


Ελάχιστη ανατομία!



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σε αυτήν την ενότητα θα μιλήσουμε για τη: 

Λειτουργία της Σπονδυλικής στήλης 

Θα γνωρίσουμε τη Μαρία και τον Κώστα 

Πώς έχει φτιαχτεί (η φυσιολογία της)



Ας πούμε μια
ιστορία

Γνώρισε τη Μαρία 



Τα χαρακτηριστικά της Μαρίας
Μητέρα 2 αγοριών (δημοτικό)

Νιώθει ότι ΔΕΝ έχει στήριγμα και βοήθεια από
πουθενά!

Υπερβολικό άγχος να τα προλάβει όλα! 
Υπερβολική πίεση στη δουλειά να είναι εντάξει
στις υποχρεώσεις της!

Βρίσκεται κομμένη στα δυο ανάμεσα στη
δουλειά και το σπίτι, χωρίς πραγματικό χρόνο
για τον εαυτό της!

Οικιακά (δουλειές σπιτιού χωρίς βοήθεια)

Εργασία γραφείου με 6 ώρες κάθισμα σε υπολογιστή/ πόστο με ευθύνες 

6 ώρες ύπνο την ημέρα 

Διάβασμα παιδιών/δραστηριότητες παιδιών 



Ας πούμε μια
ιστορία

Γνώρισε τον Κώστα



Τα χαρακτηριστικά του Κώστα
Πατέρας 2 αγοριών (δημοτικό)

Νιώθει ότι ΔΕΝ μπορεί να προσφέρει αρκετά
στην οικογένειά του και αγωνίζεται συνεχώς
για αυτό!

Υπερβολική πίεση στην εργασία του, περνάνε
όλα από τα χέρια του!

Λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, δεν μπορεί να
συμμετάσχει στη διαπαιδαγώγηση των
παιδιών - ίσως καμιά φορά τα πάει στις
δραστηριότητές τους.

Οικιακά (σούπερ μάρκετ)

Ελεύθερος επαγγελματίας με 10-12 ώρες εργασίας σε υπολογιστή 

6 ώρες ύπνο την ημέρα 

Το σπίτι μακριά από τη δουλειά (3 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο) 



Ας πάρουμε μια μικρή (αλλά
πολύτιμη) δόση γνώσης σχετικά με τη

σπονδυλική μας στήλη



"Ξεψαχνίζοντας" τη σπονδυλική
στήλη

Ανατομία
Μυς
Νεύρα
Αγγεία
Οστά 

Οστά 
Σπόνδυλοι

Δίσκοι (ενδιάμεσο υλικό)

Δίσκος
Κρεμμύδι 
Αλφάδι



"Ξεψαχνίζοντας" τη σπονδυλική
στήλη

Ανατομία
Μυς
Νεύρα
Αγγεία
Οστά 

Οστά 
Σπόνδυλοι

Δίσκοι (ενδιάμεσο υλικό)

Δίσκος
Κρεμμύδι 
Αλφάδι



"Ξεψαχνίζοντας" τη σπονδυλική
στήλη

Ανατομία
Μυς
Νεύρα
Αγγεία
Οστά 

Οστά 
Σπόνδυλοι

Δίσκοι (ενδιάμεσο υλικό)

Δίσκος
Κρεμμύδι (δίσκος)
Αλφάδι (πυρήνας)



"Ξεψαχνίζοντας" τη σπονδυλική
στήλη



Η κίνηση του πυρήνα σε σχέση με
τον δίσκο



Κάμψη Έκταση Δεξιά πλάγια
κάμψη

Δεξιά Στροφή

"Απλότητα..."



"... και Πολυπλοκότητα"

Κάμψη & Στροφή Πλάγια κάμψη &
Στροφή

Έκταση & Δεξιά
πλάγια κάμψη

Συνδυασμός



"... και Καθημερινότητα"



Mini εργασία
Καταγράψτε όλες τις κινήσεις που
κάνετε μέσα σε μια τυπική σας
ημέρα.

Πόσο συχνά τις κάνετε;

Σας δημιουργούν κάποιο πρόβλημα;



Ανακεφαλαίωση
Πως είναι δομημένη η σπονδυλική μας στήλη

Δεν φταίει πάντα το τι κάνω αλλά το πώς το
κάνω, πόσες φορές το κάνω και με τη διάθεση
το κάνω!

Συνειδητοποίηση του τι κάνω στην
καθημερινότητά μου, πως μοιράζω τις κινήσεις
μου στο σώμα μου

Σύνδεση των δραστηριοτήτων με τον τρόπο
που λειτουργούν αθροιστικά στην εμφάνιση
των συμπτωμάτων 

Πως λειτουργεί ο δίσκος και πως κινείται ο πυρήνας 

Ποιες κινήσεις γίνονται στη σπονδυλική μας στήλη 

Mini εργασία 



Βασική Ανατομία απλά
και κατανοητά!

Πιστοποιητικό γνώσης στη 



Δίνοντας το σωστό
περιεχόμενο στα
συμπτώματά σου



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σε αυτήν την ενότητα θα μιλήσουμε για την: 

Οσφυαλγία: Τι είναι αυτό;

Οξύς vs χρόνιος πόνος

Το λάθος της διάγνωσης

Χημικός vs μηχανικός πόνος



9 στους 10
ενήλικες θα πονέσουν στη μέση μια φορά στη ζωή τους

30%
των ατόμων που πάσχουν από οξεία οσφυαλγία, 

θα συνεχίσουν να έχουν επίμονα συμπτώματα ακόμη κι
έναν χρόνο μετά

40%
των ατόμων που πάσχουν από οσφυαλγία, 
παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα 



Το λάθος της διάγνωσης
Γιατί ο όρος "οσφυαλγία" είναι κενός

οσφυαλγία:
 

οσφύς (=μέση) + άλγος (=πόνος)



Το λάθος της διάγνωσης
Γιατί ο όρος "οσφυαλγία" είναι κενός

Γιατ
ρέ, π

ονάω

εδώ...



Το λάθος της διάγνωσης
Γιατί ο όρος "οσφυαλγία" είναι κενός

!!!
Χμμ! Σε πονά

η μέση!



Το λάθος της διάγνωσης
Γιατί ο όρος "οσφυαλγία" είναι κενός

Πιθανές αιτίες: Οσφυϊκοί σπόνδυλοι (+ενδιάμεσοι ιστοί)
Θωρακικοί σπόνδυλοι (+ενδιάμεσοι ιστοί) 
Λεκάνη (ΙΛΑ) 
Ισχίο
Γόνατο (πιο σπάνια)



Δεν
 είν

αι α
υτό

 πο
υ

νομ
ίζε
ις! 

Να
 σο

υ εξη
γήσ

ω...



Το λάθος της διάγνωσης
Γιατί ο όρος "οσφυαλγία" είναι κενός

οσφυαλγία = οσφύς (=μέση) + άλγος (=πόνος)Ορισμός:

Πιθανές αιτίες: Οσφυϊκοί σπόνδυλοι (+ενδιάμεσοι ιστοί)
Θωρακικοί σπόνδυλοι (+ενδιάμεσοι ιστοί) 
Λεκάνη (ΙΛΑ) 
Ισχίο
Γόνατο (πιο σπάνια)

Εμπλεκόμενοι ιστοί: Μυς                            Οστά/Αρθρώσεις        
Σύνδεσμοι                 Τένοντες
Νεύρα                        Αγγεία 



Οσφυαλγία



Προσοχή με τη διάγνωση
Προσοχή στις "ταμπέλες"

"Έχω κήλη, ξέρω που είναι το πρόβλημα"

"Η μαγνητική έδειξε ότι έχω κήλες"



Χάνοντας την εστίαση...

...υποβαθμίζεις το αποτέλεσμα



Οξύς vs Χρόνιος πόνος
Διαφοροποιώντας τα συμπτώματα, εξατομικεύεις την παρέμβαση

Οξύς πόνος: 
0-7 ημέρες

Χρόνιος πόνος: 
1 μήνα - 1 χρόνο

Υποξύς πόνος: 
8-30 ημέρες



Οξύς vs Χρόνιος πόνος
Διαφοροποιώντας τα συμπτώματα, εξατομικεύεις την παρέμβαση

Οξύς πόνος: 
0-7 ημέρες

Φλεγμονή
 

Αντιφλεγμονώδη;

Χρόνιος πόνος: 
1 μήνα - 1 χρόνο

Υποξύς πόνος: 
8-30 ημέρες



Αντιφλεγμονώδη φάρμακα



Καλύπτοντας την πληγή δε σημαίνει
ότι την επουλώνεις κιόλας, ίσως

απλά την κουκουλώνεις!



Φάρμακα vs Φυσικοθεραπεία



Φάρμακα vs Φυσικοθεραπεία

"Θα κάνεις φυσικοθεραπείες όταν δεν θα πονάς!"



Χημικός vs Μηχανικός
πόνος

Καμία κίνηση ή θέση δεν
ανακουφίζει τα συμπτώματα
Πόνος 24ώρες το 24ωρο
Ένταση 7+/10

Χημικός πόνος: 
Υπάρχουν θέσεις ή κινήσεις
που χειροτερεύουν και θέσεις
που χειροτερεύουν τα
συμπτώματα
Πόνος διακοπτόμενος 
Ένταση 0-8/10

Μηχανικός πόνος: 



Οξύς vs Χρόνιος πόνος
Διαφοροποιώντας τα συμπτώματα, εξατομικεύεις την παρέμβαση

Οξύς πόνος: 
0-7 ημέρες

Φλεγμονή

Χρόνιος πόνος: 
1 μήνα - 1 χρόνο

Υποξύς πόνος: 
8-30 ημέρες

Επούλωση
ιστών







Μην ξύσεις την πληγή όσο
κι αν θελεις!



Άσε το τυράκι για το ποντίκι!



Οξύς vs Χρόνιος πόνος
Διαφοροποιώντας τα συμπτώματα, εξατομικεύεις την παρέμβαση

Οξύς πόνος: 
0-7 ημέρες

Φλεγμονή

Χρόνιος πόνος: 
1 μήνα - 1 χρόνο

Υποξύς πόνος: 
8-30 ημέρες

Επούλωση
ιστών

Αναμόρφωση



Πάγος vs Θερμό
Πότε, πώς, γιατί;

συνήθως σε οξύ τραυματισμό
(διάστρεμμα, θλάση, ρήξη)

Κρύο 
συνήθως σε χρόνια φλεγμονή
(αρθρίτιδα, οσφυαλγία)

Ζέστη



Πάγος vs Θερμό
Πότε, πώς, γιατί;

συνήθως σε οξύ τραυματισμό
(διάστρεμμα, θλάση, ρήξη)

Κρύο 
συνήθως σε χρόνια φλεγμονή
(αρθρίτιδα, οσφυαλγία)

Ζέστη

Hint!
Πώς σου αρέσει να κάνεις μπάνιο;



Mini εργασία
Υποφέρετε από μηχανικό ή χημικό πόνο;  

Βρίσκεστε στην οξεία, υποξεία ή χρόνια
φάση;

Πώς σας βοηθάει αυτή η συνειδητοποίηση;



"Άλλαξε το σκεπτικό σου και το σώμα σου θα
μπει στο μονοπάτι της ίασης!"

Συνειδητοποίηση της παρούσας κατάστασης
και άρα καλύτερος έλεγχος, καλύτερο mindset

Καλύτερο mindset (σκεπτικό) σημαίνει
ενεργοποίηση των μηχανισμών ίασης του
οργανισμού

Ανακεφαλαίωση
Οσφυαλγία 

Tο πρόβλημa μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά σημεία/δομές

Μακριά από την παγίδα της διάγνωσης-ταμπέλας

Mini εργασία 

Αντιφλεγμονώδης αγωγή 

H φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις της
φλεγμονής

H μέση αγαπά τη ζέστη συνήθως, όχι το κρύο



Αποκωδικοποιώντας
τον πόνο!



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σε αυτήν την ενότητα θα μιλήσουμε για το: 

Πώς να ελέγχω τα συμπτώματά μου
Στοιχεία ελέγχου: ένταση, διάρκεια, συχνότητα,
θέση συμπτωμάτων

Πώς να φτιάξω το δικό μου ημερολόγιο ίασης

Γιατί της ίασης κι όχι του πόνου;

Αναγνωρίζοντας μοτίβα, προδιαθεσικούς
παράγοντες και στοιχεία που ανακουφίζουν

Πότε πρέπει να ανησυχώ; 



Τα χαρακτηριστικά του πόνου
Ένταση 
Συχνότητα
Διάρκεια
Θέση συμπτωμάτων 

Παράγοντες που επηρεάζουν + ή -
Δραστηριότητες



Ένταση
Κλίμακα πόνου 0-10 (0= καθόλου πόνος, 10=ό,τι χειρότερο έχω
νιώσει ποτέ στη ζωή μου γενικά)

Μέγιστη ένταση μέσα στην ημέρα αν είναι διακοπτόμενος ή
μέσος όρος έντασης αν είναι πολύ συχνός ή συνεχής μέσα στην
ημέρα  

Το ότι ο πόνος είναι 8+ στην κλίμακα πόνου δεν είναι
απαγορευτικό (πιθανότατα μηχανικός πόνος=> διορθώνεται!)



Συχνότητα
Πόσο πονάω μέσα στην ημέρα μου 

Συνέχεια, κάθε φορά που κάνω τη συγκεκριμένη κίνηση, κάθε
φορά που κάθομαι στη συγκεκριμένη θέση, όταν σηκώνομαι
από την καρέκλα/καναπέ/κρεβάτι 

"κάθε φορά" ή "άλλες φορές ναι κι άλλες όχι"



Διάρκεια
Πόσο κρατάει ο πόνος όταν ξεκινήσει 

Στιγμιαίος, σταματά αμέσως, χρειάζεται να περάσει Χ ώρα μέχρι
να περάσει 

Η παγίδα του "ξαπλώνω και περνάει ο πόνος"

Η διάρκεια των συμπτωμάτων σε βάθος χρόνου καθορίζουν
επίσης τον χρόνο αποκατάστασης



Θέση συμπτωμάτων
Πού πονάω;

Μέση (κέντρο/μονόπλευρα), γλουτό, μέχρι το γόνατο, μέχρι τα
δάκτυλα

Όσο πιο μακριά τα συμπτώματα από την αιτία, τόσο πιο
σοβαρή η κατάσταση.



Προδιαθεσικοί παράγοντες
(-) Καταστάσεις, κινήσεις, θέσεις, συμπεριφορές που επηρεάζουν
αρνητικά στα συμπτώματα 

Δρουν ατομικά ή αθροιστικά 

"Δεν έκανα τίποτα"

(+) διαδικασίες, δραστηριότητες που επηρεάζουν θετικά
(περπάτημα, ξάπλωμα, κίνηση, άσκηση, διατροφή)



Πότε χρειάζεται να ανησυχώ;
Πόνος συνεχής (24ώρες), έντονος (8+) μετά τις 7 μέρες

Καμία θέση δεν ανακουφίζει τα συμπτώματα

Πόνος τη νύχτα - χειρότερος της μέρας

Πόνος διαξιφιστικός στο φτέρνισμα ή στον βήχα 

Απώλεια αισθητικότητας στην περιοχή ανάμεσα στα μπούτια κι
αίσθηση ότι πατώ πάνω σε βαμβάκι (στις πατούσες)

Ανεξήγητη απώλεια βάρους



Ορίζουμε τον πόνο και τα συμπτώματά μας μέσα από την ένταση, τη συχνότητα, τη
διάρκεια, τη θέση των συμπτωμάτων

Δημιουργούμε ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς για την
κατάστασή μας και μπορούμε να κρίνουμε αν η όποια
θεραπεία έχει όντως αποτέλεσμα

Η ανησυχία είναι σπάνια και στόχο έχει να σας κρατά
υποψιασμένους και να αντιμετωπίζετε έγκαιρα καταστάσεις

Ανακεφαλαιώνοντας

Γνωρίζοντας που είσαι ξέρεις που θέλεις να
πας!

Ορίζω τον πόνο μου σημαίνει ότι μπορώ να
τον οριοθετήσω και άρα να τον χαλιναγωγήσω.  
 
Χαλιναγωγώ τα συμπτώματά μου σημαίνει ότι
μπορώ να ρυθμίσω την ένταση, τη συχνότητα,
τη διάρκειά τους, σημαίνει ότι μπορώ να
ενεργοποιήσω τον πολύπλοκο μηχανισμό της
ίασης.



Ο πόνος δεν είναι παρά ένας
συναγερμός στο σώμα μας
που μας δείχνει ότι κάτι δεν
πάει καλά και χρειάζεται

έλεγχο!



Το ημερολόγιο της ίασης
Κυρίως για άτομα με χρόνιο πόνο ή συχνές υποτροπές, λιγότερο για οξύ πόνο 

Γιατί ίασης κι όχι πόνου;

Πόνος = πρόβλημα
Ίαση = λύση 

Ίαση vs Θεραπεία 



Εργασία
Εκτυπώστε το ημερολόγιο της ίασης 

Καταγράψτε τις πληροφορίες που
σας ζητούνται

Αναρωτηθείτε, συνειδητοποιείστε,
δράστε



Ξέρω που είμαι

Ορίζω που θέλω να πάω

Καταγράφω τα συμπτώματά μου 

Συγκρίνω την επίδραση της "θεραπείας" μου στα
συμπτώματά μου

Αναγνωρίζω τους προδιαθεσικούς παράγοντες 

Εστιάζω στο αποτέλεσμα, κλείνω τη μέρα μου με κάτι θετικό

Αναγνωρίζοντας και δρώντας

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο το ημερολόγιο
της ίασης χαράζει τη διαδρομή της ίασης!

Με αυτήν τη διαδικασία, σιγά-σιγά αλλάζω τον
τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, εστιάζω
στο θετικό αποτέλεσμα και γίνεται η ίαση
χωρίς να χρειάζεται να κατανοήσουμε τον
μηχανισμό! 
 
Καταγράφοντας, μπορώ πιο εύκολα και πιο
γρήγορα να κάνω τις αλλαγές που χρειάζονται
ώστε να διαχειριστώ επιτυχώς τον πόνο μου!



Οι πιο συχνοί μύθοι
του σήμερα σε σχέση
με την οσφυαλγία!



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σε αυτήν την ενότητα θα μιλήσουμε για τη(ν): 

Επίδραση του φορτίου Επίδραση του χρόνου

Φταίει πάντα το φορτίο; 

Πώς ο χρόνος είναι κακός σύμμαχος του πόνουΠώς επιδρά το φορτίο πάνω στη σπονδυλική στήλη 

Συνδυασμένη επίδραση χρόνου και φορτίου

Παρατεταμένες θέσεις 

 Κακή στάση  

Πότε ο χρόνος είναι καλός σύμμαχος του πόνου



"Έχω κήλη"
Ε, και;



Πραγματικότητα

Με άδεια χρήσης CC από το:
https://cloud2.spineuniverse.com/sites/d

efault/files/imagecache/large-
content/wysiwyg_imageupload/3998/20

17/02/08/disc_herniation_stages.jpg



Πραγματικότητα

Με άδεια χρήσης CC από το:
https://cloud2.spineuniverse.com/sites/d

efault/files/imagecache/large-
content/wysiwyg_imageupload/3998/20

17/02/08/disc_herniation_stages.jpg



"Φταίει ο καιρός"
Μόνιμα ο συνήθης ύποπτος!



Πραγματικότητα
Ο καιρός μπορεί να επηρεάσει τα συμπτώματα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της
τάξης του 5-10%

Χαμηλό βαρομετρικό => πρήξιμο στις δομές (συνήθως στις αρθρώσεις)

Με άδεια χρήσης CC από το:
https://slidetodoc.com/concepts-of-

biology-the-musculoskeletal-system-this-
work-2/



Έχω πολλά
κιλά!

(Ε και;)



Πραγματικότητα
Η σπονδυλική στήλη δέχεται τουλάχιστον Χ10 το βάρος του σώματος

Τα περιττά κιλά ΔΕΝ είναι η αιτία του προβλήματος, είναι όμως ένας
παράγοντας που συμβάλλει.  

Το σώμα κάνει προσαρμογές συνέχεια

Χάνεις τα κιλά για να έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη
κινητικότητα, καλύτερη λειτουργικότητα, όχι για να σου περάσει η μέση! 



Ε και;

Σηκώνω πολλά
βάρη!



Πραγματικότητα #1
Δεν φταίει το βάρος τόσο όσο ο τρόπος που σηκώνετε το βάρος

Θυμηθείτε πως κινείται ο πυρήνας του δίσκου όταν σκύβουμε

Εκφυλιστικές αλλοιώσεις (άλατα) μπορεί να δυσκολεύουν λίγο περισσότερο
τα πράγματα





Σημεία-κλειδιά

Αν το έχετε πολύ κοντά στο σώμα (πχ. στο ύψος της λεκάνης ή στο στήθος),
τότε το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα στη σπονδυλική στήλη

Το αντικείμενο βρίσκεται στο ύψος της λεκάνης σας περίπου

Αν το αντικείμενο το έχετε μακριά σας (πχ. κατσαρόλα, μωρό, λεκάνη κτλ),
τότε όλο το βάρος μεταφέρεται στη μέση

Όσο πιο ψηλός, τόσο πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις τη σωστή στάση



Λύσεις-Συμβουλές

Λυγίστε τα γόνατα ελαφρώς για να έρθει το αντικείμενο στο ύψος της
αγκαλιάς σας

Μετακίνηση από το ύψος του κορμού

Το αντικείμενο κοντά στο σώμα, να ακουμπά επάνω μας όσο είναι εφικτό

Σύρε το αντικείμενο και φέρε το κοντά σου, μην το σηκώνεις (πχ. κατσαρόλα)

Σταδιακά η μετακίνηση πχ. τα ρούχα λίγα λίγα στη λεκάνη  

Μεγάλη λαβή (πχ. παλάμη) αγκαλιάζοντας το αντικείμενο

Σφίξιμο κοιλιάς



Σημεία-κλειδιά

Αν λυγίσεις τα γόνατα αλλά καμπουριάσεις τη μέση σου όταν σκύβεις, πάλι
μεταφέρεις όλο το βάρος στη μέση

Το αντικείμενο βρίσκεται χαμηλά ή στο πάτωμα

Αν σκύψεις χωρίς λυγισμένα γόνατα, όλο το βάρος μεταφέρεται στη μέση

Αν λυγίσεις πολύ τα γόνατα (όταν έχεις θέμα), θα πονέσουν τα γόνατα 



Λύσεις-Συμβουλές

Αν δεν είναι πολύ βαρύ το αντικείμενο, λυγίζω ελαφρώς τα γόνατα,
ισιώνω τη μέση και σηκώνω το αντικείμενο από τη λαβή του (πχ. κουβάς,
λεκάνη με ρούχα)

Μετακίνηση από το πάτωμα ή χαμηλά

Πάω κοντά στο αντικείμενο 

Αν είναι βαρύ το αντικείμενο, κάθομαι σε ένα σκαμπό, φέρνω το αντικείμενο
ανάμεσα στα πόδια μου, κρατώ τη μέση μου ίσια, το φέρνω στον κορμό μου
και συνεχίζω από εκεί όπως πριν 
Προνοώ ως προς την τοποθέτηση του αντικειμένου
Αν υπάρχει η δυνατότητα μοιράζω το βάρος δεξιά κι αριστερά στα χέρια μου
πχ. σακούλες σούπερ μάρκετ
Χρησιμοποιώ τροχήλατα, καρότσια κτλ.



Πραγματικότητα #2

Ο χρόνος ως κακός σύμμαχος (παρατεταμένη θέση, μονότονη κίνηση)

Πώς λειτουργεί ο χρόνος αρνητικά αθροιστικά μέσα στην ημέρα μας; 

Πχ. Μαρίας 

Γενικώς, ο χρόνος είναι καλός σύμμαχος υπό την έννοια ότι γίνονται
προσαρμογές κι επέρχεται φυσική ίαση στο σώμα 

Ρωγμή δίσκου και η επίδραση του φορτίου



Λύσεις-Συμβουλές
Σωστή Θέση στο γραφείο

Ύψος καρέκλας και γραφείου 

Μαξιλάρι μέσης - υποπόδιο 

Θέση κεφαλιού, αγκώνων 

Διατάσεις - κινήσεις για την καλή κυκλοφορία 

Συχνά ενεργητικά διαλείμματα - tips

Υποστηρικτικό υλικό - βίντεο 



Λύσεις-Συμβουλές
Σπίτι

Ύπνος (μαξιλάρι, κρεβάτι)

Διαλείμματα - εναλλαγή δραστηριοτήτων 

Σωστή θέση για τις διάφορες δραστηριότητες (σιδέρωμα, άπλωμα, πλύσιμο)

Διατάσεις - κινήσεις 





Λύσεις-Συμβουλές

Καθιστοί vs όρθιοι 

Σίδερο

Σιδερώστρα ψηλά στο ύψος της λεκάνης

Εναλλαγή φόρτισης στο πόδι 

Πηγούνι κοντά στο λακκουβάκι του στέρνου

Εναλλαγή φόρτισης στο πόδι 





Λύσεις-Συμβουλές

Κάνω ανακαίνιση! 

Πλύσιμο πιάτων

Σταματώ τη διαδικασία πριν πονέσω

Προσοχή στα λυγισμένα γόνατα!

Κάνω προληπτικά τη διορθωτική άσκηση (εκτάσεις*)

*Βλέπε το υποστηρικτικό βίντεο με τίτλο: "Έκταση"





Λύσεις-Συμβουλές

Προληπτική άσκηση "Έκταση*"

Άπλωμα ρούχων

Αποφεύγετε να τινάζετε βαριά ρούχα, πχ. κουβέρτες

Ζητήστε από άλλους να σας τινάξουν τα βαριά ρούχα

*Βλέπε το υποστηρικτικό βίντεο με τίτλο: "Έκταση"



Πραγματικότητα #3
Συνδυασμός φορτίου και παρατεταμένης θέσης ή μονότονης κίνησης 

Ταχύτερη καταπόνηση του δίσκου (αρχικά μπορεί να περνά με την
ξεκούραση, αργότερα όχι)

Τι άλλο έκανε νωρίτερα; (συσχέτιση φορτίου και χρόνου)

Ρωγμή δίσκου και η επίδραση του φορτίου



Λύσεις-Συμβουλές

Άσκηση αποκατάστασης 

Άσκηση πρόληψης 

Υποστηρικτικό υλικό - βίντεο 

Ενεργητικά διαλείμματα 

Έλεγχος σωστής θέσης στο γραφείο



"Είναι κληρονομικό"
Μμμμ...είναι;



Πραγματικότητα
"Δεν υπάρχει κληρονομική ασθένεια, μόνο κληρονομούμενα μοτίβα σκέψης" 

Μίμηση = διαδικασία μάθησης (υποσυνείδητα)

Αντώνης Καλογήρου

Ανήλικοι κι ενήλικες

Αυθυποβολή 



Συνειδητοποιώντας
τη σχέση σου με την

ασθένεια



Εργασία για το μυαλό
Υπήρχε ασθενής στο σπίτι σας όταν ήσαστε μικροί; 
Πώς του συμπεριφερόσασταν; 
Πώς νιώθατε για αυτόν; 
Αποκτήσατε την ίδια ασθένεια με εκείνον; 

Αν δεν υπήρχε άλλος ασθενής, πώς σας συμπεριφέρονται οι άλλοι ως
ασθενή μέσα στην οικογένειά σας; 



Ανακεφαλαίωση
Συχνά διαλείμματα

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου
μπορούν να φέρουν τεράστια αλλαγή στην
υγεία σου!

Διαχείριση - εκλογίκευση του άγχους. "Αν
αγχωθώ θα αλλάξει κάτι, θα λύσω το
πρόβλημα;" 

Τι είναι προτεραιότητα για σένα, εσύ ή όλοι οι
άλλοι; Αν δεν είσαι εσύ καλά, θα μπορείς να
φροντίσεις τους άλλους;

Όχι νερό στο γραφείο

'Οχι συνεχόμενες ίδιου τύπου κινήσεις (πχ. κάμψεις)

Αλλαγή θέσης *

Προληπτική άσκηση 



Τελικά τι χρειάζεται η
μέση μου;



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σε αυτήν την ενότητα θα μιλήσουμε για τη(ν): 

Κίνηση vs Ακινησία Ενεργητική vs Παθητική Συμμετοχή

Χρειάζεται η ζώνη οσφύος;

Τι σημαίνει συμμετέχω ενεργά στη θεραπεία μουΤι είναι κατάλληλο ανάλογα με την 
 περίπτωση

Προσχήματα vs Ευθύνη

Σε ποια κατηγορία ασθενή ανήκεις;

Ποιανού ευθύνη είναι η θεραπεία σου;

Γιατί πρέπει να συμμετέχω ενεργά;



"Η κίνηση είναι φάρμακο"



"To move or not to move?"
Παραδοσιακή Ιατρική

- Φάρμακα 
- Ακινησία (ξάπλα)

- Παθητικός δέκτης οδηγιών

Σύγχρονη Ιατρική
- Φάρμακα (;)

- Κίνηση 
- Εκπαίδευση συμπεριφοράς (;)

- Ενεργή συμμετοχή/ομάδα

Επούλωση
τραυματισμένων

ιστών

Μηχανική 

Λειτουργικότητα

Επούλωση
τραυματισμένων

ιστών

Μηχανική 

Λειτουργικότητα



Να μείνω στο κρεβάτι ή να
σηκωθώ;



Ακινησία
Ατροφία μυϊκού συστήματος
*μέσα σε 2 μέρες ο τετρακέφαλος χάνει το 25% της δύναμής του
*το σύστημα οικονομίας της ενέργειας του εγκεφάλου προκαλεί την ατροφία (αδυναμία) 

Διαταραχή αισθήματος ισορροπίας 
*όσο πιο μεγάλο σε ηλικία το άτομο τόσο πιο μεγάλη η πιθανότητα εμφάνισης της
διαταραχής 

Αγκύλωση-δυσκαμψία
*όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένεις ακίνητος, τόσο πιο δύσκαμπτος νιώθεις
όταν πας να κινηθείς
*όσο πιο μεγάλη η ηλικία τόσο πιο εύκολη η δυσκαμψία



Θα βάλω ζώνη!



Χρήση της ζώνης
Για μικρά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, πχ. κάποια συγκεκριμένη
εργασία και μετά αφαίρεση

Σε οξείες περιπτώσεις 

Στο κρεβάτι, στον ύπνο

"Για τις κρύες νύχτες"

"Η ζώνη δεν είναι σαν την κολόνια"



Κίνηση
Διατήρηση μυϊκού συστήματος
*μέσα από απλές κινήσεις, καθημερινές, όχι κάτι πολύπλοκο

Διατήρηση κινητικότητας - ευκαμψίας 
*οι αρθρώσεις κινούνται, παίρνουν ερεθίσματα για να παραμένουν υγιείς όσο είναι
εφικτό

Αποκατάσταση της μηχανικής του σώματος
*βελτιώνεται η αντίδραση των δομών στο φορτίο και στη θέση 

Αποκατάσταση της λειτουργικότητας
*ενεργοποίηση μέσα στην καθημερινότητα --> βελτίωση ψυχολογίας



Να μείνω στο κρεβάτι ή να
σηκωθώ;



Κίνηση...πότε; πώς;
Χημικός πόνος 

Κάταγμα 

*Ίωση/κακουχία/πυρετός 

Χρόνιος πόνος 

Μηχανικός πόνος 

Κίνηση Άσκηση



Κίνηση vs Άσκηση

Άσκηση

Κίνηση 



Κίνηση vs Άσκηση

Άσκηση

Κίνηση 

- ενδυνάμωση
- φυσική κατάσταση

- κινητικότητα
- πόνος

- μηχανική αντίδραση

- επαναλήψεις
-συχνότητα
-διάρκεια

-σετ



Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία

- Αποκατάσταση βλάβης

- Ενδυνάμωση τραυματισμένου ιστού



Άσκηση και πόνος

- Γυμναστήριο = όχι
- Φυσικοθεραπευτήριο = όχι (;)// ναι (;)

Πόνος ΜΟΝΟ κατά την κίνηση (για φυσικοθεραπεία), όχι μετά την κίνηση



Πόνος & Αποκατάσταση



Υπάρχει περίπτωση να
ξανατραυματιστώ από την κίνηση;

 N A I

Παραπάνω κίνηση από την επιτρεπόμενη --> τραυματισμός



KEEP CALMKEEP CALMKEEP CALM
ANDANDAND

LISTEN TOLISTEN TOLISTEN TO   
YOURYOURYOUR

PHYSIOPHYSIOPHYSIO





Εξίσωση της Ιάσης



Ενεργή συμμετοχή
Ρωτάω

Ψάχνω

Ενημερώνομαι 

Αμφισβητώ

Συναποφασίζω 



Συναποφασίζω!
Μιλάω μαζί του 

Εκφράζω τις ανησυχίες μου

Θέτουμε στόχους

Οριοθετούμε κοινούς στόχους

Δεσμεύομαι



Δέσμευση



Προσχηματίτιδα
τύπου Α

"Δεν φταίω εγώ!"



Προσχηματίτιδα
τύπου Β

"Έτσι είμαι εγώ!"



Πραγματικότητα
Κοινό χαρακτηριστικό: έλλειψη ευθύνης

Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορώ να ελέγξω

Δεν μπορώ να ελέγξω όλους τους παράγοντες



Τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό;



Αναρωτήσου: 
 

Αυτό που κάνεις σήμερα, σε φέρνει πιο
κοντά σε αυτό που θέλεις να γίνεις αύριο;



Εσύ σε ποια
κατηγορία
ανήκεις;



Εργασία για το μυαλό
Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις; 

Θεωρείς ότι κάνεις ό,τι χρειάζεται για να φτάσεις στο σημείο που έχεις
θέσει ως στόχο στο ημερολόγιο της ίασης; 



Δυνατά σημεία (S)
Τι μπορείς να κάνεις καλά σε σχέση
με τη διαχείριση του πόνου σου;
 

Ποιες ποιότητες διαθέτεις που σε
βοηθούν σε αυτό;

Ευκαιρίες (O)

Ποιοί είναι οι στόχοι σου για την
υγεία σου; 

Είναι η υγεία σου προτεραιότητα;
 

Τι κάνεις γι' αυτό;

Αδυναμίες (W)
Τι χρειάζεται να βελτιώσεις;

 

Έχεις τις απαραίτητες γνώσεις και τα
μέσα για να το πετύχεις;

Απειλές (T)

Ποιά μπλοκαρίσματα
αντιμετωπίζεις; 

 

Ποιούς παράγοντες δεν μπορείς
να ελέγξεις;

S W

O T




