A hátunk lazán, de kihúzva tartjuk.
4. A szék ülőfelülete minél nagyobb területen érintkezzen
a testünkkel.

Természetesen egy tökéletesen kialakított munkahelyet is lehet rosszul használni,
az egészséges testhelyzet gyakran furcsának, természetellenesnek tűnik, ha már
hozzászoktunk egy kényelmes, de kevésbé előnyös helyzethez. Ahhoz, hogy
változtatni tudjunk, nem árt, ha ismerjük a leggyakoribb hibákat:
1. Lecsúszva a székünkben, félig fekve dolgozunk a gép előtt. Átmenetileg kényelmes
pozíció ám hosszútávon nem kíméli sem a derekunkat sem a nyakunkat
• Hát mobilizálás
Feküdjünk a földre talpra húzott lábakkal, egy puhább smr hengert helyezve a hátunk mögé, a
lapockáink alsó részének magasságában. Fenekünket megemelve először finoman mozogjunk
a hengeren fel-le. Fájdalmas vagy merev szakasznál maradjunk, az érzékeny helyen végezzünk
mély be és hosszú kilégzést, majd próbáljuk vállainkat a föld felé közelíteni. Figyeljünk rá, hogy
a könyökeinket összezárva tartsuk, a nyakunk védelmében.

• Trapéz nyújtás: egyik kezünkre ráülve, másik kezünkkel fejünket felülről átfogva húzzuk
a fejünket az azonos oldali vállunk felé.

2. Az állunkkal próbálunk nézni nem a szemünkkel, azaz fejünket előre toljuk így a fülünk
előrébb kerül, mint a vállunk, nem kis stresszt okozva a nyakcsigolyáknak és a nyak illetve
vállöv izmainak
• Nyaki gerinc mobilizálás és izomerősítés
Álljunk háttal a falnak úgy, hogy sarkunk, fenekünk, ágyéki gerincszakaszunk, vállunk,
tarkónk a falhoz ér. Tarkónkat- nyakban kicsi tokát képezve- finoman nyomjuk a falhoz,
miközben fejtetővel nyújtózunk felfelé.

• Székünkön ülve, kulcsolt kezeinket tarkón tartva könyököket hátra húzzuk, és a tarkót
belenyomjuk kezeinkbe, állunkat behúzzuk, kis tokát képzünk állunk alatt ügyelve arra,
hogy ne billenjen előre a fejünk, tekintetünk végig előre néz, majd lazítunk.
3. A klaviatúrára rágörnyedve hajlott háttal dolgozunk, összenyomva a mellkasunk és tüdőnk,
illetve belső szerveinket. A rövidülő mellizmok és túlnyúló hátizmok lesznek a forrásai
a később kialakuló váll-hát-nyak problémáknak főleg, ha párosul az állunk, fejünk előre
helyezésével is. Ez a helyzet kialakulhat akkor is, ha túl alacsonyra helyeztük monitorunk
• Mellizmok nyújtása
Alkarunkat az ajtófélfákon tartva, mellkasunkat előretolva, nyújtjuk
a mellizmainkat. A könyökök helyzetének magasságát változtatva
más és más mellizom részlet húzódik. Egykezes változatban is
lehet végezni egy szekrény falának támasztva alkarunkat.

• Nyújtás hengeren. Oldalt fekvésben alullévő láb
kinyújtva, felül lévő lábszárat a hengeren tartva
úgy, hogy a csípőnk 90 fokos hajlításban van,
fordulunk törzzsel és karral az ellenkező irányba.
Cél a felüllévő lapockával megérinteni a talajt. A
karunkat tarthatjuk a vállak vonalában vagy feljebb
is, így különböző mellizom részek fognak húzódni.

• Angyalka- háttal a falnak dőlve, két kezünk visszük fej fölé, úgy hogy derekunk, vállunk,
fejünk nem távolodik el a faltól.

4. A szék szélén ülve folyamatosan munkára késztetjük csípő hajlító izmainkat, melyek
közvetve vagy közvetlenül állandó nyíróerőt hoznak létre az ágyéki gerincszakaszon.
Hasonló helyzet áll elő akkor is, ha lábaink lógnak, talpaink nem érik el a talajt ülés közben
• Medencebillentés: a szék elején ülve, csípőre tesszük a kezeinket, hasunkat behúzzuk,
farizmokat szorítjuk, miközben hátunk egyenes marad. Kezeinkkel érezzük meg, ahogy a
csípőlapát a szék háttámlája felé mozdul. Majd lazítunk és hagyjuk, hogy a csípőlapátok
előre billenjenek.
• Talpra húzott lábakkal, hajlított térddel, fekszünk a hátunkon, karok törzsünk mellett a
földön. Összeszorított fenékkel, emeljük meg törzsünket, megtartjuk, majd csigolyáról
csigolyára lassan visszaengedjük.

5. Keresztbe tett lábakkal ülve diszbalansz alakul ki a csípő körüli izmokban, és a nagyobb
kényelem érdekében gyakran el is fordítjuk törzsünket jobbra vagy balra, bevonva
törzsizmainkat is a kényszerhelyzetbe
• Háttal állunk a falhoz, keresztbelépünk egyik lábunkkal a másik előtt, és törzsünkkel
hajlunk az elöl lévő láb oldalára, miközben hátunk és felül lévő karunk végig a falhoz
simul.

AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK
2 évente LÁTÁSVIZSGÁLAT
és HALLÁSVIZSGÁLAT

2 évente EMLŐSZŰRÉS
45-60 éves kor között

Évente SZÁJÜREGSZŰRÉS

MÉHNYAKSZŰRÉS
Évente: 20-30 éves kor között
3 évente: 30-65 éves kor között

50 év felett 5 évente VASTAGBÉLSZŰRÉS

Évente PROSZTATASZŰRÉS

Havonta: HERÉK ÖNVIZSGÁLATA 20 éves kortól
RENDSZERESEN:
MELANÓMASZŰRÉS, EKG, LABOR, VÉRNYOMÁS,
VÉRCUKOR, CSONTSŰRŰSÉGMÉRÉS
A SZŰRŐVIZSGÁLAT ÉLETET MENTHET!
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