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ANEXE
Anexa 1

Ghidul pacientului privind tratamentul recuperator postoperator (laminectomie sau discectomie lombară)
Faza recuperării precoce: 0 – 6 săptămîni
Scopuri:

1. Conștientizarea biomecanicii coloanei vertebrale și a posturărilor antalgice și facilitatorii.
2. Efectuarea unei respirații diafragmatice adecvate.
3. Deplasarea independentă și sigură.
4. Independența în performarea programului kinetic de bază.
5. Perceperea conceptului de auto-gestionare și antrenarea activităţilor vieţii zilnice.
6. Pregătirea pentru inițierea exercițiilor de stabilizare a coloanei.

Precauții:
În primele 4 săptămâni, la prezenţa sindromului algic postoperator, este necesară o atenție deosebită în efectuarea
anumitor activități. Se recomandă o creștere treptată a intensității și ritmului exercițiului fizic, ținând cont de
disconfortul postoperator, și starea funcțională premorbidă a pacientului.

1. Poziția în șezut, trebuie antrenată gradual în timpul activităților de alimentare sau relaxare și trebuie
ghidată în funcţie de evoluția simptomatică. O limită de 15-20 minute este sugerată pe parcursul primelor
zile, dacă pacientul se simte confortabil, acest timp poate fi mărit treptat.

2. Evitați șederea îndelungată (mai mult de 1 oră) pe parcursul a 4 săptămâni postoperator, până la
stabilizarea sensibilității neuronale și creșterea forței musculare.

3. Mersul nu este restricționat, mărirea treptată a distanței de zi cu zi trebuie încurajată în limitele
confortului pacientului.

4. Mișcările de flexie, extensie și rotație trebuie efectuate cu mare atenție, și vor fi ghidate de simptomele
pacientului și nivelul de activitate premorbidă.

5. Reluarea procesului de conducere a automobilului este permisă cât mai precoce posibil în cazul
confortului pacientului și a posibilității de a o face. Timpul de conducere, de asemenea, trebuie mărit
treptat.

6. Ridicarea greutăților trebuie limitată iniţial la 1kg, apoi treptat mărită la o săptămână postoperatoriu.
Aceasta, obligator, să fie efectuată din poziție confortabilă, evitând flexia coloanei.

7. Reîntoarcere la lucru poate fi considerată doar în funcţie de activitatea efectuată.
8. Efectuarea exercițiilor active abdominale este exclusă până la 6 săptămâni. postoperator.

Tratamentul recuperator:
1. Managementul sindromului algic cu medicație de linia I (acetaminofen) sau linia II (AINS)
2. Educarea pacientului privind autoservirea și posturarea în poziţia şezut, în repaus sau diverse activități.
3. Educarea pacientului privind efectuarea exercițiilor de stabilizare în poziție culcată sau funcțională,

efectuarea transferurilor și rulărilor în pat cu menținerea spatelui în poziție neutră.
4. Educarea unei respirații diafragmatice adecvate.
5. Asigurarea independenței pacientului în timpul deplasărilor, transferurilor, urcatului scărilor ș.a., inclusiv

cu utilizarea dispozitivelor de asistare a mersului la necesitate.
La finele fazei de recuperare precoce:

1. Deplasarea independentă și sigură, inclusiv urcatul scărilor la necesitate.
2. Înțelegerea principiilor de executare a exercițiilor fizice la domiciliu.
3. Independență și siguranță în efectuarea transferurilor.

Condițiile de trecere la următoarea etapă:
1. Controlul adecvat al durerii.
2. Stabilitatea coloanei vertebrale.
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3. Începutul efectuării activităților vieţii zilnice.
4. Paternul normal al mersului.
5. Creșterea toleranței la mers și poziţia în şezut.

Faza recuperării intermediare: 6 - 20 săptămâni.
Scopuri:

1. Stabilizarea și ameliorarea performanțelor obținute anterior.
2. Optimizarea activităților referite la viața familială, profesională și recreativă.
3. Progresia execuţiei exercițiilor de stabilizare ale coloanei vertebrale.

Precauții:
1. Evitarea ridicării greutăților mai mult de 10 kg până la a 12-a săpt. post-operatorie sau cu acordul

chirurgului.
2. Efortul fizic performant și sporturile de contact trebuie evitate cel puțin 3 luni postoperator.

Tratamentul recuperator:
1. Managementul sindromului algic la necesitate, în conformitate cu nivelul de activitate.
2. Educarea pacientului privind activitățile efectuate cu restricțiile necesare. Asigurarea că pacientul aplică

dozajul permis și adecvat de exerciții. Trecerea treptată la activitățile care erau restricționate anterior.
Dezvoltarea și încurajarea paternelor normale de mișcare.

3. Dezvoltarea practicii de posturare și schimbarea corecta a posturii.
4. Performarea și implementarea unui program kinetic adecvat, complex, pentru fortificarea stabilității

coloanei vertebrale și a corsetului muscular. Amplificarea în timp, frecvență și intensitate a programului
pentru asigurarea unui control adecvat al tuturor tipurilor de mișcare, inclusiv cele de balansare și
antrenare proprioceptivă. Progresia amplitudinii funcționale de mobilizare, cu evitarea mișcărilor
excesive de flexie și extensie.

5. Exercițiile abdominale active pot fi incluse doar după a 6-a săptămână postoperatorie cu creşterea treptată
în intensitate.

6. Mișcările de întindere pot fi incluse odată cu dispariția sindromului algic la nivelul membrelor inferioare
sau a tensionării neurale.

7. Terapia manuală pe țesuturile moi paravertebrale și mobilizarea articulară, evitând 2 segmente articulare
adiacente intervenției, poate fi aplicată.

La finele fazei de recuperare intermediară:
1. Atingerea scopurilor reale predefinite de echipa de recuperare în conformitate cu necesitățile pacientului.
2. Reluarea activităților uzuale zilnice și reîncadrarea în activitatea profesională.
3. Sindrom algic minim.
4. Perfecţionarea programului kinetic propus și menținerea unei posturi adecvate.

Faza recuperării intermediare: 6 - 20 săptămâni
1. Executarea recomandărilor şi exerciţiilor conform programului “Şcoala spatelui”, precum și

antrenamentul stabilizator al coloanei vertebrale.
2. Educarea pacientului privind identificarea și reducerea factorilor de risc pentru patologia coloanei

vertebrale.

Anexa 2
Ghidul medicului pentru instruirea pacientului cu SPL
1. Informarea pacientului asupra sindromului de post-laminectomie
Sindromul post-laminectomie sau sindromul chirurgiei spinale eşuate, apare când după intervenția de
laminectomie/discectomie lombară nu a diminuat durerea spinală sau/și dizabilitatea asociată. Sindromul apare cu
o frecvență de 10-40% în cadrul chirurgiei lombare, în rândul pacienților predispuși fizic și psihic, pacienții care
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