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POVZETEK  

 

Teoretična izhodišča: Sedeče delo negativno vpliva na prsni del hrbtenice pisarniških 

delavcev. Posledice lahko blažimo z manualno terapijo in terapevtskimi vadbami ter tako 

vplivamo na izboljšanje gibljivosti, zmanjšanje bolečine v torakalni hrbtenici in 

izboljšanje počutja na delovnem mestu.  

Cilj: Primerjati učinke manualne terapije in terapevtske vadbe na bolečino in gibljivost v 

torakalnem delu hrbtenice pri pisarniških delavcih. 

Metoda: Teoretični del temelji na pregledu strokovne literature in predstavitvi manualne 

terapije, terapevtske vadbe, značilnosti pisarniškega dela ter predela prsne hrbtenice. 

Zbiranje podatkov je temeljilo na eksperimentalno kvantitativni metodi. Empirične 

podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom ter izvedli funkcijske teste. Vzorec je 

vključeval 50 pisarniških delavcev, ki smo jih naključno razdelili v dve skupini. Prva 

skupina je izvajala terapevtsko vadbo, druga skupina je bila obravnavana z manualno 

terapijo. Za prikaz rezultatov smo podatke statistično obdelali in uporabili opisno in 

bivariatno statistiko. Uporabili smo povprečne vrednosti, najmanjšo in največjo vrednost, 

standardni odklon in Pearsonov koeficient korelacije. Za analizo in obdelavo statističnih 

podatkov smo uporabili program Excel. 

Rezultati: Naša raziskava je pokazala, da se mišično-skeletne motnje pogosto kažejo kot 

bolečina in pojavljajo pri polovici zaposlenih. Po eksperimentu se je bolečina v prsni 

hrbtenici zmanjšala pri 16 % vseh sodelujočih, in sicer v povprečju za 1,73, ocenjeno po 

številski ocenjevalni lestvici (NRS). Ugotovili smo, da je pri pridobitvi obsega gibljivosti 

manualna terapija učinkovitejša kot terapevtska vadba, saj se je povprečen obseg gibov 

izboljšal pri vseh merjenih gibih. Prav tako je manualna terapija kar v sedmih gibih od 

vseh trinajstih imela boljše rezultate v primerjavi s terapevtsko vadbo. Pri zmanjšanju 

bolečine pa je učinkovitejša terapevtska vadba, saj je na koncu bolečine navedlo več 

udeležencev iz skupine z manualno terapijo, kar 11, v primerjavi s terapevtsko vadbo, po 

kateri je bilo oseb z bolečinami osem. 

Razprava: Z raziskavo smo spoznali, da sta manualna terapija in terapevtska vadba 

učinkoviti za izboljšanje stanja ali vzdrževanje optimalnega stanja.  

 



 

Ključne besede: pisarniško delo, bolečina v prsni hrbtenici, miofascialne prožilne točke, 

ergonomija, terapevtska vadba



 

SUMMARY 

 

Theoretical background: Sedentary work has a negative effect on the thoracic spine of 

office workers. The consequences can be mitigated with manual therapy and therapeutic 

exercises that improve mobility, reduce pain in the thoracic spine and improve well-being 

in the workplace. 

Aims: The goal was to compare the effects of manual therapy and therapeutic exercise 

on pain and mobility of the thoracic spine in office workers.  

Methods: The theoretical part is based on a review of professional literature on manual 

therapy, therapeutic exercises, office work, and the thoracic spine. Data collection was 

based on an experimental quantitative method. Empirical data was collected using a 

questionnaire and functional tests were carried out. The sample included 50 office 

workers, who were randomly divided into two groups. The first group performed 

therapeutic exercise and the second group was treated with manual therapy. To show the 

results, we processed the data statistically using descriptive and bivariate statistics. We 

used mean values, minimum and maximum values, standard deviation, and Pearson 

correlation coefficient. We used Excel to analyse and process statistical data. 

Results: Our research showed that musculoskeletal disorders often manifest as pain and 

occur in half of the employees. After the experiment, the pain in the thoracic spine 

decreased in 16% of all participants, by an average of 1.73 as assessed by the numerical 

rating scale (NRS). We concluded that manual therapy is more effective than therapeutic 

exercise when it comes to gaining a range of motion, as the average range of motion 

improved in all measured movements. Also, when compared to therapeutic exercise, 

manual therapy achieved better results in seven movements out of all thirteen studied. In 

reducing pain, however, therapeutic exercise is more effective, as more participants from 

the group with manual therapy reported pain at the end of the study - as many as 11 

compared to 8 in the therapeutic exercise group. 

Discussion: Our research has shown that manual therapy and therapeutic exercise are 

effective in improving the condition or maintaining an optimal condition. 

 

Key words: office work, thoracic spine pain, myofascial trigger points, ergonomics, 

therapeutic exercise 
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1 UVOD 

 

Dolgotrajna drža v upogibu hrbtenice lahko poveča obremenitev mehkega in kostnega 

tkiva ter vpliva na spremenjeno aktivnost mišic. Povečanje obremenitve pomožnih mišic 

in sklepov lahko postane primarni vzrok za kronično bolečino v predelih vratne hrbtenice 

in ramen (Hwangbo, et al., 2014). Dolgotrajna statična drža spada med dejavnike tveganja 

v delovnem okolju in vpliva na poškodbe oziroma bolezni mišic, živcev, kit, sklepov in 

hrustančnih ali hrbteničnih diskov. Bolečina lahko povzroči pomanjkanje ali odpor do 

gibanja in vpliva na bio-psiho-socialne komponente zdravja (Tomioka, et al., 2011). 

Narašča skupaj s starostjo družbe in je subjektivna izkušnja posameznika (Hodges, 2016). 

Ugotavljanje njene prisotnosti v poklicnem življenju in dejavnike, ki jo povzročajo, je 

zelo pomembno izpostaviti pri načrtovanju pristopa k zdravljenju. Znano je, da mišično-

skeletne motnje, povezane z delom, nastanejo v tetivah, mišicah, živcih in drugih mehkih 

tkivih kot posledica vsiljenih ponavljajočih se gibov, neustrezne drže, stresnega 

delovnega mesta, dolgotrajnega dela brez odmora in ergonomske pomanjkljivosti (Celik, 

et al., 2016). Mnoga podjetja želijo delovno okolje naredili bolj dinamično in bolj zdravo 

za zaposlene. Namen izboljšanja delovnih razmer je v interesu podjetij, saj bi se boljše 

počutje zaposlenih odražalo tudi na uspešnosti podjetja, ker bi zaposleni svoje delo 

opravljali uspešneje ter z manjšo odsotnostjo z dela (Jazbec, 2020). Za obravnavano 

tematiko smo se odločili, ker delo postaja vedno bolj sedeče in s tem tudi škodljivo za 

naše zdravje. Skozi pregled literature smo opazili, da nastajajo kronične bolečine in 

poškodbe, ki se zdravijo dalj časa. Prav tako smo zasledili, da imata tako manualna 

terapija kot terapevtska vadba pozitivne učinke na prsno hrbtenico. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PRSNI KOŠ 

 

Prsni koš je oblikovan kot prisekan stožec nepravilne oblike z ozko odprtino (zgornja 

odprtina prsnega koša) zgoraj in relativno veliko odprtino (spodnja odprtina prsnega 

koša) spodaj. Zgornja prsna odprtina je odprta, kar omogoča povezavo z vratom; spodnja 

prsna odprtina je zaprta z diafragmo. Mišično-skeletna stena prsnega koša je prožna in 

sestavljena iz segmentno razporejenih vretenc, reber in mišic ter prsnice (Drake, et al., 

2019). Skeletni del toraksa sestavlja 12 prsnih vretenc z medvretenčnimi ploščicami, 12 

reber in prsnica (Drake, et al., 2019), kar predstavlja največ vretenc od vseh gibljivih 

predelov hrbtenice, posledično je to najdaljši del hrbtenice. Prsni del ima torej relativno 

malo gibanja zaradi povezave z rebri in prsnico (Cramer & Darby, 2013) ter posledično 

slabo pomičnost v primerjavi s cervikalnim in ledvenim segmentom (Forseen & Borden, 

2016). Številne, edinstvene značilnosti prsnega koša so posledica njegovih anatomskih 

razmerij z rebri (Cramer & Darby, 2013). Njegova naloga je varovanje pomembnih 

organov (srce, velike žile, pljuča, požiralnik ...) ter organov zgornjega dela trebušne 

votline (Kralj, 2019). Med najpomembnejše funkcije prsnega koša sodi dihanje. Gibanje 

diafragme kranialno in kavdalno ter spremembe v lateralnih in anteriornih dimenzijah 

prsne stene, ki jih povzročajo premiki reber, spreminjajo prostornino prsne votline in so 

ključni elementi pri dihanju (Drake, et al., 2019).  

 

2.2 VRATNA HRBTENICA 

 

Joshi in sodelavci (2019) so zapisali, da so vratna, prsna in ledvena hrbtenica 

biomehansko medsebojno povezane. Prsna hrbtenica deluje kot nosilna podlaga za vratno 

hrbtenico in skozi cervikotorakalni spoj vpliva na kinematiko. Sočasno gibanje prsne 

hrbtenice je nujno za izvedbo celotnega obsega gibov v vratni hrbtenici, ki se pogosto 

zmanjša zaradi poravnave prsne hrbtenice. Zaradi te tesne anatomske povezave lahko 

katera koli mehanska okvara prsne hrbtenice povzroči povezane spremembe na vratni 

hrbtenici in obratno (Joshi, et al., 2019). Ključne posturalne mišice, in sicer m. trapezius, 

m. levator scapulae in m. serratus anterior, imajo narastišča in pripenjališča, ki so na 
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vratnem in prsnem predelu. Motnje drže v prsnem delu hrbtenice lahko povzročijo 

disfunkcijo teh mišic. Prav tako so Joshi in sodelavci (2019) ugotovili, da je večja 

pojavnost težav z vratom pri starejših odraslih z večjo razširjenostjo prsne kifoze. Poleg 

tega so opredelili zmanjšano gibljivost prsnega koša kot glavni dejavnik za bolečine v 

vratu in ramenih. Nadaljnje dokaze o prsni kinematiki, ki vpliva na delovanje vratne 

hrbtenice, lahko dobimo iz dejstva, da se bolečina v vratu izboljša pri obravnavi prsne 

hrbtenice (Joshi, et al., 2019). Izkazalo se je, da mobilizacija prsne hrbtenice pozitivno 

vpliva na zmanjšanje bolečin v vratu, povečanje obsega gibov v vratu in zmanjšanje težav, 

o katerih so poročali sami. Povprečni obseg giba prsne je izrazito manjši kot pri ledveni 

in vratni hrbtenici, vzorec gibanja v različnih ravninah gibanja pa močno omejujejo rebra 

in usmerjenost faset (Liebsch & Wilke, 2018).  

 

2.3  TERAPEVTSKA VADBA NA DELOVNEM MESTU 

 

V zadnjih desetletjih je sedeče delo postalo ena največjih skrbi za zdravje (Biwas, et al., 

2015). Sedeč življenjski slog s pomanjkanjem telesne dejavnosti povzroči izgubo mišične 

moči in je lahko vzrok bolečin, ki se pojavijo v hrbtenici (Citko, et al., 2018). Prav tako 

Sipaviciene  in Kliziene (2018) poudarjata, da je eden od dejavnikov tveganja za bolečine 

v hrbtenici šibkost površinskih in globokih mišic trupa in trebušnih mišic, zato krepitev 

teh mišic bistveno zmanjša funkcionalno prizadetost in bolečino. V sedečem položaju 

mišice celotnega telesa niso zelo aktivne, zato dolgotrajno sedenje in zmanjšana mišična 

aktivnost povzročita povečano obremenitev medvretenčnih ploščic, kar vodi do 

spremembe naravne ukrivljenosti hrbtenice in oslabitve paravertebralnih mišic, ki so 

pritrjene na vretenca, kar ima za posledico degenerativne procese hrbtenice (Steele, et al., 

2014). Nenehni pritisk na medvretenčno ploščico ter zmanjšana presnovna izmenjava in 

prehrana diskov oslabijo posteriorne strukture (Sipaviciene & Kliziene, 2018). Pri ljudeh 

z nizko stopnjo telesne dejavnosti je mišična funkcija oslabljena, torej nastane 

dekondicioniranje mišic (Steele, et al., 2014). Kompleksne obremenitve vplivajo na 

pasivne ligamentne strukture hrbtenice in v primeru neustrezne zaščite se poveča 

poškodba hrbtenice (Sipaviciene & Kliziene, 2018).  
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Učenje pravilnih vaj je ključnega pomena, saj naši možgani ne prepoznavajo posameznih 

mišic (Koščak Tivadar, 2015). Velik pomen ima izvajanje funkcionalne vadbe, pri čemer 

je pomembno upoštevati razlike med posamezniki, zato jim mora biti vadba prilagojena. 

S preprostimi vajami in tehnikami lahko omilimo kvarne vplive delovnega okolja in 

povečamo osebno zadovoljstvo. Za vaje na delovnem mestu si vzamemo nekajminutno 

prekinitev dela ali pa jih opravimo v času, namenjenem za malico. Delovno okolje si 

moramo prilagoditi čim bolj optimalno in skupaj z dobro organizacijo dela ter krajšimi 

prekinitvami in ustreznim gibanjem poskrbeti za svoje zdravje (Koščak Tivadar, 2015). 

Upoštevati je treba, da nobenega predela hrbtenice ne bi smeli obravnavati ločeno, saj 

njena struktura po naravi zahteva, da se zdravi in obravnava kot kontinuum, čeprav z 

lokaliziranimi različicami (Wilson, et al., 2011). 

 

Vadbe se razlikujejo glede na vzrok bolečine. Primerne so aerobne vadbe, vadbe za 

krepitev mišic, povečevanje gibljivosti in raztezne vaje (Gomes-Neto, et al., 2017). 

Številne študije (Diaz, et al., 2017: Wilson, et al., 2011 in Clemes, et al., 2014) so 

poudarile, da obseg sedečega časa in dolgotrajna neprekinjena obdobja sedenja lahko celo 

vplivajo na umrljivost. 

 

Delovno sposobni ljudje preživijo veliko časa na delovnem mestu. Med najbolj sedečo 

populacijo sodijo pisarniški delavci, ki sedijo 70–85 % svojega delovnega dne (Healy, et 

al., 2013). Delavci, ki sedijo daljša obdobja v službi, več časa v sedečem položaju 

preživijo tudi v prostem času v primerjavi z manj sedečimi kolegi (Clemes, et al., 2014). 

Intervencije na delovnem mestu, ki so se izkazale za učinkovite, so na primer povečanje 

števila korakov in zmanjševanje sedečega časa delavcev (Healy, et al., 2013). Clemes s 

sodelavci (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da tisti pisarniški delavci, ki so pri delu 

najdlje v sedečem položaju, ne nadomestijo časa aktivnosti s povečanjem telesne 

dejavnosti ali zmanjšanjem sedečega časa zunaj dela. Prav tako meni, da bi poklicne 

intervencije morale obravnavati sedeče vedenje na delovnem mestu in v prostem času. 

 

Healy s sodelavci (2013) je izvedel raziskavo z namenom oceniti kratkoročno 

učinkovitost vadbe in ozaveščanja, ki vključuje elemente individualnih, okoljskih in 

organizacijskih sprememb za zmanjšanje sedenja na delovnem mestu. Preverili so, ali se 
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je udeležencem, ki so sodelovali pri zmanjšanju sedenja, skrajšal čas sedenja na delovnem 

mestu (primarni izid), ali se je tudi izboljšalo zdravstveno stanje (kardiometabolni 

biomarkerji, antropometrični ukrepi, mišično-skeletni simptomi) in ali se je izboljšala 

delovna uspešnost (odsotnost in prezentizem). Ugotovili so, da se je podaljšal čas stoje 

za 95 % (z 92 na 162 minut) in zmanjšalo sedenje v času dela za 95 % (s 161 na 89 minut), 

poleg tega je bila približno ena ura dolgotrajnega sedenja manj. Gomes-Neto je s 

sodelavci (2017) odkril, da so bile stabilizacijske vaje enako učinkovite kot manualna 

terapija pri zmanjševanju bolečine in invalidnosti in jih je treba spodbujati kot del 

mišično-skeletne rehabilitacije za bolečine v križu. Vaje za stabilizacijo so postale glavni 

poudarek pri rehabilitaciji hrbtenice, prav tako v profilaktični oskrbi. Večina terapevtskih 

raziskav, ki jih je Gomes-Neto s sodelavci (2017) preučil, je primerjala stabilizacijsko 

vadbo, splošno vadbo in manualno terapijo. Dosedanji sistematični pregledi, ki so ocenili 

učinkovitosti vadbenih terapij, so ugotovili, da ni dokazov, ki podpirajo premoč ene 

oblike vadbe nad drugo. Gomes-Neto s sodelavci (2017) je ugotovil, da stabilizacijske 

vaje lahko prinesejo večjo korist kot splošna vadba za zmanjšanje bolečine in izboljšanje 

invalidnosti, prav tako stabilizacijska vadba zmanjša bolečino. Bistvenih razlik v bolečini 

in točk invalidnosti med udeleženci v skupini za stabilizacijsko vadbo v primerjavi s 

tistimi v skupini z manualno terapijo ni bilo. 

 

2.4 SEDEČE DELO IN SEDEČE VEDENJE 

 

Sedenje je človekov nenaraven položaj. Pri sedenju je aktivnost mišic minimalna, kar 

povzroči prenos obremenitve na okoljna tkiva, kot so mišice, kosti in hrustanec. Drža, ki 

jo posameznik zadržuje dlje časa, čez čas vodi do občutka neprijetnosti in bolečine (Hlebš 

& Mavsar, 2016). Jazbec (2020) omenja, da veliko odraslih preživi v sedečem položaju 

kar 70 % svojega časa. Kljub temu da so obremenitve majhne in na dolgi rok na videz 

neškodljive, te statične obremenitve povzročajo veliko simptomov, kot so pojav bolečine, 

spremenjena slaba drža in spremenjena aktivnost mišic. 

 

Sedeče vedenje je opredeljeno kot vsako budno vedenje, za katero je značilen sedeč ali 

ležeč položaj, v katerem vseeno poteka določena aktivnost. Je neodvisen dejavnik 

tveganja za številne škodljive zdravstvene posledice. Na primer, daljši čas sedenja je 
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povezan s povečanim tveganjem za prekomerno telesno težo, povečanjem tveganja za 

rakava obolenja, sladkorno bolezen tipa 2 in povečano umrljivostjo zaradi bolezni srca in 

ožilja (Clemes, et al., 2014). Bolj je razširjeno mnenje, da sedeče vedenje predstavlja 

edinstven vidik človekovega vedenja in da ga ne smemo obravnavati zgolj kot odsotnost 

telesne dejavnosti. Odrasli običajno največ časa presedijo na delovnem mestu, med 

prostim časom in vožnjo. Gospodarski in industrijski napredek je povzročil vedno več 

sedečih poklicev. Podatki avstralskih delavcev pa so pokazali, da na delovnem mestu 

presedijo med 66 in 82 % časa (Clemes, et al., 2014). Prav tako je Clemes s svojo 

raziskavo proučevala sedeče vedenje in fizično aktivnost, med delovnim časom in izven 

njega, na vzorcu pisarniških delavcev s polnim delovnim časom iz Združenega kraljestva. 

Ob delavnikih je vzorec sedečega vedenja predstavljal 68 oziroma 60 % časa uporabe 

merilnika pospeška. Udeleženci so sedeli v povprečju 71 % delovnega časa, medtem ko 

je sedeče vedenje pomenilo 57 % celotnega budnega stanja prostega časa. Ugotovitev, da 

so tisti, ki so največ sedeli med delovnim časom, tudi največ sedeli v prostem času, kaže, 

da je prav tako prisoten primankljaj telesne dejavnosti zunaj službe in predstavlja veliko 

skrb. Skupina z največjim številom delovnih ur je v sedečem vedenju preživela več kot 

deset ur na dan, kar kaže, da so ti posamezniki izpostavljeni povečanemu tveganju za 

številna kronična stanja, povezana z velikim obsegom sedečega vedenja. Poleg 

povečanega tveganja za kronične bolezni dokazi kažejo, da so ti posamezniki lahko 

izpostavljeni tudi povečanemu tveganju za mišično-skeletne motnje in zmanjšano 

delovno uspešnost (Clemes, et al., 2014). 

 

Ford in Caspersen (2012) pojasnjujeta izraz "sedentaren", ki izvira iz latinske besede 

sedere "sedeti". Da bi čim bolj zmanjšali zmedo v literaturi, je leta 2012 skupina 

mednarodnih raziskovalcev razvila definicijo, ki opredeljuje ''sedentarno ali sedeče 

vedenje'' kot ''vsako budno vedenje, za katero je značilna poraba energije ≤ 1,5 MET v 

sedečem ali ležečem položaju''. Sedeče vedenje se tako nanaša na ločen razred vedenj z 

dvema značilnostma: a) izvaja se sede ali leže, b) ima majhno porabo energije. Ta vidika 

definicije za sedeče vedenje sta pomembna, saj stanje, ki bi običajno znašalo ≤ 1,5 

metaboličnega ekvivalenta opravil ali MET, ni sedeče vedenje in se navadno pojavlja v 

pokončnem položaju. Podobno kot kolesarjenje ni sedeče vedenje, saj se običajno pojavi 

z višjo intenzivnostjo, kljub temu da se izvaja v sedečem položaju. Med sedeče vedenje 
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tudi ne sodi spanje. Sedeče vedenje je konceptualno drugačna ''fizična nedejavnost'', ki je 

opredeljena kot "opravljanje nezadostnih količin zmerne do intenzivne telesne dejavnosti 

(tj. neupoštevanje določenih smernic za telesno dejavnost)". Telesna dejavnost z zmerno 

ali visoko intenzivnostjo (MVPA) je opredeljena kot > 3 do < 6 MET za zmerno in > 6 

MET za visoko intenzivno aktivnost. Primer zmerne intenzivne aktivnosti je hitra hoja; 

primer visoko intenzivne dejavnosti je tek. Sedeče vedenje in MVPA sodita med nizko 

intenzivno aktivnost (< 3 MET), torej na koncu spektra aktivnosti, ki temelji na 

intenzivnosti (Ford & Caspersen, 2012).  

 

Čeprav ne gre za sinonim, se sedeče vedenje in sedenje očitno prekrivata. Sedeče vedenje 

obstaja v mnogih okoliščinah: poklic, gospodinjstvo, prosti čas in prevoz. Nekoliko se 

razlikuje od telesne dejavnosti. Če smo pri sedečem vedenju aktivni, so te vrednosti lahko 

primerljive z visoko stopnjo celotne telesne dejavnosti. Torej lahko povzamemo, da smo 

pri sedečem vedenju veliko bolj aktivni kot pri sedenju. Druge sedeče dejavnosti 

vključujejo sedenje, branje, meditacijo, sprostitev, razmišljanje, gledanje televizije, 

uporabo računalnika, poslušanje glasbe ali radia, pogovor po telefonu, pisanje pisem, 

igranje kart in vožnja z avtom. Večina teh dejavnosti vključuje v osnovi sedenje (Ford & 

Caspersen, 2012). 

 

Prav tako kot je nevarno kajenje, je nevarno tudi dolgotrajno sedenje. Izpostavljenost 

sedenju je bolj podobna izpostavljenosti soncu – kjer prevelika izpostavljenost poveča 

tveganje za kožnega raka, premajhna izpostavljenost pa poveča tveganje za pomanjkanje 

vitamina D in kratkovidnost (French, et al., 2013).  

 

2.4.1 Področja sedečega vedenja 

 

Sedeče vedenje se lahko pojavi na več področjih, pri čemer nanj vplivajo tudi okolje, 

družba, politika in kultura (Owen, et al., 2010). Štiri glavna področja, na katerih odrasli 

običajno kopičijo čas sedenja, so: prevoz, prosti čas, gospodinjstvo in poklic (Owen, et 

al., 2010). V prometu lahko uporaba avtomobila ali javnega prevoza namesto hoje ali 

vožnje s kolesom povzroči sedeče vedenje. V prostem času je posameznik v sedečem 

vedenju med uporabo elektronskih zaslonskih naprav, kot so televizija, računalnik in 
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mobilne naprave z zaslonom na dotik, ali pri tradicionalnem branju tiskanih knjig ali 

obrtnih dejavnostih. V domačem okolju naprave, kot so pralni in sušilni stroji, 

zmanjšujejo potrebo po lahkih opravilih doma. Na poklicnem področju pisarniško delo, 

računalniško podprte naloge ali vožnja z vozilom povzročijo veliko kopičenje sedečega 

vedenja. Glede na delež časa, ki ga mnogi odrasli preživijo na delovnem mestu, je 

poklicna domena pomembna domena za sedeče vedenje (Straker, et al., 2016). 

 

2.4.2 Mišično-skeletne motnje v povezavi s sedenjem 

 

Mišično-skeletne motnje so motnje, ki prizadenejo vezi, mišice, sklepe, kite in druge 

strukture, ki podpirajo skelet. Nastanejo lahko zaradi nenadnega napora ali konstantno 

ponavljajočih se gibov, vibracij in sil. Mišično-skeletne motnje lahko prizadenejo različne 

dele telesa, primeri mišično-skeletnih motenj so cervikobrahialgija, glavobol, sindrom 

torakalnega izhoda. Sedenje je povezano z mišično-skeletnimi motnjami, vključno z 

bolečinami v spodnjih okončinah in bolečinami v hrbtu. Poklicno sedenje se tradicionalno 

pojavlja pri delu za računalnikom, kar je posledično povezano s simptomi vratu in 

zgornjih okončin (Andersen, et al., 2011). Čeprav ni verjetno, da bi prispevalo k 

prezgodnji umrljivosti, so mišično-skeletne bolečine pogosto najbolj razširjene, 

obremenjujoče in drage zdravstvene težave pri delu (Tikkanen, et al., 2013).  

 

2.4.3 Možni mehanizmi poškodb zaradi poklicnega sedenja 

 

Mehanizmi, na katerih temeljijo povezave med sedečim vedenjem in slabim zdravjem in 

produktivnostjo, še niso dobro razumljeni. Vendar se zdi, da obstaja več različnih 

mehanizmov, ki zagotavljajo uporabno osnovo za razmislek o možnih kontrolnih 

rešitvah. Mišična aktivnost neposredno prispeva k porabi energije, lahko pa tudi posredno 

vpliva na porabo energije s spreminjanjem presnovnih poti (Straker, et al., 2016). Poskusi 

na živalskih modelih kažejo, da lokalna mišična kontraktilna aktivnost vpliva na 

vzdrževanje aktivnosti lipoprotein lipaze – enega ključnih encimov pri presnovi glukoze 

in lipidov. Pri ljudeh ima mišična aktivnost ugodne učinke na izboljšanje pretoka krvi in 

izražanje genov skeletnih mišic, vključno s specifičnimi geni, ki sodelujejo pri presnovi 

ogljikovih hidratov (Latouche, et al., 2013). 
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V zadnjem času je bila majhna mišična aktivnost povezana tudi z biomarkerji 

kardiometabolnega tveganja. Mišična aktivnost je bistvenega pomena tudi za gibanje in 

omogočanje spremembe drže. Prehod iz sedečega v stoječe na primer zahteva uporabo 

velikih mišic spodnjih okončin in s tem porabo energije in spreminjanje gibanja/drže 

(Pesola, et al., 2015). 

 

Predlagano je, da je povezava med sedenjem in škodljivimi zdravstvenimi izidi, kot so 

debelost, presnovni sindrom, sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca in ožilja, lahko tudi 

posledica majhne porabe energije, ki nastane pri sedenju. Verjetno je povečano tveganje 

prezgodnje umrljivosti povezano z večjim sedečim vedenjem (Straker, et al., 2016). 

 

Ugotovljeno je, da statični položaji in s tem pomanjkanje gibanja in variacije drže 

povečajo mišično-skeletno nelagodje zaradi dolgotrajnega stresa na pasivna vezivna 

tkiva, kot so vezi in medvretenčne ploščice, utrujenost mišic in ogrožena cirkulacija. Poti 

bolečine lahko stimuliramo z neposrednim živčnim pritiskom in biokemičnimi 

spremembami v tkivih med utrujenostjo ali ishemijo. Tako stoja kot stopanje povečata 

aktivnost skeletnih mišic v primerjavi s sedečo ali ležečo držo (Tikkanen, et al., 2013).  

 

Ključni cilj je zmanjšati škodo zaradi poklicnega sedenja. 

 

Dokazi na podlagi raziskav in možnih mehanizmov jasno podpirajo potrebo po dveh ciljih 

za zmanjšanje tveganja poškodb, povezanih s poklicno izpostavljenostjo sedenju: 

1) skrajšati celoten čas poklicnega sedenja z uvajanjem dodatnih aktivnosti, 

2) prekinitev daljših obdobij poklicnega sedenja. 

 

2.5 OBNAŠANJE NA DELOVNEM MESTU 

 

Obnašanje na delovnem mestu, ki povzroča gibanje in spremembe v drži, lahko igra 

pomembno vlogo pri preprečevanju škodljivih učinkov sedenja na zdravje, predvsem na 

mišično-skeletno in presnovno zdravje. Prehod iz ene drže v drugo, na primer iz sedečega 

položaja v stoječi položaj, povzroči kratko gibanje in tudi posturalno raznolikost. 

Dokazano je, da taka variacija zmanjša mišično-skeletno nelagodje (zlasti v ramenih, 
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zgornjem in spodnjem delu hrbta), ne da bi zmanjšala delovno produktivnost (Davis & 

Kotowski, 2014). Znotraj statičnih položajev so možne tudi različne količine majhnih 

gibov in variacij drže. Medtem ko se je pri načrtovanju delovnih sistemov v zadnjih 60 

letih navadno spodbujala posturalna raznolikost, je bilo v zgodnjih raziskavah ergonomije 

uporabljeno okrepljeno gibanje kot pokazatelj slabe zasnove sedeža. Dinamične 

dejavnosti, ki ustvarjajo ritmično gibanje in tako različno mišično aktivnost, ki zmanjša 

tveganje statičnih preobremenitev mišic in poveča cirkulacijo, so priporočljive za 

izvajanje med delovnim časom. Tako je bila predlagana variabilnost gibov in položajev 

za izboljšanje zdravja mišično-skeletnega sistema (Straker, et al., 2016). 

 

2.6 MANUALNA TERAPIJA 

 

Parametri mehanskega dražljaja, ki ga ustvarja manualna terapija, imajo nevrofiziološke 

učinke. Na primer, velikost uporabljenega pritiska z dotikom vpliva na stopnjo analgezije 

med aktivnim gibanjem in spremeni elektromiografski odziv v ledvenih paraspinalnih 

mišicah med manipulacijo hrbtenice (Bishop, et al., 2015). Manualna terapija je 

učinkovito zdravljenje, ki prispeva k povečanju funkcionalnih zmogljivosti, vendar ga je 

treba vključiti v multimodalni pristop, namenjen funkcionalnemu okrevanju pacienta. 

Sedanji dokazi kažejo, da multimodalni pristop, vključno z manualno terapijo, vadbo in 

izobraževanjem, zagotavlja boljše rezultate kot samo manualna terapija (Bishop, et al., 

2015). 

 

Hwangbo je s sodelavci (2014) preučil raziskave, ki so skušale ugotoviti različne vzroke 

za pojav kronične bolečine v vratu, in ugotovil, da je ovirano gibanje prsnih vretenc 

temeljni vzrok cervikalne motnje v smislu biomehanske korelacije med vratno hrbtenico 

in prsnimi vretenci. Ugotovili so tudi, da lahko ne le neposredna skupna mobilizacija 

vratne hrbtenice, temveč tudi izboljšanje gibanja v zgornjih prsnih vretencih poveča 

obseg gibanja in zmanjša bolečino v vratni hrbtenici.  



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

 

Aleksandar Mirčevski: Primerjava učinkov manualne terapije in terapevtske vadbe na bolečino 

v torakalnem delu hrbtenice pri pisarniških delavcih 

 
stran 11 

2.6.1 Trigger točke 

 

V klinični praksi metode sproščanja trigger točk zajemajo več manualnih tehnik, katerih 

cilj je odpravljanje prenapetosti in posledično bolečin. Te so večinoma opisane kot 

preobčutljive točke v napetem pasu skeletne mišice, ki so boleče pri stiskanju, raztezanju, 

preobremenitvi ali krčenju tkiva. Poznamo različne metode sproščanja trigger točk, 

odvisno od količine uporabljenega pritiska, prisotnosti/odsotnosti bolečine, trajanja 

aplikacije, položaja tkiva ali prisotnosti/odsotnosti aktivne kontrakcije prizadetega 

(agonista) ali okolice. Metode sproščanja trigger točk vključujejo neposredne tehnike, kot 

so masaža, ishemična kompresija in sproščanje pritiska, in tudi posredne tehnike, na 

primer spray and stretch, pasivno raztezanje, tehnike mišične energije (MET), 

nevromuskularni pristopi in/ali miofascialna indukcija. Neposredne tehnike so tiste, ki so 

usmerjene na vezivna tkiva, povezana s trigger točkami, s pritiskom neposredno na trigger 

točko, posredne tehnike pa so usmerjene na vezivna tkiva, povezana z napetim trakom, 

in okoliška tkiva, vključno s fascijo (Davies, et al., 2013).  



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

 

Aleksandar Mirčevski: Primerjava učinkov manualne terapije in terapevtske vadbe na bolečino 

v torakalnem delu hrbtenice pri pisarniških delavcih 

 
stran 12 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1  NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 

 

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti in primerjati učinke manualne terapije in 

terapevtske vadbe na bolečino v prsnem delu hrbtenice pri pisarniških delavcih.  

 

Cilji diplomskega dela so: 

 

Cilj 1: Primerjati telesno in splošno počutje pred terapevtsko vadbo in manualno terapijo 

in po njiju. 

Cilj 2: Primerjati učinke manualne terapije in terapevtske vadbe s pomočjo funkcijskih 

testov. 

Cilj 3: Primerjati učinke manualne terapije in terapevtske vadbe na prsni del hrbtenice pri 

pisarniških delavcih. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavili smo si raziskovalna vprašanja: 

 

RV 1: Koliko se telesno in splošno počutje spremenita po terapevtskih vajah in po 

manualni terapiji? 

RV 2: Kakšna je razlika med učinkom terapevtskih vaj in manualne terapije na parametre 

funkcijskih testov? 

RV 3: Kako vplivata manualna terapija in terapevtska vadba na telesno in splošno 

počutje? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Teoretični del 

diplomskega dela temelji na pregledu tuje in domače strokovne literature, predstavljenem 

konceptu manualne terapije in terapevtske vadbe, opisanem pisarniškem delu in predelu 
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prsne hrbtenice. V drugem delu diplomskega dela smo izvedli raziskavo, ki je potekala v 

izbranem podjetju. V raziskovalnem delu smo želeli ugotoviti, kako fizioterapevtska 

vadba in manualna terapija vplivata na počutje, bolečino in gibljivost v prsni hrbtenici. 

 

3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je temeljilo na eksperimentalni kvantitativni metodi zbiranja podatkov. 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo s pregledom strokovne in 

znanstvene literature v podatkovnih bazah, kot so COBISS, PubMed, PEDro in Google, 

kjer so predstavljeni članki na izbrano temo. V slovenskem prostoru smo za iskanje 

podatkov uporabili virtualno knjižnico Slovenije – COBISS. Iskanje strokovne literature 

je potekalo tudi v knjižnici Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Zadetke smo iskali s 

ključnimi besednimi zvezami: ''pisarniško delo'', ''prsna hrbtenica'', ''terapevtska vadba'', 

''manualna terapija''. Pri tujih raziskavah smo iskali z naslednjimi ključnimi besedami: 

''manual therapy'', ''thoracic spine'', ''office work'', ''therapeutic exercise'', ''pain in thoracic 

area'', ''sedentary work''. Kot vključitveni kriterij smo upoštevali literaturo med letoma 

2011 in 2022, raziskave, prosto dostopne v celoti, randomizirane raziskave ter dostopnost 

tujih člankov v angleščini in slovenščini. Empirične podatke smo zbrali z anketnim 

vprašalnikom in izvedli funkcijske teste aktivne gibljivosti prsne hrbtenice v smereh 

fleksije, ekstenzije, lateralnih odklonov, rotacij in kombiniranih gibov. 

 

3.3.2 Opis merskega instrumenta 

 

Pri udeležencih obeh skupin smo na začetku in na koncu izvedli funkcijske teste in zbrali 

podatke z lastnim anketnim vprašalnikom. Ta je bil sestavljen na podlagi spoznanj 

avtorjev (Bishop, et al., 2015: Andersen, et al., 2011: Celik, et al., 2016: Cho, et al., 2017: 

Clemes, et al., 2014: Tomioka, et al., 2011) in razdeljen na tri sklope. Prvi, demografski 

sklop (spol, starost, izobrazba, delovne izkušnje, čas sedenja) so udeleženci izpolnili 

samo prvič, v drugem sklopu smo preverjali njihovo telesno počutje (bolečina (NRS), 

parestezije (1–10), zadihanost, glavoboli, težave z očmi), v tretjem sklopu smo s pomočjo 

5-stopenjske Likertove lestvice preverjali njihovo splošno počutje (zadovoljstvo, splošna 

energija, počutje, delovna storilnost). Udeleženci so pri teh trditvah označili svojo stopnjo 

strinjanja, pri čemer je pomen naslednji: 5 – močno se strinjam, 4 – strinjam se, 3 – niti 
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se strinjam niti se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 1 – močno se ne strinjam. Izvedli smo 

tudi funkcijske teste (BASMI, Schober Indexes, thoraco-lumbar lateral flexion, finger-

floor distance, thoraco-lumbar rotation, cervical flexion, cervical extension, cervical 

lateral flexion, cervical rotation). 

 

3.3.3 Opis vzorca 

 

K raziskavi smo povabili 50 pisarniških delavcev, zaposlenih v izbranem podjetju. 

Udeležence smo naključno razvrstili v dve skupini po 25 delavcev. Prva skupina je 

izvajala terapevsko vadbo, druga je bila udeležena pri manualni terapiji. V raziskavi je 

sodelovalo 21 moških (42 %) in 29 žensk (58 %). 8 % oseb ima dokončano stopnjo 

magistrske izobrazbe, 2 % oseb poklicno šolo, 36 % oseb srednjo šolo, 30 % jih ima 

univerzitetno izobrazbo, 24 % višješolsko izobrazbo. Povprečna starost udeležencev 

znaša 35,6 leta. 

 

3.3.4 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov 

 

Za namen raziskave smo s sodelujočimi v prvi skupini v šestih tednih izvajali 20 minut 

2-x tedensko terapevtsko vadbo, ki je obsegala raztezne, krepilne in sprostilne vaje za vrat 

in prsni koš. Z drugo skupino smo v obdobju šestih tednov izvajali manualno terapijo 2-

x tedensko po 15 minut, obsegala pa je sproščanje trigger točk in prečno frikcijo. Vsi 

zaposleni v izbranih podjetjih so bili vabljeni, da prostovoljno sodelujejo v raziskavi, ki 

jim je bila tudi podrobneje predstavljena. Za sodelovanje jim ni bila ponujena nobena 

nagrada ali plačilo. Njihova anonimnost je zagotovljena, kar pomeni, da v diplomskem 

delu ne bodo uporabljena njihova osebna imena. Na začetku in koncu raziskave so 

udeleženci izpolnili vprašalnik. Za analizo in obdelavo statističnih podatkov smo 

uporabili program Excel. Rezultate smo prikazali s tabelami in jih podkrepili z besedilom. 

Predstavljeni so bili na podlagi frekvenčnih vrednosti (n) in pripadajočih odstotkov (%). 

Uporabili smo tudi povprečne vrednosti (PV), najmanjšo (min.) in največjo vrednost 

(maks.) in standardni odklon (SO), prav tako Pearsonov koeficient korelacije. 
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3.4 REZULTATI 

 

3.4.1 Rezultati na začetku raziskave 

 

52 % anketiranih na delovnem mestu sedi več kot 8 ur, 40 % jih sedi od 5 do 8 ur, le 8 % 

anketiranih sedi med 3 in 4 urami (tabela 1). 

 

Tabela 1: Čas sedenja  

Čas sedenja Št. oseb Odstotek 

> 8 26 52 % 

5–8 UR 20 40 % 

3–4 URE 4 8 % 

Skupaj 50 100 % 

 

54 % anketiranih občuti bolečine v hrbtenici med dolgotrajnim sedenjem, medtem ko jih 

46 % pravi, da bolečin ne občutijo (tabela 2). 

 

Tabela 2: Pogostost občutenja bolečine v hrbtenici med dolgotrajnim sedenjem 

Ali pogosto občutite bolečine v hrbtenici med dolgotrajnim sedenjem? Št. oseb Odstotek 

DA 27 54 % 

NE 23 46 % 

Skupaj 50 100 % 

 

Od 54 % udeležencev, ki so na vprašanje št. 6 odgovorili z DA, jih 30 % navaja bolečine 

v križu, 30 % se bolečine pojavljajo v ledvenem delu, le 3 % anketiranih omenijo bolečine 

v prsnem košu in kar 37 % v vratu (tabela 3). 

 

Tabela 3: Kje zaznate bolečino? 

Kje zaznajo bolečino Število oseb Odstotek bolečine Odstotek bolečine, vsi 

DA 27 54 % 100 % 

KRIŽ 8 16 % 30 % 

LEDVENI DEL 8 16 % 30 % 

PRSNI KOŠ 1 2 % 3 % 

VRAT 10 20 % 37 % 
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Kje zaznajo bolečino Število oseb Odstotek bolečine Odstotek bolečine, vsi 

NE 23 46 % / 

Skupaj 50 100 % / 

 

Od vseh 54 %, ki so omenili pojavljanje bolečin, jih kar 59 % omenja pojavljanje bolečin 

1-x tedensko, 26 % oseb čuti bolečino 2–3-x tedensko, 15 % ima bolečine vsak dan (tabela 

4). 

 

Tabela 4: Pogostost bolečine 

Pogostost bolečine Število oseb Odstotek pogostosti Odstotek pogostosti, vsi 

DA 27 54 % 100 % 

1-x tedensko 16 32 % 59 % 

2–3-x tedensko 7 14 % 26 % 

Vsak dan 4 8 % 15 % 

NE 23 46 % / 

Skupaj 50 100 % / 

 

Od vseh 54 %, ki so omenili prisotnost bolečin, jih je po številski ocenjevalni lestvici 

(NRS) 7 % bolečino ocenilo z 8, 11 % je bolečino ocenilo s 7, s 5 in 6 je svojo bolečino 

ocenilo po 26 % ter po 15 % za vsako s 3 in 4. Bolečine jakosti 10, 9, 2 in 1 po številski 

ocenjevalni lestvici (NRS) ni ocenil nihče (tabela 5). 

 

NRS-vrednost ocenimo s številko med 0 in 10. 0 pomeni, da bolečine ni, medtem ko 10 

pomeni najhujšo bolečino. Bolečina se z vrednostjo številke stopnjuje. 

 

Tabela 5: Ocena bolečine po NRS 

Bolečina po NRS 0/10 Število oseb Odstotek NRS-bolečine Odstotek NRS- bolečine, vsi 

NE 23 46 % / 

DA 27 54 % 100 % 

1 0 0 % 0 % 

2 0 0 % 0 % 

3 4 8 % 15 % 

4 4 8 % 15 % 

5 7 14 % 26 % 

6 7 14% 26% 
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Bolečina po NRS 0/10 Število oseb Odstotek NRS-bolečine Odstotek NRS- bolečine, vsi 

7 3 6 % 11 % 

8 2 4 % 7 % 

9 0 0 % 0 % 

10 0 0 % 0 % 

Skupaj 50 100 % 100 % 

 

90 % anketiranih se zaradi bolečin v hrbtenici ni zdravilo, medtem ko se je 5 % 

anketiranih zaradi bolečin v hrbtenici že zdravilo (tabela 6). 

 

Tabela 6: Ali ste se zaradi bolečin v hrbtenici že kdaj zdravili? 

Ali ste se zaradi hrbtenice že kdaj zdravili? Število oseb Odstotek 

DA 5 10 % 

NE 45 90 % 

Skupaj 50 100 % 

 

Bolečina se je pri 54 % udeležencev pojavila brez vzroka (npr. udarca, padca ...), 46 % 

udeležencev bolečin ne navaja (tabela 7). 

 

Tabela 7: Pojavljanje bolečine brez vzroka 

Bolečina se pojavlja brez razloga (udarca ipd.) Število oseb Odstotek 

DA 27 54 % 

NE 23 46 % 

Skupaj 50 100 % 

 

Kar 60 % udeležencev trdi, da glavobolov nima, 40 % anketiranih glavobole navaja 

(tabela 8). 

 

Tabela 8: Prisotnost glavobolov 

Prisotnost glavobolov Število oseb Odstotek 

DA 20 40 % 

NE 30 60% 

Skupaj 50 100 % 
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Od 20 anketirancev, ki so omenili glavobole, jih je kar 45 % bolečino po NRS ocenilo s 

5, po 10 % jih je ocenilo bolečino s 6 in 7, po 15 % jih je ocenilo bolečino s 3 in 4. Nihče 

ni ocenil bolečine z 1, 8, 9 in 10 po NRS (tabela 9). 

 

Tabela 9: Ocena glavobola po NRS 

Ocena bolečine  Število oseb Odstotek bolečine Odstotek bolečine, vsi 

DA 20 40 % 100 % 

1 0 0 % 0 % 

2 1 2 % 5 % 

3 3 6 % 15 % 

4 3 6 % 15 % 

5 9 18 % 45 % 

6 2 4 % 10 % 

7 2 4 % 10 % 

8 0 0 % 0 % 

9 0 0 % 0 % 

10 0 0 % 0 % 

NE 30 60 % / 

0 30 60 % / 

Skupaj 50 100 % / 

 

Glavoboli se pri kar 45 % oseb pojavljajo enkrat na mesec, pri 25 % enkrat na teden, 

medtem ko se enkrat na 14 dni bolečine pojavljajo pri 30 % anketiranih (tabela 10). 

 

Tabela 10: Pogostost bolečine 

Pogostost bolečine Število oseb Odstotek Odstotek bolečine 

DA 20 40 % 100 % 

1-x na 14 dni 6 12 % 30 % 

1-x na mesec 9 18 % 45 % 

1-x na teden 5 10 % 25 % 

NE 30 60 % / 

/ 30 60% / 

Skupaj 50 100 % / 

 

28 % anketiranih je na vprašanje o zadihanosti odgovorilo z DA. 72 % anketirancev ni 

pogosto zadihanih (tabela 11). 
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Tabela 11: Ali ste pogosto zadihani? 

Zadihanost Število oseb Odstotek 

DA 14 28 % 

NE 36 72 % 

Skupaj 50 100 % 

 

38 % anketiranih navaja težave z vidom, 62 % anketiranih teh težav nima (tabela 12). 

 

Tabela 12: Ali imate težave z vidom? 

Težave z vidom Število oseb Odstotek 

DA 19 38 % 

NE 31 62 % 

Skupaj 50 100 % 

 

66 % oseb pozna preventivne vaje za hrbtenico, vaje izvaja 34 % anketiranih, prav toliko 

jih vaj ne pozna (tabela 13). 

 

Tabela 13: Ali izvajate vaje? 

Izvaja vaje Število oseb Odstotek 

Vaj ne pozna 17 34 % 

Vaje pozna 33 66 % 

Izvaja vaje 17 34 % 

Ne izvaja vaj 16 32 % 

Skupaj 50 100 % 

 

Od tistih, ki vaje izvajajo, jih 82 % to počne 1–2-x tedensko. 12 % jih izvaja vaje vsak 

dan. 6 % jih izvaja vaje 3–4-x tedensko (tabela 14). 

 

Tabela 14: Pogostost izvajanja vaj 

Pogostost izvajanja vaj Število oseb Odstotek Odstotek izvajanja vaj 

Vaj ne izvaja 33 66 % / 

/ 33 66 % / 

Vaje izvaja 17 34 % 100 % 

1–2-x tedensko 14 28 % 82 % 

3–4-x tedensko 1 2 % 6 % 
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Pogostost izvajanja vaj Število oseb Odstotek Odstotek izvajanja vaj 

Vsak dan 2 4 % 12 % 

Skupaj 50 100 % / 

 

3.4.2 Prikaz analize Likertove lestvice začetnega vprašalnika 

 

Pri Likertovi lestvici smo določili vrednosti odgovorov od 1 do 5, pri čemer odgovor 1 

pomeni: se nikakor ne strinjam, odgovor 2: ne strinjam se, odgovor 3: niti se strinjam niti 

se ne strinjam, odgovor 4: strinjam se in odgovor 5: se popolnoma strinjam. Za posamično 

trditev je bilo mogoče izbrati le eno vrednost.  

 

S trditvijo ''sedeče delo na delovnem mestu mi ustreza'' (Vprašanje 1) se je popolnoma 

strinjala le ena oseba, 20 se jih je strinjalo, 23 vprašanih se niti ni strinjalo niti strinjalo, 

5 oseb se ni strinjalo in ena oseba se nikakor ni strinjala. Povprečna vrednost odgovora 

znaša 3,3. 

 

S trditvijo ''sedeče delo mi povzroča bolečine v predelu vratne hrbtenice'' (Vprašanje 2) 

se je strinjalo 48 oseb, 7 se jih je popolnoma strinjalo, 7 oseb se niti ni strinjalo niti 

strinjalo, 11 oseb se ni strinjalo in le ena oseba se nikakor ni strinjala. Povprečna vrednost 

znaša 3,5. 

 

S trditvijo ''sedeče delo mi povzroča bolečine v predelu prsne hrbtenice'' (Vprašanje 3) se 

je popolnoma strinjala le ena oseba, 11 se jih je strinjalo, prav tako se jih 11 niti ni strinjalo 

niti strinjalo, 22 oseb se ni strinjalo in 5 oseb se nikakor ni strinjalo. Povprečna vrednost 

znaša 2,62. 

 

S trditvijo ''moje počutje se po dolgotrajnem sedenju spremeni na slabše'' (Vprašanje 4) 

se nikakor ni strinjala le ena oseba, 7 oseb se ni strinjalo, 15 jih je obkrožilo se niti ne 

strinjam niti strinjam, 21 se jih je strinjalo in le 6 se jih je popolnoma strinjalo. Povprečna 

vrednost znaša 3,48. 

 

S trditvijo ''po dolgotrajnem sedenju postanem utrujen in manj produktiven'' (Vprašanje 

5) se nikakor ni strinjala nobena oseba, 3 osebe se niso strinjale, 9 oseb se niti ni strinjalo 
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niti strinjalo, kar 26 oseb se je strinjalo in 12 oseb popolnoma strinjalo. Povprečna 

vrednost je bila 3,94. 

 

S trditvijo ''med sedenjem opažam, da ostanem brez energije'' (Vprašanje 6) se je 

popolnoma strinjalo 8 oseb, 24 se jih je strinjalo, 16 oseb se niti ni strinjalo niti strinjalo, 

ena oseba se ni strinjala in prav tako se ena nikakor ni strinjala. Povprečna vrednost je 

3,74. 

 

S trditvijo ''ergonomski pripomočki bi pozitivno vplivali na moje delo'' (Vprašanje 7) se 

nikakor ni strinjala nobena oseba. Dve osebi se nista strinjali, 6 vprašanih se niti ni 

strinjalo niti strinjalo, 16 anketiranih se je strinjalo in kar 26 oseb popolnoma strinjalo. 

Povprečna vrednost je 4,32.  

 

S trditvijo ''med delovnim časom bi se bilo treba večkrat razgibati ali sprehoditi'' 

(Vprašanje 8) se je strinjalo 17 oseb, 33 se jih je s trditvijo popolnoma strinjalo. Povprečna 

vrednost je 4,66. 

 

S trditvijo ''manualna terapija med delovnim časom bi pozitivno vplivala na moje delo'' 

(Vprašanje 9) se je popolnoma strinjalo 25 oseb, 18 se jih je strinjalo in le 7 oseb se niti 

ni strinjalo niti strinjalo. Nobena oseba se ni strinjala ali nikakor strinjala. Povprečna 

vrednost je 4,36. 

 

S trditvijo ''terapevtska vadba med delovnim časom bi pozitivno vplivala na moje delo'' 

(Vprašanje 10) se je popolnoma strinjalo 26 oseb, 21 se jih je strinjalo in 3 osebe se niti 

niso strinjale niti strinjale. Nobena od oseb se ni strinjala ali nikakor strinjala. Povprečna 

vrednost je 4,46.  

 

S trditvijo ''redno izvajanje vadbe in terapij bi pozitivno vplivalo na moje počutje in 

storilnost dela'' (Vprašanje 11) se je popolnoma strinjalo 24 oseb, prav tako se je 24 oseb 

strinjalo, dve osebi se niti nista strinjali niti strinjali. Povprečna vrednost je 4,44 (Slika 

1). 
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Slika 1: Graf začetne Likertove lestvice 

 

3.4.3 Prikaz analize končnega vprašalnika 

 

Na vprašanje, ali ''so se v zadnjih šestih tednih pojavljale bolečine v hrbtenici med 

dolgotrajnim sedenjem'', je 31 sodelujočih odgovorilo z NE, kar predstavlja 63 % vseh. 

19 sodelujočih je odgovorilo z DA, kar predstavlja 38 % vseh. Pri skupini z manualno 

terapijo 56 % vprašanih ni imelo bolečin v šestih tednih raziskave, 44 % oseb je bolečine 

imelo. Pri skupini s terapevtsko vadbo 68 % anketiranih ni imelo bolečin v šestih tednih 

raziskave, 32 % oseb je bolečine imelo (tabela 15).  

 

Tabela 15: So se v zadnjih šestih tednih pojavljale bolečine v hrbtenici med 

dolgotrajnim sedenjem? 

 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor Št. oseb  Odstotek Št. oseb  Odstotek Št. oseb Odstotek 

DA 19 38 % 11 44 % 8 32 % 

NE 31 62 % 14 56 % 17 68 % 

Skupaj 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

Na vprašanje ''v katerem predelu hrbtenice ste zaznavali bolečino'' je 9 oseb označilo 

predel križa. Trije vprašani so označili ledveni del, 2 prsni koš in 5 vrat. 31 anketiranih 
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bolečin ni zaznalo. Pri skupini z manualno terapijo 56 % oseb bolečin ni imelo, 20 % jih 

je bolečine navajalo v križu, 12 % v predelu ledvene hrbtenice, 4 % v predelu prsnega 

koša ter 8 % v vratnem predelu. Pri skupini s terapevtsko vadbo 68 % oseb bolečin ni 

imelo, 16 % jih je bolečine navajalo v križu, 0 % v predelu ledvene hrbtenice, 4 % v 

predelu prsnega koša in 12 % v vratnem predelu (tabela 16). 

  

Tabela 16: V katerem predelu hrbtenice ste zaznavali bolečino? 

 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor  Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek 

Ni bolečin 31 62 % 14 56 % 17 68 % 

Križ 9 18 % 5 20 % 4 16 % 

Ledveni del 3 6 % 3 12 % 0 0 % 

Prsni koš 2 4 % 1 4 % 1 4 % 

Vrat 5 10 % 2 8 % 3 12 % 

Skupaj 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

Na vprašanje ''kako pogosto se pojavljajo bolečine v hrbtenici'' je 12 oseb označilo 1-x 

tedensko, 7 anketiranih pa 2–3-x tedensko. Nobena oseba nima bolečin vsak dan, 31 jih 

bolečin ni zaznalo. Pri skupini z manualno terapijo 56 % oseb bolečin ni imelo, 36 % jih 

je bolečine imelo 1-x na teden, 8 % anketiranih pa 2–3-x tedensko. Nobena oseba ni 

navajala bolečin vsak dan. Pri skupini s terapevtsko vadbo 68 % oseb bolečin ni imelo, 

12 % jih je bolečine imelo 1-x na teden, 20 % vprašanih pa 2–3-x tedensko. Nobena oseba 

ni navajala bolečin vsak dan (tabela 17). 

 

Tabela 17: Kako pogosto se pojavljajo bolečine v hrbtenici? 

 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor Število oseb Odstotek  Število oseb Odstotek  Število oseb Odstotek  

Ni bolečin 31 62 % 14 56 % 17 68 % 

1-x tedensko 12 24 % 9 36 % 3 12 % 

2–3-x tedensko 7 14 % 2 8 % 5 20 % 

Vsak dan 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Skupaj 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

Šest anketiranih je bolečino po številski ocenjevalni lestvici (NRS) ocenilo s 3, 5 

vprašanih z 2, 1 oseba z 1, 3 osebe s 4, 1 oseba s 5, 3 s 7. 31 ljudi bolečin ni zaznalo. Pri 
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skupini z manualno terapijo 56 % vprašanih bolečin ni imelo, ena oseba je bolečino 

ocenila s 7, prav tako je po ena oseba ocenila bolečino s 5, 4, 1. Štiri osebe so bolečino 

ocenile z 2 in 3 vprašani s 3. Pri skupini s terapevtsko vadbo 17 anketiranih bolečin ni 

imelo, dve osebi sta bolečino ocenili s 7, prav tako sta dve bolečino ocenili s 4, 3 osebe 

so bolečino ocenile s 3 in 1 oseba z 2 (tabela 18). 

 

Tabela 18: Če bi bolečino morali oceniti na lestvici 1–10, kako bi jo ocenili? 

 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor Število oseb Odstotek  Število oseb Odstotek  Število oseb Odstotek  

1 1 2 % 1 4 % 0 0 % 

2 5 10 % 4 16 % 1 4 % 

3 6 12 % 3 12 % 3 12 % 

4 3 6 % 1 4 % 2 8 % 

5 1 2 % 1 4 % 0 0 % 

6 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

7 3 6 % 1 4 % 2 8 % 

8 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

9 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

10 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Brez bolečin 31 62 % 14 56 % 17 68 % 

Skupaj 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

33 oseb ni občutilo nič od naštetega v vprašalniku, 7 ljudi je začutilo zbadanje, 4 so 

zaznali pekoč občutek in 6 mravljinčenje. Pri skupini z manualno terapijo 56 % oseb 

bolečin ni imelo, 20 % anketiranih je občutilo mravljinčenje, 7 zbadanje in ena oseba 

pekoč občutek. Pri skupini s terapevtsko vadbo 76 % oseb ni občutilo nič od naštetega, 8 

% jih je občutilo mravljinčenje, 4 % zbadanje in 3 % pekoč občutek (tabela 19). 

 

Tabela 19: Občutil sem 

 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek 

Mravljinčenje 6 12 % 5 20 % 2 8 % 

Nič od naštetega 33 66 % 12 56 % 19 76 % 

Pekoč občutek 4 8 % 1 4 % 3 12 % 
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 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek 

Zbadanje 7 14 % 7 28 % 1 4 % 

Skupaj 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

38 anketiranih v šestih tednih raziskave ni imelo glavobolov, kar predstavlja 76 % vseh 

udeležencev. 12 oseb je v šestih tednih raziskave imelo glavobole. Na vprašanje, ali so 

bili v zadnjih šestih tednih prisotni glavoboli, je v skupini z manualno terapijo kar 84 % 

oseb odgovorilo z NE. 16 % jih je odgovorilo z DA. Pri skupini s terapevtsko vadbo je 

68 % oseb odgovorilo z NE. 32 % jih je odgovorilo z DA (tabela 20). 

 

Tabela 20: Prisotnost glavobolov 

 Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Odgovor  Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek 

Da 12 24 % 4 16 % 8 32 % 

Ne 38 76 % 21 84 % 17 68 % 

Skupaj 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

Po NRS (1 predstavlja najmanjšo, 10 pa največjo bolečino) je bolečino z 1 ocenila ena 

oseba, z 2 dve osebi, tri so bolečino opisale s 3, dve s 4, po ena oseba 5 in 6 ter dve osebi 

s 7. Pri skupini z manualno terapijo sta 2 osebi intenzivnost glavobola na lestvici od 1 do 

10 ocenili z 2, en anketiranec je bolečino ocenil s 3 in en s 6. Pri skupini s terapevtsko 

vadbo sta po dve osebi bolečino ocenili s 7, 4 in 3. En vprašani je bolečino po lestvici od 

1 od 10 ocenil z 1. Prav tako je 1 oseba bolečino ocenila s 5. 17 ljudi bolečin ni imelo 

(tabela 21). 

 

Tabela 21: Ocena glavobolov po NRS 

Odgovor 
Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek 

1 1 2 % 0 0 % 1 4 % 

2 2 4 % 2 8 % 0 0 % 

3 3 6 % 1 4 % 2 8 % 

4 2 4 % 0 0 % 2 8 % 

5 1 2 % 0 0 % 1 4 % 
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Odgovor 
Vsi skupaj Manualna terapija Terapevtska vadba 

Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek Št. oseb Odstotek 

6 1 2 % 1 4 % 0 0 % 

7 2 4 % 0 0 % 2 8 % 

Brez bolečin 38 76 % 21 84 % 17 68 % 

SKUPAJ 50 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

3.4.4 Prikaz analize Likertove lestvice končnega vprašalnika 

 

Pri Likertovi lestvici smo določili vrednosti odgovorov od 1 do 5, pri čemer odgovor 1 

pomeni: se nikakor ne strinjam, odgovor 2: ne strinjam se, odgovor 3: niti se strinjam niti 

se ne strinjam, odgovor 4: strinjam se in odgovor 5: se popolnoma strinjam. Za posamično 

trditev je bilo mogoče izbrati le eno vrednost. 

  

54 % oseb se je s trditvijo ''po terapiji sem se bolje počutil'' (Vprašanje 1) popolnoma 

strinjalo, 44 % se jih je strinjalo, 2 % anketiranih se niti nista strinjala niti strinjala. 

 

74 % vprašanih se je s trditvijo ''terapija me je sprostila'' (Vprašanje 2) popolnoma 

strinjalo, 22 % oseb se je strinjalo, 4 % se niti niso strinjali niti strinjali. 

 

34 % oseb se je s trditvijo ''po terapiji sem postal bolj produktiven'' (Vprašanje 3) 

popolnoma strinjalo, 48 % se jih je strinjalo, 16 % se jih niti ni strinjalo niti strinjalo in 2 

% oseb se nista strinjala. 

46 % vprašanih se je s trditvijo ''po terapiji sem znova lažje sedel na stol'' (Vprašanje 4) 

popolnoma strinjalo, 42 % se jih je strinjalo, 12 % oseb se niti ni strinjalo niti strinjalo. 

56 % vprašanih se je s trditvijo ''terapija je zmanjšala bolečine'' (Vprašanje 5) popolnoma 

strinjalo, 38 % oseb se je strinjalo, 26 % se jih niti ni strinjalo niti strinjalo. 

 

24 % sodelujočih se je s trditvijo ''terapija je zmanjšala glavobole'' (Vprašanje 6) 

popolnoma strinjalo, 30 % se jih je strinjalo, 42 % oseb se niti ni strinjalo niti strinjalo, 2 

% se nista strinjala in prav tako 2 % se nikakor nista strinjala. 
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56 % oseb se je s trditvijo ''terapija je izpolnila moja pričakovanja'' (Vprašanje 7) 

popolnoma strinjalo, 44 % se jih je strinjalo. 

 

56 % vprašanih se je s trditvijo ''med delovnim časom se sedaj večkrat razgibam ali 

sprehodim'' (Vprašanje 8) popolnoma strinjalo, 26 % se jih je strinjalo, 24 % oseb se niti 

ni strinjalo niti strinjalo, 2 % se nista strinjala in prav tako se 2 % oseb nikakor nista 

strinjala. 

 

52 % oseb se je s trditvijo ''v času terapij se je zmanjšala napetost mišic'' (Vprašanje 9) 

popolnoma strinjalo, 40 % se jih je strinjalo, 8 % se jih niti ni strinjalo niti strinjalo. 

 

66 % vprašanih se je s trditvijo ''terapije bi priporočal in jih nadaljeval še naprej'' 

(Vprašanje 10) popolnoma strinjalo, 26 % oseb se je strinjalo, 8 % se jih niti ni strinjalo 

niti strinjalo. 

 

70 % oseb se je s trditvijo ''redno izvajanje vadbe in terapij bi pozitivno vplivalo na moje 

počutje in storilnost dela'' (Vprašanje 11) popolnoma strinjalo, 28 % se jih je strinjalo, 2 

% oseb se nista strinjala (Slika 2). 

 

Slika 2: Graf končne Likertove lestvice 
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3.4.5 Rezultati meritev gibljivosti 

 

Pri gibu antefleksije vratne hrbtenice je bilo treba za izboljšanje obsega giba povečati 

razdaljo med brado (protuberantia mentalis) in jugularno incisuro na prsnici. Maksimalna 

razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega giba se 

nanašajo na posameznika.  

 

Maksimalna razdalja se je povečala za 0,5 cm. Največja pridobitev obsega giba je bila 5 

cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 5 cm. Povprečen obseg giba ostaja enak. Razlika 

standardnega odklona znaša 1,62. Mediana znaša 16,00. Pearson med začetno in končno 

vrednostjo znaša 0,79. V skupini z MT je bila največja pridobitev obsega giba 5 cm. Pri 

skupini s terapevtsko vadbo pa je ta znašala 2,5 cm. Obseg giba se je pri manualni terapiji 

največ zmanjšal za 2 cm, pri skupini s TV pa 5 cm. Povprečen obseg giba pri skupini z 

MT ostaja enak, pri skupini s TV se je zmanjšal za 0,34 cm. Razlika standardnega odklona 

pri MT znaša 1,37, pri TV pa 1,77. Pearson med začetno in končno vrednostjo pri MT 

znaša 0,85. Pri TV pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,45 (tabela 22). 

 

Tabela 22: Gib antefleksije 

Enota (cm) VSI (50) MT (25) TV (25)  

 Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 12,50 12,50 –5,00 13,00 13,00 –2,00 12,50 12,50 –5,00 

Maksimum 22,50 23,00 5,00 22,50 23,00 5,00 19,00 18,00 2,50 

Povprečje 16,51 16,51 0,00 17,60 17,94 0,34 15,42 15,08 –0,34 

Mediana 16,00 16,00 0,00 18,00 18,00 0,00 16,00 15,00 0,00 

Standardni odklon 2,44 2,50 1,62 2,59 2,36 1,37 1,67 1,71 1,77 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,79 0,85 0,45 

 

Pri gibu retrofleksije vratne hrbtenice je bilo za izboljšanje obsega giba treba povečati 

razdaljo med zunanjo okcipitalno potuberanco in trnom sedmega vretenca. Maksimalna 

razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega giba se 

nanašajo na posameznika. 
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Maksimalna razdalja se je povečala za 0,5 cm. Največja pridobitev obsega giba je bila 5,5 

cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 3,5 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 

0,26 cm. Razlika standardnega odklona znaša 1,32. Pearsonov koeficient med začetno in 

končno vrednostjo znaša 0,88. Največja pridobitev obsega giba v skupini z MT je bila 2 

cm, pri skupini s TV 5,5 cm. Obseg giba se je v skupini z MT največ zmanjšal za 1 cm, 

pri skupini s TV pa 3,5 cm. Povprečen obseg giba se je v skupini z MT povečal za 0,50 

cm, v skupini s TV za 0,02 cm. Razlika standardnega odklona znaša v skupini z MT 0,93, 

v skupini s TV 1,58. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša v skupini z MT 

0,95 in v skupini s TV 0,45 (tabela 23).  

 

Tabela 23: Gib retrofleksije 

Enota (cm) 
VSI (50) MT (25) TV (25)  

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 16,00 15,00 –3,50 18,00 18,50 –1,00 16,00 15,00 –3,50 

Maksimum 26,00 26,50 5,50 26,00 26,50 2,00 25,00 26,00 5,50 

Povprečje 21,68 21,94 0,26 22,76 23,26 0,50 20,60 20,62 0,02 

Mediana 21,50 22,00 0,00 23,00 24,00 0,50 20,50 20,50 0,00 

Standardni odklon 2,74 2,60 1,32 2,54 1,99 0,93 2,50 2,47 1,58 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,88 0,95 0,80 

 

Pri gibu lateralne fleksije vratne hrbtenice v desno je bilo treba za izboljšanje obsega giba 

zmanjšati razdaljo med mastoidnim odrastkom senčnice in akromionom na desni strani. 

Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega 

giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je bila na koncu raziskave 9 cm. Maksimalna razdalja je ostala 21 

cm. Največja pridobitev obsega giba je bila 3 cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 2 

cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,57 cm. Razlika standardnega odklona znaša 

1,20. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,88. Največja pridobitev obsega 

giba v skupini z MT je bila 3 cm, v skupini s TV pa 2,5 cm. Obseg giba se je v obeh 

skupinah največ zmanjšal za 2 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,56 cm pri 

skupini z MT in 0,58 pri skupini s TV. Razlika standardnega odklona je znašala 1,12 pri 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

 

Aleksandar Mirčevski: Primerjava učinkov manualne terapije in terapevtske vadbe na bolečino 

v torakalnem delu hrbtenice pri pisarniških delavcih 

 
stran 30 

skupini z MT in 1,27 pri skupini s TV. Pearson med začetno in končno vrednostjo je 

znašal 0,88 pri skupini z MT in 0,78 pri skupini s TV (tabela 24).  

 

Tabela 24: Gib lateralne fleksije v desno 

Enota (cm) VSI (50) MT (25) TV (25)  

 Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 9,00 9,00 –3,00 11,00 10,00 –3,00 9,00 9,00 –2,50 

Maksimum 21,00 21,00 2,00 21,00 21,00 2,00 17,00 17,00 2,00 

Povprečje 14,54 13,97 –0,57 15,74 15,18 –0,56 13,34 12,76 –0,58 

Mediana 14,50 14,00 0,00 16,00 15,00 –0,50 13,50 13,00 0,00 

Standardni odklon 2,36 2,45 1,20 2,25 2,25 1,12 1,78 2,00 1,27 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,88 0,88 0,78 

 

Pri gibu lateralne fleksije vratne hrbtenice v levo je bilo za izboljšanje obsega giba treba 

zmanjšati razdaljo med mastoidnim odrastkom senčnice in akromionom na levi strani. 

Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega 

giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je bila na koncu raziskave 9 cm. Maksimalna razdalja je ostala 20 

cm. Največja pridobitev obsega giba je bila 5 cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 4 

cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,64 cm. Razlika standardnega odklona znaša 

1,47. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,80. Največja pridobitev obsega 

giba je bila pri skupini z MT 2,5 cm in pri skupini s TV 5 cm. Obseg giba se je največ 

zmanjšal za 2 cm pri skupini z MT in za 4 cm pri skupini s TV. Povprečen obseg giba se 

je povečal za 0,56 pri skupini z MT in 0,72 pri skupini s TV. Razlika standardnega 

odklona znaša 0,95 pri skupini z MT in 1,85 pri skupini s TV. Pearson med začetno in 

končno vrednostjo znaša 0,92 pri skupini z MT in 0,48 pri skupini s TV (tabela 25). 

 

Tabela 25: Gib lateralne fleksije v levo 

Enota (cm) 
VSI (50) MT (25) TV (25)  

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 9,00 9,00 –5,00 12,00 10,00 –2,50 9,00 9,00 –5,00 

Maksimum 20,00 20,00 4,00 20,00 20,00 2,00 16,50 16,00 4,00 
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Enota (cm) 
VSI (50) MT (25) TV (25)  

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Povprečje 14,45 13,81 –0,64 15,44 14,88 –0,56 13,46 12,74 –0,72 

Mediana 14,00 13,50 –0,50 15,50 14,00 –0,50 14,00 13,00 –0,50 

Standardni odklon 2,28 2,35 1,47 2,20 2,42 0,95 1,90 1,71 1,85 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,80 0,92 0,48 

 

Pri gibu rotacije vratne hrbtenice v desno je bilo za izboljšanje obsega giba treba 

zmanjšati razdaljo med brado (protuberantia mentalis) in akromionom na desni strani. 

Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega 

giba se nanašajo na posameznika.  

 

Minimalna razdalja je bila na koncu raziskave 6,5 cm. Maksimalna razdalja je ostala 19,5 

cm. Največja pridobitev obsega giba je bila 5,5 cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 

1,5 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,96 cm. Razlika standardnega odklona 

znaša 1,56. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,76. Največja pridobitev 

obsega giba je bila 5 cm pri skupini z MT in 5,5 cm pri skupini s TV. Obseg giba se je 

največ zmanjšal za 1 cm pri skupini z MT in 1,5 pri skupini s TV. Povprečen obseg giba 

se je povečal za 0,58 cm pri skupini z MT in 1,58 pri skupini s TV. Razlika standardnega 

odklona znaša 1,18 pri skupini z MT in 1,79 pri skupini s TV. Pearson med začetno in 

končno vrednostjo znaša 0,88 pri skupini z MT in 0,62 pri skupini s TV (tabela 26).  

 

Tabela 26: Rotacija v desno 

Enota (cm) 
VSI (50) MT (25) TV (25)  

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 10,00 6,50 –5,50 10,00 8,00 –5,00 10,00 6,50 –5,50 

Maksimum 19,50 19,50 1,50 19,50 19,50 1,00 18,00 16,00 1,50 

Povprečje 13,25 12,29 –0,96 13,40 12,82 –0,58 13,10 11,76 –1,34 

Mediana 13,00 12,25 –0,50 13,00 12,00 0,00 13,00 12,50 –1,00 

Standardni odklon 2,00 2,40 1,56 2,21 2,44 1,18 1,75 2,24 1,79 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,76 0,88 0,62 
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Pri gibu rotacije vratne hrbtenice v levo je bilo za izboljšanje obsega giba treba zmanjšati 

razdaljo med brado (protuberantia mentalis) in akromionom na levi strani. Minimalna 

razdalja je bila na koncu raziskave 6,5 cm. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, 

pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

 

Maksimalna razdalja se je zmanjšala na 17,50 cm. Največja pridobitev obsega giba je bila 

6,5 cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 3 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 

0,69 cm. Razlika standardnega odklona znaša 1,58. Pearson med začetno in končno 

vrednostjo znaša 0,75. Največja pridobitev obsega giba je bila 2 cm pri skupini z MT in 

6,5 pri skupini s TV. Obseg giba se je največ zmanjšal za 0,5 cm pri skupini z MT in 3 

cm pri skupini s TV. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,26 cm pri skupini z MT in 

1,12 pri skupini s TV. Razlika standardnega odklona znaša 0,63 pri skupini z MT in 1,12 

pri skupini s TV. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,96 pri skupini z MT 

in 0,55 pri skupini s TV (tabela 27).  

 

Tabela 27: Rotacija v levo 

Enota (cm) 
VSI (50) MT (25) TV (25)  

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 10,00 6,50 –6,50 10,00 10,00 –2,00 10,00 6,50 –6,50 

Maksimum 18,00 17,50 3,00 17,50 17,50 0,50 18,00 16,50 3,00 

Povprečje 13,43 12,74 –0,69 13,68 13,42 –0,26 13,18 12,06 –1,12 

Mediana 13,50 13,00 0,00 14,00 13,00 0,00 13,00 12,50 –0,50 

Standardni odklon 2,13 2,29 1,58 2,11 2,19 0,63 2,13 2,19 2,06 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,75 0,96 0,55 

 

Pri gibu antefleksije hrbtenice v celoti je bilo za izboljšanje obsega giba treba zmanjšati 

razdaljo med konicami prstov in tlemi. Če se je preiskovanec z dlanmi dotaknil tal, je 

vrednost –15. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in 

zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je bila na koncu raziskave z dlanmi do tal. Maksimalna razdalja je 

znašala na začetku 37 cm in se je na koncu zmanjšala na 27 cm. Največja pridobitev 

obsega giba je 18 cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 15 cm. Povprečen obseg giba 
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se je povečal za 1,26 cm. Razlika standardnega odklona znaša 4,47. Pearson med začetno 

in končno vrednostjo znaša 0,95. Največja pridobitev obsega giba je 13 cm pri skupini z 

MT in 18 cm pri skupini s TV. Obseg giba se ni zmanjšal pri skupini z MT. Pri skupini s 

TV pa se je zmanjšal za 15 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 1,92 cm pri skupini 

z MT in 0,60 pri skupini s TV. Razlika standardnega odklona znaša 3,81 pri skupini z MT 

in 4,96 pri skupini s TV. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,97 pri skupini 

z MT in 0,93 pri skupini s TV (tabela 28).  

 

Tabela 28: Gib antefleksije v celotni hrbtenici 

Enota (cm do tal) 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum –15,0 –15,00 –18,00 –15,0 –15,0 –13,00 –15,0 –15,0 –18,00 

Maksimum 37,00 27,00 15,00 32,00 27,00 0,00 37,00 19,00 15,00 

Povprečje –0,91 –2,17 –1,26 –0,90 –2,82 –1,92 –0,92 –1,52 –0,60 

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Standardni odklon 13,60 11,31 4,47 14,80 12,74 3,81 12,29 9,62 4,96 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,95 0,97 0,93 

 

Pri gibu retrofleksije hrbtenice v celoti je bilo za izboljšanje obsega giba treba povečati 

zaklon. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in zmanjšanje 

obsega giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je na začetku znašala 15° na koncu pa 10°. Maksimalen obseg je 

znašal 35°. Največja pridobitev obsega giba je 15°. Obseg giba se je največ zmanjšal za 

10°. Povprečen obseg giba se je povečal za 1,40°. Razlika standardnega odklona znaša 

4,13. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,54. Največja pridobitev obsega 

giba je 5° pri skupini z MT in 15° pri skupini s TV. Obseg giba se ni zmanjšal pri skupini 

z MT, se je pa pri skupini s TV za 10°. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,60° pri 

skupini z MT in 2,20° pri skupini s TV. Razlika standardnega odklona znaša 1,62 pri 

skupini z MT in 5,49 pri skupini s TV. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 

0,81 pri skupini z MT in 0,51 pri skupini s TV (tabela 29).  
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Tabela 29: Gib retrofleksije v celotni hrbtenici 

Enota: stopinje (°) 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 15,00 10,00 –10,00 20,00 25,00 0,00 15,00 10,00 –10,00 

Maksimum 30,00 35,00 15,00 30,00 30,00 5,00 30,00 35,00 15,00 

Povprečje 27,30 28,70 1,40 28,40 29,00 0,60 26,20 28,40 2,20 

Mediana 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 5,00 

Standardni odklon 4,15 4,45 4,13 2,73 2,00 1,62 4,96 5,95 5,49 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,54 0,81 0,51 

 

Pri gibu lateralne fleksije hrbtenice je bilo za izboljšanje obsega giba treba zmanjšati 

razdaljo med konicami prstov in tlemi. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, 

pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

Minimalna razdalja je na začetku znašala 28,5 cm, na koncu pa 26 cm. Maksimalna 

razdalja je znašala 63 cm. Največja pridobitev obsega giba je 27 cm. Obseg giba se je 

največ zmanjšal za 6 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 3,13 cm. Razlika 

standardnega odklona znaša 4,61. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,77. 

Največja pridobitev obsega giba je 8 cm pri skupini z MT in 27 cm pri TV. Obseg giba 

se ni zmanjšal pri skupini z MT, se je pa zmanjšal pri skupini s TV za 6 cm. Povprečen 

obseg giba se je povečal za 2,26 cm pri skupini z MT in 4 cm pri skupini s TV. Razlika 

standardnega odklona znaša 1,88 pri skupini z MT in 6,12 pri skupini s TV. Pearson med 

začetno in končno vrednostjo znaša 0,96 pri skupini z MT in 0,65 pri skupini s TV (tabela 

30). 

 

Tabela 30: Gib lateralne fleksije hrbtenice v desno 

Enota: cm 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 28,50 26,00 –27,00 36,00 32,00 –8,00 28,50 26,00 –27,00 

Maksimum 63,00 55,00 6,00 57,00 53,00 0,00 63,00 55,00 6,00 

Povprečje 45,73 42,60 –3,13 44,62 42,36 –2,26 46,84 42,84 –4,00 

Mediana 48,00 43,00 –2,00 45,00 41,00 –2,00 48,00 43,00 –2,50 

Standardni odklon 6,83 6,69 4,61 6,31 5,68 1,88 7,14 7,56 6,12 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,77 0,96 0,65 
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Pri gibu lateralne fleksije hrbtenice je bilo za izboljšanje obsega giba treba zmanjšati 

razdaljo med konicami prstov in tlemi. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, 

pridobitev obsega giba in zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je na začetku znašala 30 cm, na koncu pa 26 cm. Maksimalna razdalja 

je znašala 60 cm. Največja pridobitev obsega giba je 25 cm. Obseg giba se je največ 

zmanjšal za 11 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 2,63 cm. Razlika standardnega 

odklona znaša 4,55. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,77. Največja 

pridobitev obsega giba je 5 cm pri skupini z MT in 27 cm pri TV. Obseg giba se je 

zmanjšal za 1 cm pri skupini z MT in za 6 cm v skupini s TV. Povprečen obseg giba se 

je povečal za 1,06 cm pri skupini z MT in 4,20 cm pri skupini s TV. Razlika standardnega 

odklona znaša 1,47 pri skupini z MT in 5,86 pri skupini s TV. Pearson med začetno in 

končno vrednostjo znaša 0,97 pri skupini z MT in 0,70 pri skupini s TV (tabela 31). 

 

Tabela 31: Gib lateralne fleksije hrbtenice v levo 

Enota: cm 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 30,00 26,00 –25,00 30,00 31,00 –5,00 30,00 26,00 –25,00 

Maksimum 60,00 55,00 11,00 54,00 52,00 1,00 60,00 55,00 11,00 

Povprečje 45,31 42,68 –2,63 43,66 42,60 –1,06 46,96 42,76 –4,20 

Mediana 45,50 42,75 –2,00 43,00 42,00 –0,50 48,00 44,00 –4,00 

Standardni odklon 6,76 6,71 4,55 5,69 5,37 1,47 7,32 7,82 5,86 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,77 0,97 0,70 

 

Pri gibu rotacije hrbtenice je bilo za izboljšanje obsega giba treba povečati zasuk trupa v 

določeno smer. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba in 

zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je znašala 30°. Maksimalna razdalja je znašala 45°. Največja 

pridobitev obsega giba je 10°. Obseg giba se je največ zmanjšal za 15°. Povprečen obseg 

giba se je povečal za 2,10°. Razlika standardnega odklona znaša 5,66. Pearson med 

začetno in končno vrednostjo znaša 0,08. Največja pridobitev obsega giba je 10° pri 

skupini z MT in 5° pri skupini s TV. Obseg giba se ni zmanjšal pri nobenem od 
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preiskovancev v skupini z MT in zmanjšal za 15° pri skupini s TV. Povprečen obseg giba 

se je povečal za 1,20° v skupini z MT in 5,40° v skupini s TV. Razlika standardnega 

odklona znaša 2,56 v skupini z MT in 5,99 v skupini s TV. Pearson med začetno in končno 

vrednostjo znaša 0,78 v skupini pri MT in –0,30 v skupini s TV (tabela 32).  

 

Tabela 32: Gib rotacije hrbtenice v desno 

Enota: stopinje (°) 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 30,00 30,00 –15,00 30,00 35,00 0,00 30,00 30,00 –15,00 

Maksimum 45,00 45,00 10,00 45,00 45,00 10,00 45,00 40,00 5,00 

Povprečje 40,20 38,10 –2,10 40,00 41,20 1,20 40,40 35,00 –5,40 

Mediana 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 35,00 –5,00 

Standardni odklon 3,60 4,68 5,66 4,00 2,56 2,56 3,14 4,24 5,99 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,08 0,78 –0,30 

 

Pri gibu rotacije hrbtenice v levo je bilo za izboljšanje obsega giba treba povečati zasuk 

trupa v določeno smer. Maksimalna razdalja, minimalna razdalja, pridobitev obsega giba 

in zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

 

Minimalna razdalja je znašala 30°. Maksimalna razdalja je znašala 45°. Največja 

pridobitev obsega giba je 10°. Obseg giba se je največ zmanjšal za 15°. Povprečen obseg 

giba se je povečal za 2,20°. Razlika standardnega odklona znaša 5,40. Pearson med 

začetno in končno vrednostjo znaša 0,18. Največja pridobitev obsega giba je 10° pri 

skupini z MT in 5° v skupini s TV. Obseg giba se ni zmanjšal v skupini z MT, se je pa 

zmanjšal pri skupini s TV za 15°. Povprečen obseg giba se je povečal za 1,20° pri skupini 

z MT in zmanjšal za 5,6° pri skupini s TV. Razlika standardnega odklona znaša 2,56 pri 

skupini z MT in 5,35 pri skupini s TV. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 

0,76 pri skupini z MT in –0,08 pri skupini s TV (tabela 33).  

 

Tabela 33: Gib rotacije hrbtenice v levo 

Enota: stopinje (°) 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 30,00 30,00 –15,00 30,00 35,00 0,00 35,00 30,00 –15,00 
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Enota: stopinje (°) 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Maksimum 45,00 45,00 10,00 45,00 45,00 10,00 45,00 45,00 5,00 

Povprečje 39,60 37,40 –2,20 39,20 40,40 1,20 40,00 34,40 –5,60 

Mediana 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 35,00 –5,00 

Standardni odklon 3,58 4,72 5,40 3,92 3,14 2,56 3,16 4,08 5,35 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,18 0,76 –0,08 

 

Pri meritvi po Schoberju je bilo za izboljšanje obsega giba treba povečati razdaljo med 

trnom C7 in S1. Maksimalen in minimalen izmerjen obseg giba, pridobitev obsega giba 

in zmanjšanje obsega giba se nanašajo na posameznika. 

Minimalni izmerjeni obseg giba je znašal 6,5 cm. Maksimalni izmerjeni obseg giba je na 

začetku znašal 15 cm, na koncu 13 cm. Največja pridobitev izmerjenega obsega giba je 3 

cm. Obseg giba se je največ zmanjšal za 4 cm. Povprečen obseg giba se je povečal za 

0,37 cm. Razlika standardnega odklona znaša 1,40. Pearson med začetno in končno 

vrednostjo znaša 0,61. Največja pridobitev obsega giba je 3 cm v skupini z MT in 2 cm v 

skupini s TV. Obseg giba se ni zmanjšal v skupini z MT, se pa je zmanjšal za 4 cm pri 

skupini s TV. Povprečen obseg giba se je povečal za 0,98 cm v skupini z MT in zmanjšal 

za 1,56 pri skupini s TV. Razlika standardnega odklona znaša 1,00 pri skupini z MT in 

1,56 pri skupini s TV. Pearson med začetno in končno vrednostjo znaša 0,87 pri skupini 

z MT in 0,51 v skupini s TV (tabela 34).  

 

Tabela 34: Meritve hrbtenice po Schoberju 

Enota (cm) 
VSI (50) MT (25) TV (25) 

Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika Prej Potem Razlika 

Minimum 6,50 7,50 –4,00 6,50 8,50 0,00 7,00 7,50 –4,00 

Maksimum 15,00 13,00 3,00 12,00 13,00 3,00 15,00 13,00 2,00 

Povprečje 9,76 10,13 0,37 9,30 10,28 0,98 10,22 9,98 –0,24 

Mediana 10,00 10,00 0,50 9,00 10,00 1,00 10,00 10,00 0,00 

Standardni odklon 1,72 1,37 1,40 1,67 1,17 0,87 1,63 1,53 1,56 

Pearson (med zač. in 

konč. vred.) 
0,61 0,87 0,51 
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3.5  RAZPRAVA 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da kar 92 % anketiranih sedi 5 ur ali več, kar pomeni več kot 

60 % delovnega časa. Do podobnih sklepov je s svojimi sodelavci (2014) prišla Clemes. 

Njena raziskava je namreč pokazala, da v Veliki Britaniji 71 % delovnih ur delavci 

preživijo v sedečem položaju. V raziskavi je izpostavila, da so skupine s sedečim delom 

dovzetnejše za kronične bolezni in mišično-skeletne motnje. Naša raziskava je pokazala, 

da se mišično-skeletne motnje, ki se pogosto kažejo kot bolečina, pojavljajo kar pri 

polovici zaposlenih. Od polovice zaposlenih jih je kar tretjina občutila bolečine v vratu 

in le 3 % v prsnem košu, kar pa ne pomeni, da težav v prsnem delu ni. Že Hwangbo je s 

sodelavci (2014) spoznal, da se bolečine v cervikalni hrbtenici lahko pojavijo kot 

posledica oviranega gibanja prsnih vretenc, in s tem potrdil biomehansko korelacijo med 

prsno in vratno hrbtenico. Bolečina se je v naši raziskavi najpogosteje pojavljala enkrat 

tedensko, po NRS pa je dosegala vrednosti med 3 in 8. Vprašani so najpogosteje navajali 

bolečino za lopatico. To si lahko pojasnimo s povezavo cervikalne in prsne hrbtenice, kar 

v svoji raziskavi opisuje tudi Hwagbo s sodelavci (2014). Pogosta pa sta bila tudi 

mravljinčenje in zbadanje. Zelo pomemben podatek pri razumevanju stanja pisarniških 

delavcev je tudi izvajanje preventivnih vaj za hrbtenico, ki pa jih kar 66 % anketiranih ne 

izvaja. Premajhna aktivnost in neizvajanje preventivnih vaj sta ključna za pojav bolečin 

in mišično-skeletnih motenj, kar so omenjali že Lusa, et al. (2020), Kelly, et al. (2018) in 

Celik, et al. (2016). S preventivnimi vajami bi lahko povečali aktivnost in tako zmanjšali 

možnost kroničnih težav in mišično-skeletnih motenj, kar so v svojih raziskavah potrdili 

tudi Kelly, et al. (2018), Healy, et al. (2013) in Clemes, et al. (2014). Analiza meritev 

gibljivosti hrbtenice je pokazala izboljšanje gibljivosti v vseh merjenih gibih, pri 

pisarniških delavcih, ki so imeli manualno terapijo, kar potrjuje raziskava  McDevitta in 

sodelavcev (2015), ki so ugotovili, da manualna terapija pripomore k izboljšanju 

gibljivosti in zmanjšanju bolečin. Pri skupini, ki je izvajala terapevtsko vadbo, se je prav 

tako večina obsega gibov izboljšala, ugotavlja tudi raziskava Luse in sodelavcev (2020). 

Pa vendar se je pri posameznikih obseg giba tudi poslabšal pri antefleksiji vratne 

hrbtenice ter rotaciji v levo in desno smer v ledveni hrbtenici. Prav tako se je zmanjšala 

bolečina, ki jih je imelo po šestih tednih kar 16 % manj sodelujočih, in se je povprečna 

vrednost bolečine, ocenjene po NRS, zmanjšala za 1,73 na 3,53. Zmanjšanje bolečine sta 
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v svojih raziskavah potrdila tudi Cho (2017) s sodelavci in Hwangbo s sodelavci (2014). 

Sodelujoči so navajali tudi manj glavobolov po intervenciji. Bolečine je po intervenciji 

navedlo več oseb iz skupine z manualno terapijo v primerjavi s skupino, ki je imela 

terapevtsko vadbo. Obe skupini sta po šestih tednih vadb navajali največ bolečin v predelu 

križa, ki so bile prisotne tudi že na začetku raziskave. Pri končnem vprašalniku, v katerem 

nas je zanimalo predvsem počutje po koncu raziskave, smo ugotovili, da sta več kot dve 

tretjini delavcev po intervenciji postali produktivnejši, lažje sta sedli na stol, izboljšalo se 

je njihovo počutje. 92 % sodelujočih bi terapije priporočalo in jih nadaljevalo, 98 % jih 

navaja, da bi redno izvajanje vadbe in terapij izboljšalo počutje in storilnost dela. Ker sta 

se manualna terapija in terapevtska vadba izkazali za učinkoviti, bi nadaljno raziskavo 

lahko usmerili k bolj multimodalnemu pristopu, saj dosedanje raziskave kažejo, da ta, 

vključno z manualno terapijo, vadbo in izobraževanjem, zagotavlja boljše rezultate kot 

samo manualna terapija (Bishop, et al., 2015). Prav tako bi se osredotočili na celotno 

hrbtenico, saj vedno več raziskav, med njimi Hwangbo et al. (2014), omenja povezanost 

in medsebojen vpliv enega dela hrbtenice na drugega. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Z raziskavo smo spoznali, da manualna terapija in terapevtska vadba zmanjšujeta 

bolečino in pozitivno vplivata na vzdrževanje optimalnega stanja, saj sta prikazali 

pozitivne rezultate in zadovoljstvo sodelujočih v obeh skupinah. Ugotovili smo, da je pri 

pridobitvi obsega gibljivosti manualna terapija učinkovitejša kot terapevtska vadba, pri 

zmanjšanju bolečine pa je učinkovitejša terapevtska vadba, saj je na koncu bolečine 

navedlo več udeležencev iz skupine z manualno terapijo. Ta razlika je sicer minimalna, 

saj se je v obeh skupinah zmanjšala bolečina in izboljšal obseg gibov, prav tako so vsi 

sodelujoči poudarili izboljšanje počutja. Pomembno je poudariti pomen terapevtske 

vadbe, saj veliko pisarniških delavcev ni poznalo ali izvajalo preventivnih vaj, ki so 

ključnega pomena pri preprečevanju kroničnih težav v hrbtenici. Približno polovica 

zaposlenih ni imela težav s hrbtenico, zato bi bilo smiselno naslednje raziskave usmeriti 

le na pisarniške delavce s težavami in bolečinami v hrbtenici. Prav tako bi predlagali 

kontrolno skupino in skupino, v kateri bi izvajali kombinacijo terapevtske vadbe in 

manualne terapije, saj veliko člankov navaja boljše rezultate ob multimodalnem pristopu.
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6 PRILOGE 

 

6.1 INSTRUMENT 

 

6.1.1 Začetni vprašalnik 

 

Spoštovani! 

 

Sem Aleksandar Mirčevski, študent Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Ob zaključku 

dodiplomskega izobraževanja pripravljam diplomsko delo z naslovom Primerjava 

učinkov manualne terapije in terapevtske vadbe na bolečino v prsnem delu hrbtenice pri 

pisarniških delavcih pod mentorstvom Blanke Koščak Tivadar, mag. vzg. in men. v zdr., 

dipl. fiziot. 

 

Pred vami je vprašalnik, s katerim želim zbrati podatke za svojo raziskavo. Njegovi 

rezultati bodo uporabljeni zgolj za analizo podatkov v diplomskem delu in morebitnih 

znanstvenih publikacijah. Na začetku vprašalnika vpišite ime in priimek (lahko uporabite 

tudi šifro). V diplomskem delu ne bom uporabil vaših osebnih podatkov. Ime ali šifra se 

potrebuje zgolj za lažje povezovanje začetnega in končnega vprašalnika ter primerjave 

teh. Tam, kjer so odgovori na vprašanja že podani, obkrožite izbrani odgovor ali odgovor 

napišite na črto. 

 

Ime in priimek: _________________________ 

1. SKLOP 

 

1. Prosimo, označite vaš spol. 

o Moški 

o Ženski 

 

2. Vaša starost? _______ 

 



 

 

 

3. Kakšna je vaša najvišja dokončana stopnja izobrazbe? 

o Osnovna šola 

o Poklicna šola 

o Srednja šola 

o Višješolska, visokošolska izobrazba 

o Univerzitetna izobrazba 

o Magisterij, doktorat 

 

4. Koliko let delovnih izkušenj imate? ______ 

 

5. Koliko časa povprečno preživite v sedečem položaju pred računalnikom na dan? 

o 1–2 uri 

o 3–4 ure 

o 5–8 ur 

o Več kot 8 ur 

 

2. SKLOP 

6. Pogosto občutite bolečine v hrbtenici med dolgotrajnim sedenjem? 

o Da 

o Ne 

 

Če ste na vprašanje št. 6 odgovorili z da, odgovorite še na 7., 8. in 9. vprašanje. 

 

7. V katerem predelu hrbtenice najpogosteje zaznavate bolečino? 

o Vrat 

o Prsni koš 

o Ledveni del 

o Križ 

 

8. Kako pogosto se pojavljajo bolečine v hrbtenici? 

o 1-x tedensko 

o 2–3-x tedensko 



 

 

 

o Vsak dan 

 

9. Če bi morali bolečino oceniti na lestvici 1–10, kako bi jo ocenili? 

Moja bolečina je: ___/10 

Ocena 0 pomeni, da bolečine ni. Z oceno 10 opišemo nevzdržno, zelo močno bolečino. 

 

10. Ali ste se zaradi nastalih problemov s hrbtenico že kdaj zdravili? 

o Da 

o Ne 

 

11. Ali ste že kdaj občutili bolečine v hrbtenici brez kakšnega posebnega razloga (na 

primer udarca, padca ...)? 

o Da 

o Ne 

 

12. Občasno občutim: 

o Pekoč občutek po roki ali nogi 

o Otrplost udov 

o Mravljinčenje  

o Srbenje 

o Zbadanje 

o Bolečino za lopatico 

o Nič od naštetega 

 

13. Ali so kdaj prisotni glavoboli? 

o Da 

o Ne 

 

Če ste na vprašanje št. 13 odgovorili z da, odgovorite še na 14. in 15. vprašanje. 

 

14. Kako bi ocenili intenzivnost glavobola na lestvici 1–10? 

Moja bolečina je: ___/10 



 

 

 

Ocena 0 pomeni, da bolečine ni. Z oceno 10 opišemo nevzdržno, zelo močno bolečino. 

 

15. Kako pogosto imate glavobole? 

o Vsak dan 

o 1-x na teden 

o 1-x na 14 dni 

o 1-x na mesec 

 

16. Ste pogosto zadihani? 

o Da 

o Ne  

 

17. Ali v zadnjih šestih mesecih opažate težave z vidom/očmi (utrujenost oči, pekoč 

občutek, poslabšan vid, pordelost oči)? 

o Da  

o Ne  

 

18. Poznate kakšne preventivne vaje za hrbtenico? 

o Da 

o Ne 

 

Če ste na vprašanje št. 18 odgovorili z da, odgovorite še na 19. in 20. vprašanje. 

 

19. Ali izvajate preventivne vaje za hrbtenico? 

o Da 

o Ne 

 

20. Kolikokrat tedensko izvajate omenjene vaje? 

o 1–2-x tedensko 

o 3–4-x tedensko 

o Vsak dan 

 



 

 

 

3. SKLOP 

 

V tretjem sklopu bomo s pomočjo Likertove lestvice preverjali vaše splošno počutje 

(zadovoljstvo, splošna energija, počutje, delovna storilnost).  

 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

1 

Ne strinjam 

se 

2 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

3 

Strinjam 

se 

4 

Se 

popolno

ma 

strinjam 

5 

Sedeče delo na delovnem mestu mi 

ustreza. 

     

Sedeče delo mi povzroča bolečine v 

predelu vratne hrbtenice. 

     

Sedeče delo mi povzroča bolečine v 

predelu prsne hrbtenice. 

     

Moje počutje se po dolgotrajnem 

sedenju spremeni na slabše. 

     

Po dolgotrajnem sedenju postanem 

utrujen in manj produktiven. 

     

Med sedenjem opažam, da ostanem 

brez energije. 

     

Ergonomski pripomočki bi 

pozitivno vplivali na moje delo 

(počivala za noge, podstavki za 

zaslone, ergonomski stoli). 

     

Med delovnim časom bi se bilo treba 

večkrat razgibati ali sprehoditi. 

     

Manualna terapija med delovnim 

časom bi pozitivno vplivala na moje 

delo. 

     

Terapevtska vadba med delovnim 

časom bi pozitivno vplivala na moje 

delo. 

     



 

 

 

Redno izvajanje vadbe in terapij bi 

pozitivno vplivalo na moje počutje 

in storilnost dela. 

     

     

Pred vami je končni vprašalnik, s katerim želim pridobiti informacije zadnjih šestih 

tednov raziskave. 

 

6.1.2 Končni vprašalnik 

 

Ime in priimek: _______________________ 

 

1. So se v zadnjih šestih tednih pojavljale bolečine v hrbtenici med dolgotrajnim 

sedenjem? 

o Da 

o Ne 

 

Če ste na vprašanje št. 1 odgovorili z da, odgovorite še na 2., 3. in 4. vprašanje. 

 

2. V katerem predelu hrbtenice ste zaznavali bolečino? 

o Vrat 

o Prsni koš 

o Ledveni del 

o Križ 

 

3. Kako pogosto se pojavljajo bolečine v hrbtenici? 

o 1-x tedensko 

o 2–3-x tedensko 

o Vsak dan 

 

4. Če bi morali bolečino oceniti na lestvici 1–10, kako bi jo ocenili? 

Moja bolečina je: ___/10 

Ocena 0 pomeni, da bolečine ni. Z oceno 10 opišemo nevzdržno, zelo močno bolečino. 



 

 

 

5. Občutil sem: 

o Pekoč občutek po roki ali nogi 

o Otrplost udov 

o Mravljinčenje  

o Srbenje 

o Zbadanje 

o Bolečino za lopatico 

o Nič od naštetega 

 

6. Ali so bili v zadnjih šestih tednih prisotni glavoboli? 

o Da 

o Ne 

 

Če ste na vprašanje št. 6 odgovorili z da, odgovorite še na 7. vprašanje. 

 

7. Kako bi ocenili intenzivnost glavobola na lestvici 1–10? 

 

Moja bolečina je: ___/10 

Ocena 0 pomeni, da bolečine ni. Z oceno 10 opišemo nevzdržno, zelo močno bolečino. 

  

2. SKLOP – POČUTJE 

 

V drugem sklopu bom s pomočjo Likertove lestvice preveril učinke šesttedenske 

raziskave – terapije (manualna terapija ali terapevtska vadba) na vaše splošno počutje 

(zadovoljstvo, splošna energija, počutje, delovna storilnost). 

 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

1 

Ne 

strinjam 

se 

2 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

3 

Strinjam 

se 

4 

Se 

popolnom

a strinjam 

5 

Po terapiji sem se bolje počutil.      



 

 

 

Terapija me je sprostila.      

Po terapiji sem postal produktivnejši.      

Po terapiji sem znova lažje sedel na 

stol. 

     

Terapija je zmanjšala bolečine.      

Terapija je zmanjšala glavobole.      

Terapija je izpolnila moja 

pričakovanja. 

     

Med delovnim časom se sedaj večkrat 

razgibam ali sprehodim. 

     

V času terapij se je zmanjšala napetost 

mišic. 

     

Terapije bi priporočal in jih nadaljeval 

še naprej. 

     

Redno izvajanje vadbe in terapij bi 

pozitivno vplivalo na moje počutje in 

storilnost dela. 

     

 

Hvala za sodelovanje! 


