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Przewlekły 
ból krzyża
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Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!*

Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące „przewlekłego niespecyficznego 
bólu krzyża“. Objaśnia, w jaki sposób leczy się ból krzyża. Informacje te mają 
pomóc w radzeniu sobie z tym schorzeniem. Ponadto dowiesz się z niej, co 
możesz zrobić sam, aby poczuć się lepiej.

Broszura wyjaśnia …
… czym jest „przewlekły niespecyficzny ból krzyża“. 
...  jak leczy się ból krzyża.
… co możesz sam zrobić, aby poczuć się lepiej.
… gdzie możesz uzyskać dodatkowe informacje, porady i pomoc.
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Bóle krzyża to bóle pleców, które odczuwa się na odcinku między nasadą żeber 
a pośladkami (patrz ilustracja). Ból może również promieniować do nóg.

Czym jest „przewlekły niespecyficzny ból krzyża”?

Od miesięcy bolą mnie plecy. Czasami jest bardzo źle, a 

czasami bóle zupełnie ustępują. Nie zawsze jest mi łatwo.

J. Janowski, 31, elektronik
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W zależności od tego, jak długo utrzymuje się ból krzyża, jest on różnie 
określany. Ostry ból krzyża występują najczęściej nagle i szybko mija. Jeśli ból 
krzyża utrzymuje się dłużej niż 12 tygodni, nazywa się go przewlekłym bólem 
krzyża.

Dla rozróżnienia rodzajów bólów krzyża ważne jest również ustalenie ich 
przyczyny. Może być tak, że przyczyną bólu krzyża jest inne schorzenie. Przykła-
dami takich schorzeń mogą być złamanie kości, infekcja, lub guz (tumor). Jeśli 
tak właśnie jest, mówimy o specyficznym bólu krzyża. Jeśli jednak przyczyną 
bólu nie jest żadne inne schorzenie, określamy go mianem niespecyficznego 
bólu krzyża.

Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące przewlekłego i niespecyficznego 
bólu krzyża. Inne rodzaje bólu krzyża nie zostały tu opisane.

Ból krzyża należy do najczęściej występujących rodzajów bólu. W Niemczech 
cierpi na nie obecnie co trzeci dorosły1. Kobiety są nimi dotknięte nieco częściej 
niż mężczyźni. Co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna cierpi przynajmniej 
raz w życiu na przewlekły ból krzyża2.

Przewlekłe Niespecyficzne Bóle krzyża

trwają dłużej niż 12 
tygodni

ich przyczyna nie jest 
znana (nie występuje inne 
ciężkie schorzenie) 

bóle pleców między 
pośladkami a nasadą 
żeber 

1 Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz – Langfassung. 1. Auflage. 
Version 5. 2010, zuletzt verändert: Oktober 2015. Erreichbar: http://www.versorgungsleitlinien.de/themen/kreuzschmerz.
2 Neuhauser, H., Ellert, U. & Ziese.T (2005). Chronische Rückenschmerzen in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland 
2002/2003: Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Gesundheitswesen, 67, 685 – 693.
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Ból krzyża może być bardzo obciążający i wpływać na całe życie chorego. Na 
szczęście nie jest on niebezpieczny. Tak jest jednak tylko w sytuacji, gdy nie 
kryje się za nimi żadna poważna choroba. Podczas badania lekarz stwierdzi, 
czy przyczyną Twojego bólu nie jest inne schorzenie.

W Niemczech, osoby z dolegliwościami zdrowotnymi w pierwszej kolejności 
zwracają się do lekarza rodzinnego. Jest on także odpowiedzialny za diagnostykę 
i leczenie przewlekłego bólu krzyża.

Zawsze konieczna jest rozmowa z lekarzem i proste badanie fizykalne!

Rozmowa z lekarzem
Najpierw lekarz porozmawia z Tobą i zada wiele pytań, a mianowicie:
•  na temat Twojego bólu (np. jak długo odczuwasz bóle, jak silne one są, jak je 

odczuwasz)
•  czy przyjmujesz leki, a jeśli tak, to jakie (wszystkie leki, nie tylko 

przeciwbólowe)
•  czy cierpisz na inne schorzenia lub dolegliwości 
•  jakie choroby przeszedłeś
•  czy przeżywasz stres w pracy lub w rodzinie 
•  jaką pracę wykonujesz
•  czy jesteś smutny lub depresyjny
•  czy ruszasz się dużo, czy mało
•  czy uprawiasz sport
•  jak bardzo ból przeszkadza Ci w życiu codziennym

Ważne!
Niektóre pytania lekarza są bardzo osobiste. Dla lekarza jest jednak 

bardzo ważne, aby uzyskać możliwie wyczerpujące i szczere odpowiedzi. 

Chciałby on ustalić, gdzie leży przyczyna Twojego bólu. W tym celu 

potrzebuje on od Ciebie różnych informacji. Tylko w ten sposób lekarz 

może rozpoznać rodzaj bólu i zalecić „właściwe” leczenie.

Jakie badania są konieczne?
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Badanie stanu fizycznego
Jeśli nie ma oznak innej choroby, a bóle nie promieniują do nóg, po rozmowie 
przeprowadzone zostanie proste badanie stanu fizycznego.

Przeważnie już po rozmowie i po tym badaniu lekarz może ocenić, czy cierpisz 
na przewlekły niespecyficzny ból krzyża.

Dalsze badania w przypadku podejrzenia innego schorzenia

Jeśli istnieje podejrzenie występowania innych schorzeń (i tylko wtedy), 
konieczne są dalsze badania. Na ogół są to badania obrazowe (np. RTG) lub 
laboratoryjne (np. morfologia krwi, analiza moczu). Możliwe, że otrzymasz 
także skierowanie do innego lekarza specjalisty.

Ważne!
Badanie obrazowe nie jest zalecane wszystkim pacjentom. U wielu z nich 

nie udaje się ustalić przyczyny dolegliwości mimo szczegółowych badań. 

W przypadku wielu osób cierpiących na ból nie można rozpoznać żadnych 

fizycznych zmian. Istnieją ponadto osoby, u których badanie obrazowe 

wykazuje duże zmiany, a które mimo to nie odczuwają żadnego bólu.

Mój lekarz na szczęście szybko wykluczył inną chorobę 

jako przyczynę mojego bóluw. Wprawdzie nadal go 

odczuwam, ale mniej się teraz martwię. 

N. Kowalska, 26, studentka
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Ból krzyża rzadko ma tylko jedną przyczynę. Najczęściej sumuje się ich kilka.

Do przyczyn występowania bólu krzyża zalicza się:

Czynniki fizyczne
•  napięcie mięśni (bardzo często)
•  podeszły wiek
•  mniejsze obrażenia kręgosłupa

Problemy natury psychicznej
•  napięcie psychiczne
•  presja sukcesu i stres
•  konflikty (np. w rodzinie lub w miejscu pracy)

Obciążenia i problemy związane z pracą
•  przeważnie ciężka praca fizyczna (np. noszenie/trzymanie dużych ciężarów 

przez długi czas)
•  długotrwałe siedzenie
•  niekorzystna pozycja ciała (np. zgarbiona)
•  jednostronne obciążenie ciała (np. ciągłe chwytanie w ten sam sposób)
•  praca z wibrującymi maszynami (np. młot pneumatyczny)

Styl życia
•  niedostateczna ilość ruchu (osłabia muskulaturę)
•  nadwaga (dodatkowo obciąża kręgosłup)

Nieprawidłowe zachowanie spowodowane błędnymi informacjami
• np. leżenie w łóżku przy występującymh bólu

Jak dochodzi do przewlekłego bólu krzyża?

Mój lekarz był przerażony tym, jak słabe są moje 

mięśnie pleców. Dla mnie nie było to właściwie 

żadnym zaskoczeniem, ponieważ muszę dużo

siedzieć w pracy i nie uprawiam sportu.

P. Blumberg, 67, doradca podatkowy
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Przewlekły niespecyficzny ból krzyża leczy się różnymi metodami. Leczenie 
w Niemczech może różnić się od leczenia w Polsce. Lekarz rodzinny udzieli Ci 
informacji na temat metod leczenia i możliwości pokrycia kosztów przez kasę  
chorych.

Naturalną reakcją wielu ludzi na ból jest oszczędzanie się. Ma to sens w 
przypadku ostrego bólu. W przypadku bólów przewlekłych ważny jest ruch. 
Może to być początkowo nieprzyjemne. Jednak ruch sprawia, że ból po 
pewnym czasie słabnie.

Wszystkich pacjentów z bólem krzyża obowiązuje więc zasada: ruch przede 
wszystkim!

Najważniejszy element leczenia stanowi terapia ruchowa (np. trening mięśni, 
ćwiczenia rozciągające):
•  Wzmacnia mięśnie pleców i odciąża kręgosłup.
•  Bardzo ważny jest regularny wysiłek fizyczny. 
•  Nie każdy rodzaj aktywności fizycznej pomaga. Warto zasięgnąć więc rady 

lekarza.
•  Ta metoda leczenia jest wskazana również w przypadku pracy fizycznej i ze 

stale jednakowym obciążeniem. W ten sposób trenuje się inne, mniej używane 
grupy mięśni.

Na początku leczenia także może być wskazana fizjoterapia (np. gimnastyka 
rehabilitacyjna):
•  Poprawia ruchy i funkcje ciała.
•  Może pomóc zredukować ból lub go wyeliminować, poprawić sprawność 

mięśni.

Ważne jest też, aby pozostać aktywnym fizycznie również po zakończeniu 
fizjoterapii lub terapii ruchowej (np. regularnie chodzić na fitness/siłownię 
lub uprawiać jogging).

Jak leczy się bóle krzyża?

7



Oprócz ruchu pomóc mogą:

Leki łagodzą ból i pomagają pacjentowi wykonywać codzienne czynności. 
Powinno się je przyjmować tylko na początku i przez krótki czas. Przy wyborze 
leków konieczne jest uzyskanie porady lekarza. Nie każdy lek jest odpowiedni 
dla każdego pacjenta.

Szkolenia i porady pozwalają uzyskać wiedzę o chorobie i sposobach radzenia 
sobie z nią.

W szkole zdrowych pleców pacjenci uczą się, jak powinna wyglądać zdrowa 
postawa kręgosłupa. Można się tu również dowiedzieć, jak się prawidłowo 
poruszać w pracy i codziennym życiu.

Terapia behawioralna to metoda leczenia psychoterapeutycznego. Pomaga 
rozpoznać własne mocne strony i pozbyć się strachu przed ruchem. Poza tym 
można się tu nauczyć określonych technik relaksacyjnych (odprężających). 
Metody te pomagają radzić sobie z bólem.

Ergoterapia jest wskazana wtedy, gdy ból pleców ogranicza pacjenta w życiu. 
Określone metody (np. wspieranie określonych ruchów) pomagają przywrócić 
sprawność fizyczną, psychiczną i społeczną.
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Następujące metody leczenia można stosować wraz z terapią ruchową. 
Pomagają one jednak bardzo rzadko:
•  akupunktura
•  masaż
•  mobilizacja/manipulacja/chiropraktyka (terapeuta porusza w specjalny 

sposób stawami lub kręgosłupem pacjenta)

Następujące metody leczenia nie pomagają przy przewlekłym niespecyficznym 
bólu krzyża:
•  leczenie promieniami lasera
• terapia prądem
• diatermia krótkofalowa (promieniowanie elektromagnetyczne)
• terapia cieplna lub krioterapia (terapia zimnem)  
• terapia polem magnetycznym
• ultradźwięki terapeutyczne

Każdy pacjent otrzymuje „pakiet leczniczy“. To, jakie metody będzie zawierał 
Twój „pakiet”, zależy od Twojej konkretnej, osobistej sytuacji.

Ważne!
Poniższe metody są w przypadku przewlekłego niespecyficznego bólu krzyża 

szkodliwe lub wiążą się z dodatkowym ryzykiem:

•  Leżenie w łóżku lub unieruchomienie pleców, np. w gorsecie ortopedycznym. 

Metoda ta powoduje stwardnienie i zanikanie mięśni.

•  Operacja (ponieważ nie można znaleźć określonej przyczyny fizycznej, 

operacja nie jest wskazana).
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Pacjenci cierpiący na przewlekłe bóle krzyża leczeni są często przez wiele 
różnych osób. Zaliczają się do nich np. lekarze, psychoterapeuci, fizjoterapeuci 
czy ergoterapeuci. W ten sposób można szybko stracić orientację. Aby tego 
uniknąć, wskazane jest zwrócenie się do jednego lekarza (np. lekarza rodzinnego) 
jako lekarzem prowadzącego. To on ustala całe leczenie i dlatego powinien 
otrzymywać wszystkie informacje ważne dla jego przebiegu.

Posiadanie stałego lekarza prowadzącego pozwala stworzyć relację opartą na 
wzajemnym zaufaniu. Ważne jest, abyś mógł rozmawiać z lekarzem o wszystkim. 
Również o tym, co Cię niepokoi, czego się obawiasz lub o tym, co Cię martwi. 
Możesz przy tym porozmawiać o życzeniach lub trudnościach związanych z 
leczeniem. Dzięki temu lekarz będzie mógł dopasować plan leczenia do Twoich 
indywidualnych potrzeb i będziesz bardziej zadowolony z leczenia.

Możesz …

…  nadal wykonywać swoje zwykłe czynności. Leżenie w łóżku i brak 
aktywności wydłużają czas trwania bólu.

…  być aktywnym fizycznie. Ruch rozbudowuje mięśnie i chroni przed nowymi 
atakami bólu. Bardzo ważna jest przy tym regularna aktywność.

 •  Możesz uprawiać sport i chodzić np. na siłownię lub zapisać się do klubu 
sportowego. Wielu osobom uprawianie sportu w grupie sprawia więcej 
przyjemności, niż w pojedynkę.

 •  Ruch można również łatwo wkomponować w swoją codzienność: zamiast 
korzystać z windy, wejdź po schodach, krótsze dystanse pokonuj pieszo 
lub rowerem.

Kto leczy ból krzyża?

Co możesz zrobić sam, aby znowu poczuć się lepiej?

Udało mi się powiedzieć swojemu lekarzowi, że nienawidzę 

sportu. Wówczas dowiedziałam się, że i on go nie uprawia. 

Razem zastanowiliśmy się, w jaki sposób mimo to mogę być 

aktywna fizycznie. Ostatecznie ustaliliśmy, że codziennie będę 

spacerować.

O. Müller, 65, gospodyni domowa 
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…  uważać na „prawidłową“ postawę kręgosłupa, np.:
 •  unikaj częstego garbienia się;
 •  prawidłowo ustaw wysokość siedziska fotela w miejscu pracy.

…  unikać obciążeń:
 •  podnoś i noś ciężary przy wyprostowanych plecach;
 •  opieraj się od czasu do czasu, jeśli musisz długo pozostawać w pozycji 

siedzącej;
 •  regularnie rób przerwy i poruszaj się trochę, gdy musisz jednostronnie lub 

nieprawidłowo obciążać ciało.

…  przestrzegać zaleceń lekarza, jeśli przyjmujesz leki. Nawet jeśli czujesz się 
lepiej, przyjmowanie leków przeciwbólowych nie zależy od natężenia bólu, 
tylko odbywa się według ustalonego harmonogramu.

…  porozmawiać z lekarzem, jeśli jesteś niezadowolony z leczenia lub masz 
pytania. Tylko tak będzie mógł dostosować leczenie do swoich potrzeb i 
życzeń.

…  zwracać uwagę na swoją wagę. Nadwaga stanowi obciążenie dla 
kręgosłupa. Doradcy żywieniowi mogą pomóc ustalić odpowiednią dietę. 
Jeśli masz prawidłową wagę, nie jest to konieczne.

…  nauczyć się odprężać. Istnieją specjaliści, którzy mogą Ci w tym pomóc. Przy 
przewlekłych bólach krzyża jako pomocna technika relaksacji sprawdza się 
tak zwane progresywne odprężenie mięśni.

…  uczęszczać na spotkania grupy samopomocy. Tu spotykają się inne osoby 
dotknięte podobnymi problemami. Wprawdzie członkowie grupy nie są 
specjalistami, ale można tam znaleźć wsparcie.

Pamiętaj, że ruch jest najważniejszy!

Ważne!
Do rad podchodź krytycznie:

• Informacje na temat pomocnych metod leczenia uzyskaj od lekarza.

•  Nie przyjmuj życzliwych, lecz często błędnych porad od przyjaciół i znajomych. 

Niektóre środki, które pomagają przy ostrym bólu krzyża, w przypadku bólu 

przewlekłego mogą być szkodliwe (np. leżenie w łóżku).
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Rzetelne informacje w Internecie
Wytyczne leczenia dla pacjentów:   www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Pozostałe informacje: www.patienten-information.de

Pomoc i porady
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) 
(Krajowe Biuro Kontaktowe i Informacyjne ds. Tworzenia i Wspierania Grup 
Samopomocy) Pomaga znaleźć grupę wsparcia w pobliżu miejsca zamieszkania.
Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
(Niezależne  Wsparcie dla Pacjentów w Niemczech) Pomaga przy wyszukiwaniu 
w Internecie rzetelnych informacji dotyczących zdrowia, lekarzy, klinik i kas 
chorych. Tel.: 0 800 - 0 11 77 22 • www.patientenberatung.de
Deutsche Schmerzliga e.V. 
(Niemiecka Liga Walki z Bólem) Udziela informacji i pomaga znaleźć terapeutę.
Tel.: 06171 - 28 60 53 (poniedziałek, środa, piątek 9:00 – 11:00 Uhr)
Tel.: 06201 - 60 49 415 (poniedziałek 18:00 – 20:00 Uhr)
info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de
Aktion gesunder Rücken e.V. 
(Stowarzyszenie Akcja Zdrowe Plecy) Zawiera obszerne informacje dotyczące 
tematyki pleców. Tel.: 0 42 84 - 9 26 99 90 • www.agr-ev.de

Aktywność sportowa
Sport dla zdrowia
Tu możesz znaleźć oferty aktywności sportowej i ruchowej w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Jeśli lekarz przepisze je na receptę, kasa chorych może pokryć 
część kosztów. www.sportprogesundheit.de

Inne możliwości uzyskania informacji
Poza tym możesz zapytać w swojej kasie chorych lub u swojego pracodawcy, 
czy oferują specjalne programy na rzecz zwalczania bólu krzyża lub poprawy 
stanu zdrowia.

Gdzie możesz uzyskać dodatkowe
informacje, porady i pomoc?
(informacje dostępne wyłącznie w języku niemieckim)
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Za pomoc w opracowaniu niniejszej broszury informacyjnej dziękujemy serdecznie 
ekspertom Prof. Dr. W. Niebling, Dr. PH S. Sänger, Dr. J. Dirmaier oraz naszej partnerce 
kooperacyjnej mgr M. Kołłątaj.
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