
Gyakorlatok jobbra konvex háti scoliosisra 

A gerincferdülés a gerincoszlop oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való 

elmozdulása, elcsavarodása okoz. Általában akkor alakul ki, amikor a gyors növekedés, a 

mozgásszegény életmód és a nem megfelelő táplálkozás következtében, nem alakul ki időben 

a megfelelő izomzat, tehát az izomzat fejlődése nem tud lépést tartani a gyorsan növekvő 

csontok, csigolyák fejlődésével. A tápanyaghiányos étrend miatt a szervezetünk, csontozatunk 

gyengébb lesz, így sokkal könnyebben áldozatává válunk mindenféle betegségekre, kóros 

elváltozásokra, úgy mint a gerincferdülésekre. A megfelelő táplálkozással, 

(ásványanyagokkal, mikroelemekkel, nyomelemekkel, vitaminokkal stb.) megelőzhetjük a 

fejlődési rendellenességeket, és elősegítjük a csontozatunk és az izomzatunk egészséges 

fejlődését. 

A kialakulásának ideje szerint lehet infantilis, ami a születés után, 3 éve korig kialakuló 

forma. Ez a fiúknál gyakoribb. Általában ilyenkor az elváltozás balra konvex, thoracalis. 

Lehet még Juvenilis, ami 5-10 éves kor között jelenhet meg. Ez viszont a lányoknál 

gyakoribb, rossz prognózisú, jobbra húzó háti ív jellemzi. Lehet még Adolescens, ami a 10-14 

éves korosztályt érintheti. Lányoknál sűrűbben elfordul, jobbra konvex dorsális kitérés 

jellemzi. Az utóbbinak jobbak a gyógyulási esélyei. 

A scoliosis fajtája szerint lehet, jobbra konvex vagy balra konvex háti; jobbra konvex vagy 

balra konvex ágyéki; jobbra vagy balra konvex hát-ágyéki; jobbra konvex vagy balra konvex 

egész háti; balra konvex háti-jobbra konvex ágyéki; jobbra konvex háti-balra konvex ágyéki. 

Ha kisebb fokú az elváltozás (20 foknál kisebb görbület), nincs szükség műtéti beavatkozásra. 

Ekkor a diagnózis alapján kell a gyógytornászoknak, gyógytestnevelőknek eljárni. 

A gyors gyógyulás fényében, mozogjunk sokat, és táplálkozzunk helyesen. 

 

Szer nélküli korrekciós gyakorlatok: 

1. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Kis terpeszállás, bal kar magastartás, jobb kar mélytartás; 

1.-4. ütem: Guggolás négy ütemen keresztül; 

5.-8. ütem: Vissza négy ütemen keresztül kiinduló helyzetbe. 

Ismétlésszám: 2x8x8 ütem, tehát összesen 16db lassú guggolás 

Rajzírással:  



 

 

2. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: térdelőtámasz, bal kéztámasz, jobb kéztámasz két ökölnyivel előrébb; 

1.-4. ütem: Hát domborítása 4 ütemen keresztül (cicahát); 

5.-8. ütem: Hát homorítása 4 ütemen keresztül (kutyahát). 

Ismétlésszám: 2x8x8 ütem, tehát összesen 16db lassú kutyahát-macskahát 

Rajzírással: 

 

3. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Kis terpeszállás, bal kar magastartás, jobb kar mélytartás; 

1.-2. ütem: Törzshajlítás jobbra 2 ütemen keresztül; 

3.-4. ütem: Vissza kiinduló helyzetbe 2 ütemen keresztül. 

Ismétlésszám: 2x8x4 ütem, tehát összesen 16db lassú törzshajlítás jobbra. 

Rajzírással: 



 

 

4. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Hason fekvés, kis lábterpesz, bal kar magastartás, jobb kar mélytartásban 

1.-2. ütem: Törzsemelés 2 ütemen keresztül; 

3.-4. ütem: Törzshajlítás 2 ütemen keresztül jobbra; 

5.-6. ütem: Törzshajlítás vissza középre 2 ütemen keresztül; 

7.-8. ütem: Törzs leengedése kiinduló helyzetbe 2 ütemen keresztül. 

Ismétlésszám: 6x8 ütem. 

Rajzírással: 

 

Szeren (fittballon, vagy támla nélküli széken) 

5. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Jobb oldalfekvés a szeren, bal kar magastartásban; 

1.-6. ütem: bal karral nyújtózás; 

7.-8. ütem: vissza kiinduló helyzetbe. 

Ismétlésszám: 4x8 ütem 



Rajzírással: 

  

 

Gyakorlatok jobbra konvex ágyéki scoliosisra 

 

Szer nélküli korrekciós gyakorlatok: 

1. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Térdelő támasz, jobb láb terpesz; 

1.-4. ütem: Hát domborítása 4 ütemen keresztül (cicahát); 

5.-8. ütem: Hát homorítása 4 ütemen keresztül (kutyahát). 

Ismétlésszám: 2x8x8 ütem, tehát összesen 16db lassú kutyahát-macskahát 

Rajzírással: 

 

 

2. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Hasonfekvés, jobb láb terpeszben felhúzva, tarkóratartás 

1. ütem: törzsemelés; 

2. ütem: vissza kh.-be. 

Ismétlésszám: 2x10x2 ütem. 

Rajzírással: 



 

   

 

3. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Hasonfekvés jobb láb felhúzva terpesztéssel; 

1.-7. ütem: bal lábbal nyújtózás; 

8. ütem: Vissza kh.-be. 

Ismétlésszám: 8x8 ütem 

Rajzírással: 

 

 

Szeren (fittballon, vagy támla nélküli széken) 

4. gyakorlat: 

Kiinduló helyzet: Ülésben balra kiülni; 

1-6. ütem: bal csípő ejtése; 

7.-8. ütem: vissza kh.-be. 

Ismétlésszám: 8x8 ütem 

Rajzírással: 



 

 


