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Extras
INTRODUCERE
Recuperarea medicală este o ramură care are legătură continuă cu medicina proﬁlactică
și terapeutică, aparține tuturor specialităților medicale în măsură în care patologia acestora
determina deﬁcit funcțional. Programul de recuperare necesită un efort colectiv a unui grup de
specialiști, efort din partea pacientului și a familiei.
Obiectivul recuperării medicale este creșterea nivelului funcțional sau menținerea unui
nivel funcțional corespunzător cât mai aproape de normal, în diverse afecțiuni, în special ale
sistemului locomotor.
Recuperarea funcțională este o activitate compleă care se desfășoară în spitale, în
centre de recuperare, în sanatorii balneare și în centrele spa, ﬁind tratate o gamă mare de
afecțiuni, pentru un număr mare de pacienți. Rolul important în recuperarea funcțională revine
!inetoterapiei care intră în acțiune concomitent cu celelalte mi"loace de recuperare#
electroterapia, $idrotermoterapia și masoterapia. %inetoterapia, printr&un program susținut și
dozat, adecvat afecțiunii ce este tratatata, are un rol curativ și unul proﬁlactic.
'ema acestei lucrări este lombosciatica, afecțiune care reprezintă o problemă importantă
de sănătate publică în condițiile în care aproimativ (() din populație prezintă la un moment
în cursul vieții dureri lombare. *fecțiunea este foarte frecventă, observându&se mai ales între
+( și - de ani, la bărbați.
ucrarea de față este alcătuită din două părți, una teoretică și una practică cu două
cazuri pe care le&am urmărit și tratat în perioada stagiului de practică la Policlinică de
Recuperare nr. + din /aia 0are.
CAPITOLUL I
ANATOMIA COLOANEI VERTEBRALE

1oloana vertebrală numită și ra$is, constituie aul de susținere a întregului sc$elet al
corpului și este situată pe linia mediană, în partea posterioară a trunc$iului.
- re o lungime de 2- cm, la bărbat și de - cm la femei. 3ste constituită din piese osoase
numite vertebre, între care se găsesc formațiuni ﬁbrocartilaginoase numite discuri
intervertebrale.
4ertebrele dau coloanei vertebrale rezistență prin care îndeplinește funcția de susținere a
greutății corpului, iar discurile intervertebrale îi dau ﬂeibilitatea care îi asigura mișcările.
1oloana vertebrală este formată prin suprapunereea celor 55&56 de vertebre, care se
grupează în două categorii# vertebre propriu&zise și vertebre false. 7rmărite de sus în "os,
vertebrele corespund# gâtului, toracelui, regiunii lombare și pelvisului.
4ertebrele sunt denumite după segmentele respective#
& segmentul cervical & 2 vertebre 819&12:
& segmentul toracic & 9+ vertebre 8'9&'9+:
& segmentul lombar & ( vertebre 89&(:
& segmentul sacral & ( vertebre sudate între ele 8;9&;(:
& segmentul coccigian & 6&( vertebre sudate între ele 81-9&1-(:
4ertebrele propriu&zise în număr de +6, prezintă particularitățile fundamentale ale
unei vertebre și se articulează între ele cu a"utorul discurilor intrevertebrale. *ceste vertebre
sunt constituite din două părți# anterior < corpul vertebrei, posterior < arcul vertebrei care este
format din două lamele vertebrale și doi pediculi ai arcului vertebral. 1orpul și arcul
delimitează gaura vertebrală. Prin suprapunerea tuturor găurilor vertebrale se formează
canalul vertebral, care adăpostește și prote"ează măduva spinării și învelișurile sale.
Corpul vertebrei #
& este porțiunea cea mai voluminoasă
& are formă unui cilindru plin
& prezintă două fețe și o circumferință
a: *rcul vertebral format din mai multe elemente#
& două lame vertebrale & care se întind de la pediculi la procesul spinos
& procesul spinos & se prelungește înapoi, pornind de la locul de unire al celor două lame
& procesele transverse < sunt două proeminențe ce pleacă de pe părțile laterale ale

arcului vertebral
& procesele articulare < sunt două superioare și două inferioare
Pediculii arcului vertebral < sunt două punți care unesc etremitatea ﬁecărui arc
vertebral cu corpul vertebrei
=aura vertebrală este formată#
& înainte & de corpul vertebral
& înapoi & de arcul vertebral
& pe laturi < de pediculii vertebrali
4ertebrele false în număr de >&9-, nu au toate părțile caracteristice unei vertebre și sunt
sudate între ele 8vertebrele sacrale și coccigiene:.
;egmentul lombar prezintă modiﬁcări regionale din cauza raporturilor anatomice
diferite, a diferențelor funcționale și are cele mai mari vertebre ale coloanei vertebrale.
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