
Osteoporoza in
 vaje za ravnotežje

Povzročitelji/ dejavniki tveganja 
za nastanek OSTEOPOROZE :
• spol: pri ženskah je možnost razvoja 

osteoporoze večja kot pri moških.
• starost: starejši kot ste, večje je tveganje 

za osteoporozo.
• telesna teža: če tehtate manj kot 60 kg 

in imate drobne kosti, je tveganje za ra-
zvoj osteoporoze večje,

• dedna zasnova: če je vaš bližnji soro-
dnik imel osteoporozo, je tveganje, da 
tudi vi zbolite za to boleznijo, bistveno 
večje.

• zgodnja menopavza pred 45. letom
• prehrana: premajhen vnos s hrano kal-

cija in vitamina D je za kosti škodljiva.
• telesna vadba: če ste telesno nedejavni 

ali daljši čas vezani na posteljo, je tvega-
nje za razvoj osteoporoze veliko,

• razvade: kajenje in pretirano uživanje 
alkoholnih pijač nažirata kosti.

Tudi zdravila so pogost, pomemben in vča-
sih spregledan dejavnik tveganja pri razvoju 
osteoporoze.

Kako se osteoporoza kaže?
Osteoporozni  zlom  se pogosto pojavi v 
predelu vretenc prsno-ledvene hrbtenice, 
v kolku ali v zapestju. Najpogostejši so zlo-
mi vretenc, ki se pojavljajo že ob delovanju 
majhne sile, kot je padec s stojne višine ali 
dvig težjega bremena.

Kako postavimo diagnozo?
Ob sumu na osteoporozni zlom bolezen 
diagnosticiramo s pomočjo rentgenskega 
slikanja. Še pred nastankom zloma pa je 
možno prepoznati bolezen in hkrati napo-
vedati, kakšna je verjetnost zloma s pomoč-
jo merjenja mineralne kostne gostote, tj. s 
posebno napravo, ki deluje na podlagi rent-
genskih žarkov.

Kako poteka zdravljenje?
Bistvo zdravljenja, je preprečevanje zlomov.

Zdrav življenjski slog: opustitev kajenja, 
vzdrževanje primerne telesne teže, omejitev 
pitja alkohola, ustrezna telesna dejavnost, 
uravnotežena prehrana z dovolj kalcija in 
vitamina D ter preprečevanje padcev. 

Zelo koristna je vključitev bolnika v društvo 
bolnikov z osteoporozo.

Zdravljenje z zdravili.

Osnovno zdravljenje pa v vseh primerih 
vključuje kalcij in vitamin D.

Kako si lahko pri osteoporozi 
pomagate sami?
Uživanje uravnotežene prehrane, obogate-
ne s kalcijem in vitaminom D. Odličen vir 
kalcija so manj mastno mleko in mlečni iz-
delki. V kolikor pa ne zaužijete zadosti kal-
cija s hrano, je potrebno kalcij nadomeščati 
v obliki tablet. Tudi druge sestavine v hrani 
npr. kalij, vitamin C in K ter magnezij ugo-
dno vplivajo na kosti. 

Ohranimo Ravnotežje
Priporočene Vaje Za Ravnotežje Pri Sta-
rejših

Uravnavanje drže in ravnotežja je temelj za 
uspešno izvajanje vsakodnevnih aktivnosti 
(Rugelj in sod., 2011). Okvarjeno ravnotežje 
je verjetno vodilni dejavnik tveganja za ne-
nadne padce (Rugelj in Uršič, 2006). S stara-
njem in posledično zmanjševanjem telesne 
zmogljivosti se ogroženost za padce poveču-
je. Padci pogosto privedejo do poškodb, kar 
vpliva na zmanjšano gibljivost in izgubo sa-
mostojnosti (Herman in Tonin, 2008). Vsak 
izmed nas si želi tudi v starosti ostati samo-
stojen, zato je vadba bistvenega pomena. V 
izogib padcem je pomembno redno izvaja-
nje vaj za ravnotežje. 

Vaje naj se izvajajo v prostoru, kjer je dobra 
osvetlitev, je zračen, podlaga ne sme biti dr-
seča. Če je naše ravnotežje porušeno, naj bo 
pri izvajanju vaj prisotna oseba, ki bo pos-
krbela za dodatno varnost. Vedno moramo 
imeti tudi možnost dodatnega oprijema, 
bodisi stol, drog, stena…

Z redno telesno dejavnostjo se ukvarjajte 
vsak dan ali pa vsaj od tri- do štirikrat na te-
den po 30 minut, kar lahko razdelite tudi na 
krajšo, desetminutno vadbo.

Za zmanjševanje razvoja osteoporoze lahko 
veliko naredimo tudi sami. Pomembno je 
omejevanje ali opustitev škodljivih razvad 
(kajenje, pitje alkoholnih pijač), pravočasno 
odkrivanje osteopenije (zmanjšanje kostne 
mase) in preventivno jemanje določenih 
zdravil v primeru, ki povečujejo tveganje za 
osteoporozo (predvsem glukokortikoidi).
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Vaje sede na stolu
Začetni položaj: sedimo na stolu brez naslona, vzravnana drža, stopali sta v stiku s 
podlago, kolena v širini ramen in roki počivata na stegnih. Vsako vajo pričnemo izva-
jati iz začetnega položaja in tudi zaključimo tako.

1. Nagib telesa vstran
Sedimo vzravnano, desno roko odročimo, pogled usmerimo desno ter istočasno izve-
demo nagib trupa vstran, zadržimo 5 sekund. Vajo ponovimo na vsako stran 4x. Vaje 
izvajamo v varnem obsegu, z roko ki ni v odročenju, se držimo roba stola.

2. Nagib trupa naprej
Sedimo vzravnano, roki dvignemo v višino ramen, se nagnemo naprej, glava je v po-
daljšku hrbtenice, zadržimo 5 sekund. Vajo ponovimo 4x. 

3. Dvig noge od podlage
Sedimo vzravnano, desno nogo pokrčeno v kolenu odmaknemo od podlage (pribl. 5 
cm), zadržimo 5 sekund in vajo ponovimo z vsako nogo 4x. 

4. Dotik komolca z nasprotnim kolenom
Sedimo vzravnano, približamo desni komolec in levo koleno. Z vsako stranjo ponovi-
mo 4x.

5. Vstajanje iz stola
Sedimo vzravnano, naredimo nagib trupa naprej, vstanemo s stola, vajo ponovimo 4x.

VAJE STOJE
Začetni položaj: vzravnana drža, stopali v širini kolkov, roki ob telesu. Pogled je usmer-
jen naprej. Vedno začnemo iz začetnega položaja in tako vajo tudi zaključimo.

1. Sonožna stoja z zaprtimi očmi
Stojimo vzravnano, stopali sta tesno skupaj eno ob drugem, roki odročimo in zapremo 
oči. Položaj zadržimo 5 sekund in nato odpremo oči. Ponovimo 4x.

2. Stoja na eni nogi
Stojimo ob opori zaradi varnosti. Pokrčeno nogo dvignemo od podlage. Položaj zadr-
žimo 5 sekund in se vrnemo v začetni položaj. Vajo ponovimo 4x, izmenično z vsako 
nogo.

3. Prestop čez oviro
Prestopimo preko ovire. Ponovimo 4x.

4. Stopanje na  “stopnico/pručko”
Pručko postavimo ob oporo zaradi varnosti. Z obema nogama stopimo na stopnico ter 
nato še nazaj na tla. Po potrebi se z roko oprimemo opore. Ponovimo 4x


