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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

OPERACIJA DISKUS HERNIJE 
ALI DEKOMPRESIJA BREZ FIKSACIJE 

 
 
Položaji 
Pri počitku in spanju zavzemite pravilne položaje: 

 leže na hrbtu, lahko z blazino pod koleni 

 leže na boku, z rahlo pokrčenimi nogami in blazino med koleni 

 leže na trebuhu 
V gibanju bodite sproščeni, dovoljeni so vsi položaji do meje bolečine. 
 
 
Obračanje 
Pri obračanju v postelji napnite trebušne mišice, pokrčite kolena, jih stisnite skupaj in se z ravno hrbtenico 
obrnite (ramenski in medenični obroč istočasno). 
 
 
Sedenje 
Upoštevajte vzorec pravilnega usedanja. Iz položaja leže na boku s pokrčenimi nogami, stisnite trebušne 
mišice, noge spustite preko roba postelje, hkrati pa se odrivajte z rokami in dvigujte trup v sedeč položaj, 
tako da je hrbtenica ves čas ravna. 
 
Prvi dan po operaciji naj bo sedenja čim manj. V naslednjih dneh lahko čas sedenja podaljšujete do meje 
prijetnega v udobnem položaju. V primeru, da sedite brez naslona za hrbet, morajo biti stopala na tleh, saj 
tako prenesete del teže na noge in je obremenitev ledvene hrbtenice manjša. Bolje bo, če boste sedeli na 
stolu z naslonom za hrbet in roke, pod ledveni del hrbtenice pa si lahko podložite manjšo blazino. Priporočljiva 
je uporaba klinaste ali druge blazine, ki jo namestite na sedišče tako, da je višji del blazine zadaj, nižji pa 
spredaj. Sedenje naj bo udobno. V avtu po potrebi spreminjajte naklon naslona, hkrati pa naj bo ledveni del 
podložen z manjšim svitkom, da ohranjate ledveno krivino.  
 
 
Hoja 
Hoja je del vaše terapije. Na dan operacije že po nekaj urah vstanete in začnete s hojo. V naslednjih dneh 
postopno povečujte prehojeno razdaljo, ki je lahko po enem tednu 2 km, od 2. do 6. tedna pa postopno od 5 
do 10 km. Hoja po stopnicah naj bo čim bolj normalna. Priporočamo uporabo pohodnih palic, saj s tem 
dodatno aktiviramo mišice zgornjih udov in trupa. 
 
 
Hlajenje 
Prve dni po operaciji hladite operativno področje večkrat na dan po 15 do 20 min. Pri tem uporabljajte vrečke 
s termo stabilnim gelom, ohlajene v zmrzovalniku in ovite v brisačo. Hlajenje naj bo prijetno. 
 
 
Vaje 
Izvajajte naučene vaje 2-3x dnevno v nebolečem obsegu giba. Pomembna je pravilna izvedba vaj, zato nikar 
ne hitite, vzemite si dovolj časa in se osredotočite na posamezno vajo.  
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Drža 
Vzdržujte pravilno držo. Pomagajte si z nadzorom v ogledalu. Pri vseh aktivnostih naj bo gibanje sproščeno, 
kontrolirano in čim manj sunkovito. 
 
 
Dvigovanje bremen 
Prvi mesec po operaciji se izogibajte dvigovanju bremen. Za tem pa pri dvigovanju upoštevajte mehanizem 
pravilnega dvigovanja: breme ob telesu, z vzravnano hrbtenico in izpadnim korakom ali počepom. 
 
 
Zdraviliško zdravljenje 
Okvirno 1 mesec po operaciji nadaljujte zdravljenje v zdravilišču, do takrat pa upoštevajte navodila, ki ste jih 
prejeli v bolnišnici.  
 
 

 
Upamo, da smo vam s tem prispevkom vsaj malo olajšali razumevanje vaše bolezni. Za 

dodatna pojasnila in svetovanje smo vam na voljo v ortopedski ambulanti. 


