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Hazánkban nagyon sok, ízületi panasszal küszködő kúráltatja magát. Számukra jelenthet igen
nagy segítséget a fájó területek kézzel történő speciális kezelése, a kiropraktika. A kiropraktika
nevű módszert az Egyesült Államokban fejlesztették ki 1895-ben. A szó görög eredetű, a
„cheiro” = „kéz” és „praxia” = „praktizálni” szavak összetétele, arra utal, hogy a kezelés kézzel
történik. Daniel David Palmer a 19. század végén alkalmazta először, pár évvel később,
1897-ben iskolát (Palmer School of Chiropractic) indított, hogy másoknak is oktassa. Később
fia, B. J. Palmer vette át az iskola vezetését, és fejlesztette tovább a speciális technikákat. Ma
már több mint 160 ezren űzik ezt a szakmát világszerte, mely száz év alatt a legnagyobb, nem
hagyományos orvosi, gyógyszer nélküli foglalkozássá nőtt. Ennek ellenére még mindig kevesen
ismerik.

  

Mivel foglalkoznak a kiropraktőrök?
 Nagyrészt a csontokkal, csigolyákkal, ízületekkel és gerinc menti idegekkel dolgoznak. 5
egyetemi évet töltenek speciális képzéssel, hogy a későbbiekben ki tudják tapintani azokat a
csigolyákat, amelyek nincsenek helyükön (subluxáltak), esetleg be vannak akadva, és irritálják
a kilépő idegeket. Amint kitapintják a zavart okozó csigolyákat, a terapeuta a kiropraktika
nagyon egyedi és változatos technikájával visszahelyezi őket, ezáltal csökkenti az idegre
gyakorolt nyomást. Ezt hívják gerinc- vagy csigolyaigazításnak.

Rejtett bajok
 Sokan nem is tudják, hogy gerincükben vagy valamelyik ízületükben kis blokkok (subluxációk)
alakultak ki. Valójában azok az „igazán szerencsések”, akiknek fáj a nyaka, vagy a dereka.
Ilyenkor legalább kiderül, hogy ezeken a részeken elmozdulhattak a csigolyák, és ezért
előfordulnak a kiropraktőrhöz, hogy helyreigazítsa az elmozdulást. Mások emésztési
panaszokkal, fejfájással, gyakori megfázás, menstruációs görcsökkel, depresszióval, vagy
bőrproblémákkal küzdenek, és fogalmuk sincs, hogy egészségük a gerinc helyreigazításával
(az idegek felszabadulnak a nyomás alól) nagymértékben javulhatna, ha a panaszt nem okozó
csigolyablokkot sikerülne oldani.
 Manapság millióknak vannak ilyen kisízületi blokkjaik, és mégsem érzik magukat rosszul,
nincsenek komolyabb panaszaik (talán „csak” egy kis fejfájás). Nem fáj se a derekuk, se a
nyakuk, ezért úgy gondolják, nincs a gerincükkel semmi baj, és azt nem is vizsgáltatják meg.
Honnan tudhatnák, hogy gerincük nem működik rendesen, ha nem érzik, vagy még talán nem is
hallottak arról, hogy ott blokkok alakulhatnak ki, és ez káros lehet az egészségre? Csakis úgy,
hogy elmennek egy kiropraktőrhöz, és megnézetik az ízületeiket. Egy tapasztalt kiropraktőr
időben észreveheti e blokkokat, mielőtt azok még panaszt okoznának. 

 Hogyan segít a kiropraktőr-orvos?
 A kiropraktőrök előbb diagnosztizálnak, személyre szóló analízist készítenek, és utána ennek
megfelelő lazító, nyújtó vagy más speciális kezelést végeznek. 
 A kiropraktőr-orvos fő szakterülete a gerinc, ide tartózik a nyak, hát, derék és az iliosacrális
ízület (a keresztcsont és a medencelapátok közti ízület), ezenfelül a test többi ízülete: térd,
boka, váll, csukló stb. és a vázrendszerhez kapcsolódó izmok. A panaszokkal kapcsolatosan
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ortopédiai és neurológiai vizsgálatot végeznek, hogy feltérképezzék a testben lévő elváltozások
és tünetek okát. Ha ez nem lenne elegendő a biztonságos kezelés végrehajtásához, akkor
röntgenfelvételek készítését javasolhatja. 

Milyen gyakran kell járni, hogy hatásos legyen a kezelés?
 Ezt mindenkinél csak egyénileg lehet eldönteni a vizsgálat után. A kezelés gyakoriságát több
tényező dönti el, pl. a páciens kora, a tünetek jellege és időtartama, a beteg fizikai állapota stb.
Minél korábban kezdődik a kezelés, annál előbb várható gyógyulás. Akut tüneteknél eleinte
akár naponta is szükség lehet kezelésre, a javulás után pedig egyre ritkábban kell
megismételni. 

Mikor segít a kiropraktikai kezelés?
 •    Nyaki, háti, deréki fájdalmak, gerincsérv, gerincferdülés.        
 •    Térd- és csípőfájdalmak.
 •    Végtagok fájdalma/zsibbadása.
 •    Fejfájás/migrén/fülcsengés, -zúgás.
 •    Akut és krónikus gerinc- és más ízületi fájdalmak.
 •    Sérülés utáni állapotok.
 •    Emésztési zavarok (pl. gyomorégés).
 •    Asztma, légzési nehézség.

Mikor nem tanácsos végezni?
 Elsősorban akkor, ha a terapeuta is ezt javasolja, egyébként nem, vagy csak igen óvatosan és
gyakorlott szakember esetén jön szóba:
 •    Törések.
 •    Ficamok, szalagsérülések.
 •    Súlyos csontritkulás.
 •    Csontáttétek.
 •    Ízületi gyulladások esetén.

Összeállította: Dr. Kálbori Zsolt
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