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pozwala uniknac chorób
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Bark moze ulec zapaleniu
czy powaznemu urazowi. Niejednokrotnie przyczyna dolegliwosci bywa tez inne schorzenie, najczesciej choroba
kregoslupa w odcinku szyjnym, zwlaszcza dolnych kregów. Bólem barku moga objawiac sie równiez schorze~
nia serca, pluc czy narza-
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Malgorzata Worsztynowicz
potrafi ustalic przyczyne

\;..:.i chorobyswojegopacjenta.

jacybólbarku
innych organów. Jezeli ból
pochodzi z samego barku, leczenie powinno byc prowadzone przez ortopede. Terapia
potrwa ponad trzy miesiace.
Dobiera sie ja indywidualnie,
podstawa jest stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Po ostrym
okresie choroby zwyklewprowadza sie leczenie fizjoterapeutyczne - cwiczenia pozwalaja zwiekszyc zakres ruchu ramienia,' wzmacniaja
miesnie barku. Trzeba

Gram w tenisa. Niestety,od
zesz/egorokudokuczami ból
barku.Corobic?
Roma B. z Lodzi

tego przed rozpoczeciem
leczenia nalezy wykluczyc mozliwosc chorób
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nowicz wypelniaja
ankiete na stronie
www.biofil.netiopisuja
dokladnieto, co im dolega.
Biotempeutkapotrafiznalezc
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homeopatia, dieta. - Moje
umiejetnosci odziedziczylam
po dziadku,którynauczylmnie
obserwowac
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Dokuczami POWi
otyle sa bardziej narazone na
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Przyczyn bólu barku
mole byc wiele.

pamietac, ze samodzielne
próby rozciagania barku
w momencie nasilonego bólu
moga skonczyc sie uszkodzeniem torebki stawu ramiennego czy zerwaniem
sciegien miesni barku. Ból
barku dobrze znany jest osobom uprawiajacym sport. Pani Romie zalecilbym konsultacje z ortopeda. Niewykluczone, ze trzeba bedzie zmienic rakiete tenisowa na lzejsza i popracowac nad
wzmocnieniem

miesni barku.

