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ВЪВЕДЕНИЕ 

Разнообразни хронични болки съпътвстват динамичното ни ежедневие (Trendafilov et al., 

2013; Dimitrova, 2018; 2019; Polimenov, 2018). Специфичните болки в гърба са все по-често 

явление в живота на всеки човек (Nesheva, 2016;  Димитрова, 2018; 2019; Ignatova, 2020; Ivanova, 

2019). На този проблем са посветени стотици медицински и немедицински изследвания, но 

лекарите и учените така и не могат да стигнат до консенсус относно произхода на тези болки 

(Dimitrova, 2018а; 2019c; 2020; Ignatova&Iliev, 2020; Ivanova, 2019a; Nesheva, 2019; Polimenov, 

2019). Свързват ги с прищипване и възпаление на гръбначно – мозъчните нервни пътища или 

окончания, с преохлаждане или течение, с резки движения или тежки физически натоварвания, с 

вирусни или инфекциозни заболявания. Въз основа на диагнозата лекарят предпива съответното 

лечение. Възниква проблем какво да се предпише, ако причините са много и всичките са 

условни. Водещи автори посочват, че за това няма обща гледна точка както няма определено 

лекарство или метод на лечение.  

Най–разпространените диагнози, които лекарите поставят при болки в гърба са: 

спондилоартроза, спондилоза, ломбаго, дискови болести и други. Тези диагнози като правило се 

поставят въз основа на заключенията на рентгенолозите. Други свързват проявата на болки в 

гърба с доста голямата система на съединителната тъкан, непосредствено свързана с 

тръбначния стълб.  

Болката се появява в меките окологръбначни тъкани, към които се отнасят мускулите, 

сухожилията, връзките, фасциите. Защо меките? Тези тъкани се състоят предимно от вода и чрез 

рентгеновата снимка не може да се представи тяхното състояние. В такива случаи диагнозите, 

поставени от лекарите за обяснение на болките в гърба звучат така: ревматизъм на меките 

тъкани, миалгия, миозит, фиброзит, тендиноза, тендинит.  

МЕТОДИКА 

Настоящото изследване е посветено на остеохондрозата, следвайки нашата 

персонализирана експертиза от Уелнес (Wellness) терапиите в частната ни практика през 

последните години. В този материал споделяме своя дългогодишен опит на терапевт при 

лечение на болките в гъба.  

Остеохондрозата не е болест. Тя е разплата за неразбирането и непознаването на 

нуждите на собствения ни организъм. Това е последствие на съвременния нячин на живот, при 

който всеки втори човек има такива оплаквания. Расте количеството на обезболяващи лекарства 

за болки в гърба. Явно защото моментното облекчаване на тези болки е започнало да се смята 

от повечето специалисти за излекуване на остеохондрозата. Макар, че се получават рецидиви и 

хората страдащи от тях са принудени да слагат какви ли не колани и да изпълнват съветите на 
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лекарите за огрничаване на физическата дейност, именно този подход към нещата устройва 

повечето хора.  

Моята практика в работата ми с млади и възрастни пациенти показва все повече 

снижаване на възрастовата граница на това заболяване. Забелязва се в детска и юношеска 

възраст вследствие на лошите стойки, обездвижването и лошите хранителни навици. Поради 

тези причини се понижава качеството на живота. Нещо повече, идва момент, когато лекарствата 

не помагат, макар че количеството им нараства.  

Повечето хора имат илюзии по отношение на здравето си. Питат се откъде са се взели 

болките в гърба. Задачата на всеки човек е да избере пътя си. Дали да се лекува до 

самоунищожение, сменяйки едни хапчета с други или да възстанови здравето си като се откаже 

от тях. 

Здравето е труд           Трудът е търпение             Търпението е страдание 

   Страданието е очистване                Очистването е здраве 

Всички точки от този алгоритъм за възстановяване на здравето влизат в основота на 

wellness философията и културата за изграждане и поддържане на по – добро здраве, 

независимо от възрастта. 

Обект на изследване са 30 човека – мъже и жени, с доказана клинична диагноза 

остеохондроза.  

Първата група се състои от 10 мъже и жени на възраст 35 – 40 години. В тази група е 

проведен лечебен масаж, включващ мануална терапия и хиро практика, термален масаж и 

комплекс от упражнения за мобилизация на всички мускулни групи.  

Втората контролна група се състои от 10 мъже и жени на възраст 50 – 60 години. В тази 

група е проведен същия комплекс от терапии. 

Третата контролна група се състои от лица над 60 годишна възраст, при които е 

приложен същия терапевтичен комплекс. 

Болните са с оплаквания от болки в гърба, в ставите и мускулите. При всички пациенти са 

направени по осем процедури с два или три дни почивка между всяка процедура, за да има 

възможност организма да се възстанови. Възстановителният период след процедура е 24 до 48 

часа. За отчитане ефективността на прилаганата методика са приложени следните методи:  

1. Мануално мускулно тестване. 

2. Визуална оценка на болката. 

Използвани wellness терапии: 

1. Мануална терапия – хиропрактика 
2. Масажно термално легло (Фиг. 2) 
3. Легло за термална пунктура (Фиг.1) 
4. Фит гимнастика за стимулиране на всички мускулни групи 

                      

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Масажно термално легло                                  Фигура 2. Легло за термална пунктура 
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Полученият резултат се обяснява с изразения болкоуспокояващ и мобилизиращ ефект на 

Уелнес (Wellness) терапията. Оригиналният ни опит комбинира наместването на ставите, 

последвано от локални мануални (масажни) техники.  

 

Таблица 1.Регистрирани резултати на болка в различни възрастови категории  

 
 

Комбинираното въздействие (фиг.3-6) води до подтискане на болковата симптоматика, 

което от своя страна подобрява възможността за движение на ставите. Пациентът усеша 

непосредствено след прилагането на Уелнес (Wellness) терапията облекчение, подобрена 

подвижност и лекота. 

      Фигура 3. Упражнения за разтягане            Фигура 4. Упражнения за стабилизиране 

                    на врат и гръб (торакс)                      на шийни и гръбни прешлени 

9 

0 0 

9,3 

1,2 0 

9,5 

1,5 0 

НАЧАЛО  КРАЙ НОРМА 

Резултати от изследване на болката  

35/40 г. 50/60 г. над 60 г. 
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 Фигура 5. Упражнения за стабилизиране               Фигура 6. Упражнения за стабилизиране и  
             на кръстните (лумбални) прешлени                         корекция на долната част на гърба 

 

По-добрите данни на пациентите от експерименталните групи дават основание да се 
приеме, че приложената оригинална Уелнес (Wellness) терапия от съчетание на термален 
апаратурен с мануален масаж и специализирана, зоново насочена гимнастика е със значим 
положителен ефект за облекчаване и премахване на хронична болка в гърба.  

       Фигура 7. Упражнения за зоново засилване               Фигура 8. Упражнения за зоново засилване 
на мускулатурата и стабилизиране на прешлени                             на  мускулатурата в гърба и кръста 

 

Нашето проучване доказва лечебен ефект с продължителна устойчивост във времето и 

профилактични поддържащи процедури през 3 месеца. 

ДИСКУСИЯ 

Нашата оригинална практика прилагаме върху широк диапарон на клиенти от млади до 

възрастни и разновиден личен дневен режим. При над 87% от нашите клиенти се установява все 

по-често снижаване на възрастовата граница на тези хронични опраквания, които в рамките на 
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една година прерастват в заболяване, нуждаещ се от много по-комплексни въздействия, дълъг 

терапевтичен период и повишени разходи.  

Установено е наличие още в детска и юношеска възраст, като следствие на лошите 

стойки при писане или пред компютъра, обездвижването и лошите нездравословни хранителни 

навици. По тези причини се понижава качеството на живот от липсата в училищна и семейна 

среда на Уелнес (Wellness) култура. Силно негативна, но широко разпространена практика е 

когато лекарствата не помагат, макар че количеството им нараства.  

Повечето хора имат илюзии по отношение на здравето си. Питат се откъде са се взели 

болките в гърба. Задачата на всеки човек е да избере пътя си. Дали да се лекува до 

самоунищожение, сменяйки едни хапчета с други или да възстанови здравето си като се откаже 

от тях. 

Здравето е труд! 

Трудът е търпение! 

Търпението е страдание! 

Страданието е очистване! 

Очистването е здраве! 

Всички точки от този алгоритъм за възстановяване на здравето влизат в основота на 

wellness философията и културата за изграждане и поддържане на по–добро здраве, независимо 

от възрастта. 

Анатомия на остеохондрозата: 

Гръбначният стълб е основата на тялото. Той не е само дискове и прешлени. Това са и 

мускулите и връзките, и съдовете и нервите. Цялата съдова система на човешкия организъм се 

намира вътре в мускулите, които спомагат за транспортиране на кръвта и лимфата до 

местоназначението им – мозъка, сърцето, вътрешните органи, междупрешленните дискове и 

ставите. Това означава, че човк, който не упражнява мускулите си, спомага за тяхното 

отслабване (атрофия). Атрофирайки мускулите свиват обема си. Това означава, че съдовете и 

нервите, преминавайки през тези мускули, също се свиват и кръвопотокът и храненето на 

органите и ставите се влошават. По този начин страда не само гръбнакът, но и всички стави и 

целия организъм. Така изпълнението на упражнения от време на време и то за кратко, спомага 

за отлагане на остеофити по гръбнака, междупрешлените дискове и ставите в тялото изсъхват.  

Остеохондрозата е един вид ръжда на гръбначния стълб и ставите, която се натрупва в 

течение на живота при недостиг на вода, на движение, напрягане и разтягане и лошо хранене. 

Външно човек с развиваща се остеохондроза изглежда здрав, макар да не може да се наведе и 

да докосне пода. „Ръждясали“ са ставите на гръбначния стълб, а дълбоките мускули са се 

втвърдили. Мускулната недостатъчност вече се появява на 20 – 22 години. Отива си силата,  

издръжливостта, гъвкавостта, а човекът смята изгубването на тези функции за нормално. Ако 

неочаквано му се наложи да се наведе, при това няколко пъти, посещението при лекаря е 

неизбежно. И нататък, както си му е редът – хапчета, физиотерапия, корсет. 

При спортистите болките в гърба са дори по – чести. И то при великолепно развити 

мускули и редовни тренировки на тялото.  

В съвременната медицинска литература, остеохондрозата е заболяване, при което 

протичат разнообразни дистрофични процеси  в резултат се увреждат прешлените и 

междепрешлените дискове. Дистрофията е нарушение на храненето, за което отговарят 

произволни мускули. При атрофия дори само на един мускул се появявя“дупка“, в която се 
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просмуква болестта. Но отделно взетият мускул, ако няма пряка травма не атрофира. Атрофират 

няколко мускула наведнъж, носещи храната към различни органи и тъкани. Този процес е 

хроничен. Затова, когато видим на рентгенограмата дистрофични изменения на прешлените и 

дисковете, т.е. остеохондроза, едновременно с това се забелязват и други нарушения. 

 Например: ако се виждат изменения в шийния дял на гръбначният стълб, съпроводени с 

болки в шията, това като правило е съпътствано от главоболие и виене на свят, изтръпване на 

пръстите на ръцете, депресия, повишаване на вътречерепното налягане. 

Ако се наблюдават дистрофични изменения в гръдния дял на гръбначният стълб, 

тогаваосвен болката между лопатките може да има исхемия на миокарда с аритмия или 

стенокардия, проблеми с белия дроб или бронхите. 

Дистрофичните изменения в поясния дял, освен болките в кръста са съпроводени от 

простатит при мъжете, възпаление на тръбите при жените, бъбречно – каменна болест и други 

заболявания. 

На 35 – 40 години при хората, които не се грижат за запазване на мускулите се 

наблюдават груби изменения в структурата на гръбначният стълб, ако не се смятат измененията 

в отделните междупрешлени дискове, наричани протрузии или хернии.  И като правило на тази 

възраст започват главоболия, простатит, нарушения в артериалното налягане в зависимост от 

зоната на поражение.  

На 50 години се наблюдава загуба на 40% от мускулната тъкан, на нейно място се 

появява свръхтегло и мощен мастен слой. Като правило на тази възраст хората вече не могат да 

се наберат, да направят лицева опора или да пробягат определено разтояние, т. е. Да изпълнят 

нормативите за здрав човек. На рентгинограмите на такива хора се наблюдават груби 

деформации на гръбначният стълб, т. е. деформираща остеохондроза, хернии на дисковете, 

остеофити, изместване на прешлените, стеснение на гръбначния канал. Нестабилното 

артериално налягане преминава в постоянна хипертонична болест. 

На 60 години човек няма вече с какво да живее. Иска да живее без да губи качеството на 

живот, което е имал на 30 години. Обича да разказва какъв спортист е бил или колко е била 

стройна. Но не иска да се възприеме в сегашния си облик, още по–малко да признае вината си. 

Така остеохондрозата или заболяването на гръбначния стълб не е отделно заболяване, а маркер 

за отношението на човека към собствените си мускули и тяло.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основание на представените резултати, техния анализ и предложената по актуалната 

тема за болка в гърба, си позволяваме да направим следните изводи в заключение на настоящия 

оригинален материал: 

1. Мануалната терапия (хиропрактика), последвана с активна термална терапия оказва 

положително въздействие върху функционалното състояние на пациентите с 

остеохондроза. 

2. Приложената комплексна wellness методика води до подобряване на обема на движение 

във всички стави. 

3. Мекотъканните мобилизации оказват изразен противоболков ефект и с успех могат да се 

включат в лечение на болковия синдром при пациенти с всички гръбначни и ставни 

заболявания. 
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