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Oś
na sze go cia ła od ma wia
bó lem po słu szeń stwa.
Pro ble my z krę go słu -

pem są wpi sa ne w ży cie więk szo -
ści współ cze snych lu dzi. We dług
me dy cy ny ho li stycz nej, każ dy
kręg jest po wią za ny z kon kret nym
or ga nem we wnętrz nym. Z krę go -
słu pa jak z ma py moż na wy czy tać:
jak ży je my, na co za cho ru je my lub
z ja kim scho rze niem już się bo ry -
ka my. Olek sandr Gor ba tiuk umie
prze sta wić ten ba ro metr nie ko -
rzyst nych zmian. Ale tyl ko od wła -
ści cie la krę go słu pa za le ży, czy
ze gar od mie rza ją cy czas do nie peł -
no spraw no ści zno wu nie przy -
spie szy.

Od spor tu do te ra pii
ma nu al nej 

Olek sandr Gor ba tiuk jest pro pa -
ga to rem i spe cja li stą re ha bi li ta cyj nej
Me to dy Jew mi no wa z wy ko rzy sta -
niem Pro fi lak to ra Jew mi no wa. Być
mo że sam wy na la zł by po dob ny przy -
rząd, po nie waż ja ko te ra peu ta ma nu -
al ny szu kał naj sku tecz niej sze go spo -
so bu po ma ga nia lu dziom. Ro bił szki ce
pro jek to we do pó ki nie wsiadł do po -
cią gu do Win ni cy na Ukra inie i nie za -
czął czy tać ga ze tę, w któ rej zo ba czył
zdję cie Pro fi lak to ra Jew mi no wa z ad -
re sem wy na laz cy. 

– Po co wy wa żać otwar te drzwi?
– za py tał sie bie. Te go sa me go dnia po -
je chał do Ki jo wa, do ośrod ka wy na -
laz cy przy rzą du re ha bi li ta cyj no -spor -
to we go opa ten to wa ne go we
wszyst kich pań stwach Eu ro py. To
był 2005 rok. Obej rzał pro fi lak tor, po -
ćwi czył i po pro sił o roz mo wę z wy na -
laz cą. 

– Wia cze sław Jew mi now oznaj -
mił, że ja je go pro fi lak to ra nie po trze bu -
ję, po nie waż ja ko te ra peu ta ma nu al ny
po wi nie nem być za in te re so wa ny jak naj -
dłuż szym utrzy mać pa cjen ta przy so bie.
Po wie dzia łem mu, że nie ma ra cji i chcę
ku pić ten przy rząd, bo wy da je mi się sku -
tecz ny, w uwol nie niu wie lu lu dzi od na -
wra ca ją cych pro ble mów lub ope ra cji
chi rur gicz nych. I tak sta łem się szczę śli -
wym po sia da czem pro fi lak to ra, z któ -
rym nie wpusz czo no mnie do dwóch
po cią gów, bo miał nie prze pi so wą dłu -
gość 245 cm. Do pie ro ła pów ka dla kon -
duk to ra umoż li wi ła mi je go trans port
do Kra ko wa, w któ rym od 2003 ro ku
pro wa dzę Cen trum Le cze nia i Re ha bi -
li ta cji Krę go słu pa (www.clirk.pl),
a te raz przyj mu ję pa cjen tów tak że
w Cen trum Me dy cy ny Na tu ral nej i Psy -
cho te ra pii w Ka to wi cach – wspo mi na
Olek sandr Gor ba tiuk.

Jewminow pierw szy pro fi lak tor
zro bił dla sie bie w kon sul ta cji z neu -
ro chi rur giem. Był wy czy no wym spor -
tow cem, wio śla rzem, któ ry po ura zie
krę go słu pa miał skie ro wa nie na ope -
ra cję da ją cą mu 50-pro cen to wą szan -
sę na od zy ska nie spraw no ści. Dzię -
ki sys te ma tycz nym ćwi cze niom
na skon stru owa nym dla sie bie
przy rzą dzie wzmoc nił mię śnie
krót kie i głę bo kie two rzą ce gor -
set krę go słu pa. Unik nął ope ra cji
i za czął po ma gać lu dziom z po -
dob ny mi ura za mi. Opra co wał au -
tor ską me to dę re ha bi li ta cji. Gor ba tiuk
na uczył się jej na szko le niu, na któ re
po je chał kil ka mie się cy po za ku pie
pro fi lak to ra. 

Na wła snej skó rze

Dro ga Ole kan dra Gor ba tiu ka
do wal ki z bó lem i te ra pii ma nu al nej
by ła po dob na jak Jew mi no wa. Do znał
po waż ne go ura zu krę go słu pa. Po za -
koń cze niu służ by woj sko wej, nie po tra -
fił nor mal nie zejść z łóż ka. Czoł gał się
po pod ło dze. Miał wte dy 19 lat.
Przed ni m by ły stu dia w Aka de mii Pe -
da go gicz nej na Wy dzia le Wy cho wa nia
Fi zycz ne go i Przy spo so bie nia Obron -
ne go w Win ni cy na Ukra inie. Ukoń czył
je zgod nie z pla nem, uzy sku jąc ty tuł
ma gi stra, ze spe cjal no ścią tre ner sztuk
wal ki. Sys te ma tycz no ścią w sa mo re ha -
bi li ta cji sta nął moc no na no gach. Tak
moc no, że po stu diach nie od czu wał
już kon se kwen cji ura zu. 

Da lej upra wia sport, z któ rym zwią -
zał się w dzie ciń stwie. Od 9 ro ku ży -
cia tre no wał za pa sy, rok póź niej za -
mie nił je na sam bo (sa mo obro nę
bez bro ni), w któ rej po la tach zdo był
wi ce mi strzo stwo Ukra iny. Iden tycz ny
suk ces od niósł też w ju do. Jed no cze -
śnie szko lił się rów nież w ka ra te sho -
to kan, ju -jut su i aiki -jut su. Od daw na
swo im ta len tem i umie jęt no ścia mi
dzie li się z in ny mi. Od 2000 ro ku ma
pry wat ną szko łę sys te mu sam bo
w Kra ko wie. Był tre ne rem m.in. ju do
i sam bo w Klu bie Po goń (Skot ni ki)
i ju do w TS Wi sła (Kra ków). Od 15 lat
pro wa dzi szko le nia sa mo obro ny dla
pra cow ni ków pol skich służ mun du ro -
wych, wcze śniej szko lił po dob ne for -
ma cje na Ukra inie. Wie le wie o bó -
lu, ura zach i trud nych po wro tach
do kon dy cji. Dla usys te ma ty zo -
wa nia wie dzy prak tycz nej ukoń -
czył po dy plo mo wą szko łę me -
dycz ną w Ka to wi cach.

Cze go nie lu bi krę go słup?

– Wszy scy wie dzą do cze go pro wa -
dzą: brak ru chu, do pa so wy wa nie uło -
że nia cia ła do sprzę tów biu ro wych, za -

miast na od wrót, a tak że ska ka nie
z wy so ko ści, pod no sze nie i dźwi ga nie
cię ża rów, oty łość, spa nie na mięk kich
ma te ra cach i du żych po dusz kach. Mi -
mo tej wie dzy co raz wię cej lu dzi ma syl -
wet kę mał py, z cha rak te ry stycz nym po -
chy le niem zgar bio nych ple ców i gło wą
wy cią gnię tą do przo du. W mo im cen -
trum w Kra ko wie i ka to wic kim Cen -
trum Me dy cy ny Na tu ral nej i Psy cho te -
ra pii, przyj mu ję ro sną ce gro no lu dzi
mło dych. Dzi siej sze 20-30. lat ki ma ją
krę go słu py w gor szym sta nie niż star -
si. Dzie ci, któ re obec nie nie od ry wa ją
oczu od te le fo nów ko mór ko wych, za -
pew ne jesz cze wcze śniej bę dą mu sia -
ły ko rzy stać z po mo cy re ha bi li tan -
tów – mó wi Olek sandr Gor ba tiuk.

Oś ludz kie go cia ła jest pa mię tli wa. Zre -
wan żu je się do tkli wym bó lem za złe trak -
to wa nie. Moż na uciec od kul i ope -
ra cji pod jed nym wa run kiem, że
wy star cza ją co wcze śnie od po wie
się na sy gna ły, któ ry mi krę go słup
wo ła o ra tu nek. Jak czę sto i jak dłu -
go trze ba ćwi czyć, że by od zy skać ra dość
ży cia i fi zycz ną spraw ność? 

Indywidualne podejście

– A jak czę sto trze ba myć zę by? – od -
po wia da na re to rycz ne py ta nie Gor ba -
tiuk. Od 20 lat zaj mu je się za wo do wo
te ra pią ma nu al ną, m.in. na sta wia niem
krę go słu pa, kom plek so wy mi ćwi cze nia -
mi re ha bi li ta cyj ny mi, ma sa ża mi i szko -
le niem me to dy ków w tym za kre sie. Ma
za tem mnó stwo ar gu men tów, że by
za pew niać, iż bez co dzien nej pro fi lak -
ty ki ból krę go słu pa po wra ca. Je śli ja -
kiś je go od ci nek zo stał uszko dzo ny, to
tyl ko sta ła tro ska o stan gor se tu mię śnio -
we go mo że go utrzy mać w po zy cji za -
pew nia ją cej spraw ność ru cho wą. Mię -
śnie bez re gu lar nych ćwi czeń
wiot cze ją, a krę go słup ule ga de for -
ma cji. 

– Me to da Jew mi no wa po le ga na do -
bra niu kon kret ne go ze sta wu ćwi czeń
do in dy wi du al nych po trzeb pa cjen ta.

Nie wy star czy ku pić Pro fi lak to ra Jew -
mi no wa i za mon to wać w do mu. Trze -
ba na uczyć się nim po słu gi wać. Je śli
ktoś bę dzie to ro bił we dług swo je go wi -
dzi mi się, to za miast so bie po móc wy -
rzą dzi so bie krzyw dę. Dla utrzy ma nia
efek tu te ra peu tycz ne go trze ba wy ko ny -
wać za le co ne ćwi cze nia raz dzien nie
przez 30-45 mi nut. Za zwy czaj za czy -
na się od ćwi czeń co dru gi dzień
i stop nio wo zwięk sza się ich dłu gość
i czę sto tli wość. Co kil ka ty go dni war -
to wy ko nać ma saż krę go słu pa, że by
mię śnie się roz luź ni ły i zre ge ne ro wa -
ły – wy ja śnia te ra peu ta ma nu al ny.

Po rzu cić ku le,
wró cić do ży cia

Są lu dzie, któ rych trud no za po -
mnieć. Dla Olek san dra Gor ba tiu -
ka jed nym z nich był bu dow la niec,
któ ry przez rok mu siał ko rzy stać ze
zwol nień le kar skich.

– Miał do pie ro 39 lat i po włó czył no -
ga mi. Zdję cia rent ge now skie je go krę -
go słu pa wy ka zy wa ły 14 prze pu klin
w od cin kach lę dź wio wym, pier sio -
wym i szyj nym. Po pół ro ku sys te ma -
tycz nych ćwi czeń mógł nor mal nie cho -
dzić, a po ro ku wró cił do pra cy
na bu do wie w Nor we gii. Ku pił so bie
Pro fi lak tor Jew mi no wa i uży wa go
do dziś co dzien nie. Dla mnie to by ła
ogrom na sa tys fak cja, że ten czło wiek
nie usiadł na wóz ku in wa lidz kim. Naj -
bar dziej cie szę się, gdy lu dzie przy cho -
dzą cy do mnie o ku lach, a po kil ku mie -
sią cach ćwi czeń, prze sta ją kul
po trze bo wać – za pew nia Gor ba tiuk.

Bu dow lań cy, gór ni cy, fry zje rzy,
sto ma to lo dzy, pro gra mi ści, pra -
cow ni cy biu ro wi ma ją wię cej po -
wo dów do pro fi lak ty ki scho rze -
niom krę go słu pa niż re pre zen tan ci
in nych za wo dów. Oni do pra co wu -
ją się epi zo dów bó lo wych już po kil ku -
let niej ka rie rze. Nie któ rzy o tym nie my -
ślą zgod nie z za sa dą, że by nie mar twić
się na za pas. Po li ty ka stru sia żad ne go
pro ble mu nie roz wią zu je.

– Sys te ma tycz ne sto so wa nie me to dy
Jew mi no wa jest nie zwy kle sku tecz ne
w zwal cza niu ta kich scho rzeń jak:
oste ochon dro za, rwa kul szo wa, prze -
pu kli na dys ko wa, za bu rze nia po sta wy.
Jest też bar dzo po moc ne w prze ciw -
dzia ła niu in nym pa to lo giom krę go -
słu pa oraz przy wra ca niu spraw no ści
po ura zach i ope ra cjach chi rur gicz -
nych. To me to da dla lu dzi w róż nym
wie ku, dla ca łych ro dzin. Z Pro fi lak to -
ra Jew mi no wa mo gą ko rzy stać dziad -
ko wie, ich do ro słe dzie ci i wnu czę -
ta – mó wi Olek sandr Gor ba tiuk.

Oprócz bó lu waż nym po wo dem
do re ha bi li ta cji krę go słu pa są je go po -
wią za nia z funk cjo no wa niem or ga -
nów we wnętrz nych. Do le gli wo ści
w od cin ku szyj nym skut ku ją za bu rze -
nia mi rów no wa gi, za wro ta mi i bó la -
mi gło wy, kło po ta mi ze wzro kiem. Pa -
to lo gie w od cin ku pier sio wym to
sy gnał np. scho rzeń: płuc, ser ca, wą -
tro by, pę che rzy ka żół cio we go. Stan
krę gów lę dź wio wych jest symp to -
mem nie wy dol no ści je lit, okręż ni cy,
wy rost ka oraz za bu rzeń sek su al nych.
Rwa kul szo wa to alarm dla pro sta ty.
Mot tem Gor ba tiu ka są sło wa słyn ne -
go fi zjo lo ga An ge lo Mos so: Ćwi cze -
nia fi zycz ne mo gą za stą pić wie le
le ków, ale żad ne le kar stwo nie
za stą pi ćwi czeń fi zycz nych.

Krę go słup bó lem
wo ła o ra tu nek
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