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Pacientiem ar skoliozi specifiska 
fizioterapija

• Pacientu ar skoliozi problēmu loks

• Fizioterapijas iespējas skoliozes 
gadījumā



  

Galvenie skoliozes pacientu strukturālie un 
funkcionālie traucējumi

• Mugurkaula deformēšanās 3 
plaknēs

• Laterāls mugurkaula izliekums
• Mugurkaula un krūšu kurvja rotācija
• Apgriezts sagitālais profils- 

torakālās daļas lordozēšanās, 
lumbālās daļas kifozēšanās

• Auguma garuma saīsināšanās

• Plecu un iegurņa asimetrisks 
novietojums



  

Galvenie skoliozes pacientu strukturālie 
un funkcionālie traucējumi

• Asimetrisks muguras mīksto 
audu garums

• Asimetriska  muguras 
muskuļu aktivitāte

• Asimetriskas krūšu kurvja 
ekskursijas

• Kardiorespiratori traucējumi
• Sāpes
• Neiroloģiski traucējumi
• Izmainīta gaita
• Psihosociālas problēmas



  

Katarinas Šrotas 3-dimensionālā 
skoliozes terapija

• Konservatīva skoliozes ārstēšana ar skoliozei specifisku fizioterapiju, kas 
sastāv no specifiskas mobilizācijas, 3-dimensionālas stabilizācijas, 
stājas apmācības un ikdienas aktivitāšu treniņa.

• Metode radusies 1920. – tajos gados Vācijā.
• Kopš 2006. gada metodi iespējams apgūt  arī Latvijā pie fizioterapeites, 

Šrotas metodes reģionālās instruktores Baltijā Silvijas Būmanes.
• Latvijā ir aptuveni 60 sertificētu Šrotas metodes fizioterapeitu.
• Asklepios Katharina-Schroth-Klinik Vācijā iespējama: skoliozes pacientu 

intensīvrehabilitācija, 
     speciālistu apmācības, 
     kā arī esošo metodes fizioterapeitu zināšanu papildināšana.



  

Šrotas skoliozes paveidi – atbilstošāko 
vingrojumu piemērošanai

               3- liekumu skolioze                  4- liekumu skolioze                
  



  

Apzīmējumi, lai palīdzētu pacientiem izprast 
muguras daļu novietojumu

Vājā puse
Vājās puses 
plecs/ Pleca 

paciņa

Vājā puse

Jostas valnītis

Prominentais 
gurns

Paciņas puse
Šaurais kakls

Paciņa

Vājā vieta



  

Apzīmējumi, lai palīdzētu pacientiem 
izprast muguras daļu novietojumu

Paciņas puse

Šaurā priekšpuse

Vājā puse

Priekšējais ribu loks

Prominentais gurns



  

Šrotas vingrojumu uzbūve

 Vingrojuma nosaukums un īpašs mērķis (piem., muskuļu 
cilindrs, vidukli stiept, gaitas skološana).

 Īpašs izejas stāvoklis ar pamatkorekcijām.
 Elongācija jeb izstiepšanās, lai radītu vietu korekcijām.
  Korektīva elpošana ieliekumu vietās.
 Izelpas fāzē: notur ieelpā panāktās korekcijas, savāc 

nobīdījušās rumpja daļas, izpilda pretkustības, notur 
korekcijas pret pretestību.

 Vingrojumu atkārtošana un iegaumēšana.
 Korekciju ieviešana ikdienā.



  

Šrotas vingrojumu izejas stāvokļu varianti



  

Korektīva elpošana



  

Izliekumu korekcijas

• “Pagriešanas – bīdīšanas” paņēmiens, lai savāktu 
izliekumu.

• Izliekumu koriģēšana ar plecu palīdzību.
• “Psoasa darbība” torakolumbālam vai lumbālam 

izliekumam.



  

Vingrojumu atkārtojumu skaits

   Parasti Šrotas vingrojumus atkārto 4-5 reizes, tos 
izpilda 3-4 sērijās, starplaikos izejot no vingrojuma 
pozīcijas, taču, saglabājot dažas korekcijas, arī 
pauzējot.



  

Apzināta ikdienas stāja

Sēdēšana, pastiprinot mugurkaula 
izliekumus

Sēdēšana ar svaru slīpi, samazinot 
galveno izliekumu, atslogojot 
mugurkaulu un pārstrādājušos 
muskuļus

                        



  

Šrotas vingrojumi un paņēmieni ārpus 
metodei raksturīgās vingrojumu struktūras

• Gaitas korekcija

• Stiepšanās vingrojumi

• Specifiska masāža

• Izliekumu mobilizēšana



  

Jostas izliekuma mobilizēšana, jostas 
ieliekuma izplešana



  

Krūšu daļas izliekuma mobilizēšana, 
krūšu daļas ieliekuma izplešana



  

Izmantoto avotu saraksts

•  Veiss. H. Labākā prakse skoliozes konservatīvajā ārstēšanā. Sinkron, 2008.
• www.trialx.com
• www.medicalpictures.net
• www.scoliosis3dc.com
• www.scoliosissystems.com
• www.lascoliosisbrace.com
• www.spinehealth.com
• www.unihealthcare.com
• www.spinemd.com
• www.euclidchiropracticinc.com
• www.spondylos.eu
• www.prweb.com
• www.scoliosisjournal.com
• www.cirrie.buffalo.edu
• www.spinebracespecialists.com
• www.anneburlinson.hubpages.com
• www.pioneerscoliosisrehab.com



  

Paldies par 
uzmanību!
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