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Sportinė trauma

• Muskuloskeletinė trauma;

Teoriškai:
• Būdingas traumos mechanizmas;
• Būdingas struktūrų pažeidimas;
• Būdinga simptomatika;

Praktiškai:
• Retai būna izoliuota, dažniausiai- sudėtinė;
• Labai plačiai varijuoja pažeidimas;
• Dažnai neidentifikuojami gretutiniai (esminiai) pažeidimai;



Trenerio potencialas „valdant“ sportines 
traumas:

• prevencija,

• pirmoji pagalba,

• diagnostika,

• gydymas,

• reabilitacija,

• sugrįžimas į sportą.



• Išlaikyti/stiprinti ir apsaugoti sportininkų sveikatą;

• Apsaugant sveikatą padėti sportininkams maksimaliai 
atskleisti savo sportinį potencialą. 





Sportinė trauma, kaip gynybinė reakcija



Sportinė trauma, kaip gynybinė reakcija



Sportinių traumų dažnis

Treniruotėse:

~4 iš 1000 treniruočių valandų;

Varžybose:

~14 iš 1000 varžybų valandų;

Traumų dažnis ir pobūdis labai skiriasi sporto šakose, vaikų, vyrų, 
moterų grupėse.
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Vidiniai rizikos veiksniai

• Amžius;

• Lytis;

• Genotipas/fenotipas;

• Hiperlaksitetas;

• Biomechanika;

• Fizinis pasirengimas (ištvermė, jėga);

• Įgūdžiai (kritimas, koordinacija ir kt.);

• Anatominiai ypatumai;

• Kt.



Išoriniai rizikos veiksniai

• Žmogiškasis faktorius (komandos draugas, oponentas, teisėjo 
veiksmai, sirgaliai ir kt);

• Sportinis inventorius;

• Avalynė;

• Apsauginis inventorius;

• Aplinka (oro sąlygos, aikštelės paviršius, kt.)





Traumos mechanizmas





PREVENCIJOS PRIEMONĖS

•Bendrinės;

•Specifinės.



Bendrinės prevencinės priemonės

• Mityba;

• Miegas/ poilsis;

• Psichologija, motyvacija;

• Fizinės formos gerinimas (lankstumas, jėga, ištvermė);

• Koordinacijos ugdymas;

• Regeneracijos aktyvavimas.



Specifinės prevencinės priemonės

• Atskiroms sporto šakoms (specifinės apšilimo rutinos, metodikos ir
adaptacija variacijoms, adaptacijos rezervų sukėlimas ir t.t.);

• Specifinių traumų prevencijai (čiurnos patempimui,  PKR plyšimui, 
dvigalvio šlaunies raumens plyšimui, peties nestabilumui ir kt.).



FIFA 11+

2 x sav.

30-50%  mažiau traumų



Prevencijos efektyvumas

• Įvairios specifinės sportinių traumų profilaktinės programos mažina traumos 
riziką 1,5 - 4 kartus.

• Kompleksinė prevencinė programa futbole traumas sumažino ~4 kartus;

• Prevencinė programa su nestabiliomis plokštumomis rankinyje mažino riziką ~3 
kartus;

• Sportinės avalynės įdėklų panaudojimas sumažino stress lūžių rizika ~2 kartus;

• Čiurną stabilizuojančių įtvarų panaudojimas sumažino čiurnos raiščių traumų 
riziką ~2 kartus.



Pirmoji pagalba



Diagnostika

• Traumos mechanizmo išsiaiškinimas;

• Pažeidimų ,,inventorizacija“ klinikiniais tyrimais;

• Diferencinė diagnostika, klaidos tikimybės įvertinimas;

• Pagrindimas tyrimais, jei svarbu gydymo taktikai;

• Diagnozės ,,peržiūrėjimas“ eigoje;



Struktūra Ūmios traumos Lėtinės traumos

Kaulas Lūžis, antkaulio 

sumušimas

Stres lūžis, osteitas, periostitas;

Sąnarinė 

kremzlė

Kremzlės atšokimas, 

įplyšimas;

Chondropatija, chondromaliacija;

Sąnarys Panirimas, išnirimas; Sinoviitas, cista, ganglionas,    

osteoartritas;

Raiščiai Plyšimas (I-III); Uždegimas;

Raumuo Plyšimas (I-III); Ankštumo sindromas, atokieji 

skausmai, rabdomiolizė, fibrozė;

Sausgyslė Plyšimas; Tendinopatija (tenosiovitas, 

tendinozė, tendinitas);

Bursa (tepalinis

maišelis)

Trauminis bursitas; Lėtinis bursitas;

Nervas Neuropraxia, trauminis 

pažeidimas;

Užspaudimas, įstrigimas;

Oda Nubrozdinimas, plėštinė 

žaizda;

Nuospauda, randas, įaugęs 

nagas;



Sportinės traumos

• Mikro <> makro;

• Ūminės <> lėtinės;

• Pirminės <> pakartotinės;

• Kontaktinės <> nekontaktinės;

• Eliminuojančios <> neeliminuojančios;

• Didinančio rizika <> nedidinančios;

• Apatinės galūnės <> viršutinės galūnės;

• Su pasekmėmis <> be pasekmių;









































Juosmens stabilizatoriai:















Raumens (į)plyšimas















Rotatorių manžetės traumos
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Chondropathia, chondromalcia











I 1-2 sav
II 4-6 sav
III 16-24 sav





Stabilus OCD gali būti gydomas ramybe 2 
mėn. Grįžtant prie krūvių stebėti 
simptomus.



Avulsija-operacinis 
gydymas.
Kiu atveju- jei 
netenkina 
reabilitacijos 
reultatai.



Nuovargio (stress) lūžis, kaulo stress reakcija



Jei negerėja nuo tempimų 
ir santykinio nukrovimo, 
arba atsikartoja kelis 
kartus- operacija.















Sausgyslių plyšimai








