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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ  

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ Η ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΣΤΟΝ ΘΡΉΝΟ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΠΈΝΘΟΣ  

Τσίκουλας Ι.  

A' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 

  

Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου αποτελεί οριακό γεγονός στη ζωή κάθε 

ανθρώπου. Για την παιδική ηλικία το θέμα παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις λόγω των 

αναπτυξιακών διεργασιών στο σωματικό, πνευματικό και ψυχικό τομέα, που 

συντελούνται κατά την περίοδο αυτή της ζωής . Οι συνέπειες μπορεί να είναι 

σωματικές, πνευματικές και ψυχικές διαταραχές καθώς και κοινωνικά προβλήματα. 

Όσον αφορά στο φύλο, τα αγόρια παρουσιάζουν διαταραχές που εκδηλώνονται 

κυρίως στη συμπεριφορά τους, ενώ τα κορίτσια συχνότερα εκδηλώνουν τις 

διαταραχές με σωματικά συμπτώματα (ενούρηση, προβλήματα ύπνου κλπ). Στον 

πίνακα 1 φαίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση του παιδιού και 

στον πίνακα 2 οι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο το παιδί για εμφάνιση 

διαταραχών. 

 

Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση του παιδιού 

1. Ηλικία, φύλο, σωματική και ψυχική κατάσταση παιδιού και γονιών 

2. Το άτομο που χάθηκε 

3. Το είδος του θανάτου 

4. Οικογενειακή κατάσταση 

 

Πίνακας 2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο το παιδί για την εμφάνιση διαταραχών 

1. Ηλικία κάτω των 5 χρονών και εφηβική ηλικία 

2. Προϋπάρχουσες σωματικές ή ψυχικές διαταραχές στο παιδί ή τους γονείς 

3. Απώλεια πατέρα για αγόρι εφηβικής ηλικίας 

4. Απώλεια μητέρας για κορίτσι κάτω των 11 χρονών. 
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5. Αιφνίδιος θάνατος, φόνος, αυτοκτονία 

6. Διαταραγμένες σχέσεις με το άτομο που χάθηκε και γενικά μεταξύ των μελών της 

οικογένειας 

7. Οικονομικά προβλήματα, ακούσια μετακίνηση οικογένειας 

8. Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

 

Χειρισμός του παιδιού σε περίπτωση επικείμενου θανάτου αγαπημένου 

προσώπου 

Η συνήθης τακτική είναι να αποκρύπτεται από το παιδί η σοβαρότητα μιας 

αρρώστιας αγαπημένου προσώπου και ο επικείμενος θάνατος για να μην πληγωθεί. 

Στην καθ' ημέρα πράξη όμως δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει, παρόλο που υπάρχουν 

και αντίθετες απόψεις, να στερείται το παιδί την εμπειρία της αρρώστιας και να 

αποκρύπτεται η απειλή του θανάτου όταν αυτά συμβαίνουν στο άμεσο περιβάλλον 

του, καθόσον αντιλαμβάνεται η έστω διαισθάνεται την αναστάτωση που επικρατεί 

και βέβαια ανησυχεί και αποδιοργανώνεται. Όταν οι ενήλικες σιωπούν, όταν 

παραπληροφορούν, όταν απομονώνουν ένα παιδί από τα γεγονότα, το ωθούν σ' αυτό 

που ονομάζεται «συναισθηματική εξορία», που μπορεί να είναι πιο τραυματική και 

από την ίδια την αρρώστια η το θάνατο. Το αποκλείουν από μια υπόθεση που το αφο-

ρά άμεσα και θα σημαδέψει τη ζωή του. Του δίνουν το μήνυμα ότι δε μπορεί να 

αντιμετωπίσει και να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής και ότι δεν αξίζει για να 

ενημερώνεται και να συμμετέχει σε όσα συμβαίνουν σ' αυτόν που αγαπάει. 

Έρευνες έχουν δείξει, ότι τα παιδιά που συμμετέχουν και προσφέρουν στη 

φροντίδα αγαπημένου τους προσώπου κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του και του 

επικείμενου θανάτου βιώνουν τη διεργασία του «προπαρασκευαστικού θρήνου» α-

ντλώντας ικανοποίηση και αποθηκεύοντας πολύτιμες εμπειρίες και αναμνήσεις, που 

θα βοηθήσουν στη συνέχεια να δεχθούν την απώλεια και να προσαρμοσθούν σ' αυτή, 

αρκεί να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις 

1. Η ενημέρωση του παιδιού να είναι σύμφωνα με το επίπεδο κατανόησης του και 

τις ανάγκες του για πληροφόρηση εκείνη τη δεδομένη στιγμή. 

2. Να του δίνεται διαρκώς η δυνατότητα να επιλέγει το ίδιο με ποιο τρόπο και σε 

ποιο βαθμό επιθυμεί να βρίσκεται στο πλευρό του αγαπημένου του προσώπου και να 

συμμετέχει στη φροντίδα του. 
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3. Οι ενήλικες να είναι σε εγρήγορση για να του συμπαρασταθούν και να το 

στηρίξουν καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας αυτής. 

 

Αντιδράσεις του παιδιού στο θάνατο και αντιμετώπιση ανάλογα με την ηλικία 

του 

Βρεφική και πρώτη νηπιακή ηλικία (μέχρι 3 ετών) 

Στην ηλικία αυτή το παιδί δεν αντιλαμβάνεται την έννοια του θανάτου, είναι 

όμως ικανό να διαπιστώσει την απουσία και να διαισθανθεί τη θλίψη των ενηλίκων, η 

οποία αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά τους απέναντί του (μηχανική φροντίδα του 

παιδιού, απώλεια διαύγειας και διάθεσης για παιχνίδι μαζί του, άγχος, εκνευρισμός 

κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο το παιδί εισπράττει δύο απώλειες. Εκτός από τη στέρηση 

του αγαπημένου προσώπου νοιώθει να διαλύεται, και αυτό ίσως είναι το ση-

μαντικότερο, η σχέση του με το πρόσωπο που απέμεινε και το φροντίζει και από το 

οποίο χρειάζεται τρυφερότητα, στοργή, αφοσίωση και γενικά ικανοποίηση των 

σωματικών και συναισθηματικών του αναγκών. 

Το παιδί μπορεί να αντιδράσει με παλινδρόμηση, διαταραχές σίτισης, 

διαταραχές ύπνου, ευερεθιστότητα, υπερβολική προσκόλληση σ' αυτόν που το 

φροντίζει η αντίθετα αδιαφορία και συναισθηματική απομάκρυνση, που μπορεί να 

φθάσει μέχρι τη συμπτωματολογία του συνδρόμου του ιδρυματισμού . Θα ξαναβρεί 

τους φυσιολογικούς του ρυθμούς μόνον όταν νοιώσει ξανά ότι ικανοποιούνται οι 

συναισθηματικές του ανάγκες από το άμεσο περιβάλλον του. Αν ο εναπομείνας 

γονιός δε μπορεί να αυτοελεγχθεί, πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει τη στενή 

ανατροφή του παιδιού, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό. Το παιδί στην ηλικία αυτή 

επηρεάζεται καθοριστικά από τη στάση των ενηλίκων. 

1,3

 

Προσχολική ηλικία 

Το παιδί και της ηλικίας αυτής δεν έχει ακόμα αφομοιώσει την έννοια του 

θανάτου. Δεν έχει μεταφυσική αγωνία και δεν πιστεύει ότι ο θάνατος είναι γεγονός 

αμετάκλητο, ανεπανόρθωτο και τελειωτικό. Έχει όμως σχηματίσει κάποιες αόριστες 

εικόνες από τα γεγονότα, διηγήσεις η παραμύθια, με αποτέλεσμα να νοιώθει έναν 

αόριστο φόβο για το θάνατο. Η πιο κοινή θεώρηση για το θάνατο στην ηλικία αυτή 

είναι ότι «κοιμήθηκε για πάντα» αυτός που πέθανε η ότι «πήγε στον ουρανό η στον 
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παράδεισο» ανάλογα με το τι έχει υποβάλλει το περιβάλλον. Εδώ χρειάζεται 

προσοχή. Η έκφραση «κοιμήθηκε για πάντα» πρέπει να αποφεύγεται. Πολλά παιδιά, 

πιστεύοντας ότι μπορεί κι αυτά να κοιμηθούν και να μην ξαναξυπνήσουν, προκαλούν 

προβλήματα κατά την ώρα του ύπνου, παρόλο που ακόμα δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει, όπως αναφέρθηκε, το αμετάκλητο του θανάτου. Όσον αφορά στον 

«ουρανό η στον παράδεισο» θεωρείται ότι είναι καλό να δοθεί στο παιδί μια εικόνα 

της μεταθανάτιας ζωής, ανάλογα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειας. 

Οι συνήθεις αντιδράσεις της ηλικίας αυτής είναι εκτός από τον αόριστο φόβο, 

παλινδρόμηση, άγχος αποχωρισμού και προσκόλληση στον εναπομείναντα γονιό, 

ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα εναλλασσόμενη με κατάπτωση, νυκτερινοί τρόμοι 

και νυκτερινή ενούρηση. Λόγω της σύγχυσης που έχει για την έννοια του θανάτου 

μπορεί να χαρακτηρισθεί «άκαρδο» και «αναίσθητο». Εξάλλου, είναι γνωστό ότι στο 

παιδί της ηλικίας αυτής η λύπη για τον αποχωρισμό δεν καταργεί το γέλιο και το 

παιχνίδι του. Τέλος χαρακτηριστική αντίδραση της ηλικίας αυτής, που είναι και αυτή 

απόρροια της σύγχυσης του για την έννοια του θανάτου, είναι η ανησυχία του για το 

ποιος θα φροντίζει τον νεκρό, μήπως κρυώνει, πως θα αναπνέει στον τάφο κ.α. και 

βέβαια η ελπίδα επιστροφής του νεκρού. 

Στην ηλικία αυτή οι μεγάλοι δεν πρέπει να κρύβουν όπως στην προηγούμενη 

ηλικία τα αισθήματα θλίψης που νοιώθουν για την απώλεια για να μην πληγωθεί το 

παιδί. Αντίθετα, πρέπει να τα δείχνουν, αλλά με μέτρο όσο είναι δυνατό.  

 

Ηλικία 7-10 ετών 

Στην ηλικία αυτή αρχίζει να συλλαμβάνει τη μονιμότητα της απουσίας, που 

συνεπάγεται ο θάνατος. Δύο είναι τα συναισθήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν 

στην ηλικία αυτή: ο φόβος του θανάτου και η ενοχή. Ο φόβος του είναι μήπως χάσει 

και τον άλλο γονιό, όταν έχει χάσει τον ένα, η μήπως πεθάνει το ίδιο, ιδίως όταν έχει 

χάσει αδελφό. Το παιδί μπορεί με αγωνία να ρωτάει το γονιό του αν θα πεθάνει αυτός 

η αν θα πεθάνει το ίδιο. Η απάντηση πρέπει να είναι καθησυχαστική. Πρέπει οι 

μεγάλοι να απομακρύνουν χρονικά το θάνατο όσο γίνεται περισσότερο. Να λένε ότι 

είναι συνηθισμένο να πεθαίνουν οι άνθρωποι πολύ μεγάλοι και μόνο σπάνια όταν 

είναι νέοι. Βέβαια, όσο ωριμάζει το παιδί θα αντιλαμβάνεται καλύτερα την 

πραγματικότητα. Στην ηλικία αυτή, όπως αναφέρθηκε, είναι συχνά και τα αισθήματα 

ενοχής. Είναι συνηθισμένο να έχει ευχηθεί κάποτε το παιδί το θάνατο του γονιού είτε 
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αυθόρμητα σαν παιχνίδι της φαντασίας η σε στιγμές οργής ιδιαίτερα μετά αυστηρή 

τιμωρία. Έτσι, αν συμβεί να πεθάνει νοιώθει ένοχο. Άλλος λόγος ενοχής είναι οι 

απειλές των γονιών ότι θα πεθάνουν, όταν το παιδί είναι άτακτο η ανυπάκουο κλπ με 

αποτέλεσμα πάλι να θεωρεί τον εαυτό του ένοχο. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει 

να καθησυχάζεται ότι δεν είναι υπεύθυνο, οτιδήποτε και αν προηγήθηκε. Είναι 

σημαντικό κι αν ακόμη το παιδί δεν εκδηλώνει αισθήματα φόβου η ενοχής, με τη 

συζήτηση να προσπαθούν οι ενήλικες να τα φέρουν στην επιφάνεια, γιατί μπορεί να 

τα κρύβει πίσω από προκλητικές ενέργειες η να τα εκφράσει με άρνηση, πα-

λινδρόμηση η απομόνωση που μπορεί να φθάσει μέχρι την κατάθλιψη. 

 

Εφηβική ηλικία (11-17 ετών) 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος βιοψυχολογικών αλλαγών, που σε άλλα παιδιά 

περνάει ευκολότερα και σε άλλα δυσκολότερα. Στην εφηβεία υπάρχει βέβαια πλήρης 

αντίληψη του θανάτου και των συνεπειών του. Στην ηλικία αυτή είναι συχνή η 

εμφάνιση ψυχολογικών μηχανισμών άμυνας. 

Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι η εκλογίκευση, που κάνει το παιδί να φαίνεται 

κυνικό μπροστά στο θάνατο. Άλλος μηχανισμός άμυνας είναι η άρνηση. Ο φόβος 

μήπως το απορρίψουν οι συνομήλικοί του και το άγχος μήπως προδοθούν τα 

αισθήματά του στους ενήλικες, μπορεί να το κάνουν να κλεισθεί στον εαυτό του και 

να αρνηθεί κάθε ευαισθησία του με κίνδυνο να θεωρηθεί «αναίσθητο» απέναντι στο 

θάνατο αγαπημένου προσώπου και να απομακρυνθεί από τον πενθούντα ενήλικα, ο 

οποίος άδικα μπορεί να τον κατηγορήσει για υπέρμετρο εγωισμό. Τέλος, μπορεί να 

αντιδράσει με έναν άλλο μηχανισμό άμυνας που είναι η μετάθεση. Μπορεί δηλαδή να 

μεταθέσει τις δυσκολίες της διεργασίας του πένθους στα σύμφυτα με την εφηβεία 

σωματικά και ψυχικά προβλήματα. Αυτά μπορεί να μονοπωλήσουν τη σκέψη του και 

να διογκωθούν λόγω του θανάτου, κάνοντας να φαίνεται ότι ο χώρος για τη διεργασία 

του πένθους περιορίζεται αισθητά. Άλλες αντιδράσεις στην εφηβεία είναι ο θυμός, το 

άγχος, η απελπισία για το μέλλον, η σχολική αποτυχία, η παθολογική προσκόλληση 

στον εναπομείναντα γονιό, η ιδιαίτερη λύπη σε ειδικές χρονολογικά περιπτώσεις που 

σχετίζονται με το αγαπημένο πρόσωπο που χάθηκε (αντίδραση επετείου), η 

παραπτωματική συμπεριφορά, η αψήφηση του κινδύνου με αποτέλεσμα ατυχήματα, 

οι διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία), η απομόνωση και η κατάθλιψη. 
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Τέλος ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους εφήβους είναι τα ναρκωτικά και η 

αυτοκτονία, όταν βρεθούν σε αδιέξοδο. 

Στην προσέγγιση του εφήβου χρειάζεται εκ μέρους των ενηλίκων 

αυθεντικότητα, προσπέραση των προκλήσεων του, διακριτική συμπαράσταση και όχι 

επιβολή της. Ένας τρόπος προσέγγισης του εφήβου, αλλά και μικρότερων παιδιών 

που έχασαν τους γονείς τους είναι και αυτός που περιγράφεται ως «αναδιαμόρφωση 

από το παιδί του γονιού που χάθηκε» με μια δέσμη αναμνήσεων, αισθημάτων, 

αντικειμένων και πράξεων που έχει ως εξής.  

1.   Συζήτηση με τον έφηβο για το γονιό που χάθηκε· να συζητούνται τυχόν 

κοινές τους κλίσεις η ταλέντα. Να δείχνουν σεβασμό στη μνήμη του, αλλά να 

χρησιμοποιούν και το χιούμορ και να θυμούνται ευχάριστες στιγμές που διασκέδαζαν 

όλοι μαζί. Να ενθαρρύνουν τον έφηβο να διηγείται κοινές δραστηριότητες τους και 

να εκφράζει τα αισθήματά του. 

2.   Να του δίνονται ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες στη μνήμη του 

γονιού που χάθηκε (λουλούδια σε γιορτές, επετείους κλπ) και να κάνουν κάποια 

πράγματα που τον ευχαριστούσαν. 

3.   Να του δοθούν ενθύμια του χαμένου γονιού όπως φωτογραφίες, ρούχα, 

κοσμήματα κ.λπ. 

Αυτή η αναδιαμόρφωση του γονιού βοηθάει να προσεγγισθεί ο έφηβος, 

απαλύνει τον πόνο του, του δίνει μια αίσθηση συνέχειας και συμβάλλει στην 

προσαρμογή του στην απώλεια και στην αποφυγή των επιπτώσεών της. 

 

Παρακολούθηση κηδείας 

Συχνά τίθεται το ερώτημα αν πρέπει η όχι να παρακολουθήσει το παιδί την 

κηδεία αγαπημένου προσώπου. Η απάντηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η 

ηλικία και η ωριμότητα του παιδιού, η σχέση του με αυτόν που χάθηκε, η γενικότερη 

ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι, το αιφνίδιο η όχι του θανάτου είναι καθοριστικά 

στοιχεία. Ώριμο για την ηλικία του παιδί, σε περιβάλλον που δείχνει αυτοσυγκράτηση 

και μέτρο στις εκδηλώσεις του πόνου ασφαλώς μπορεί και πρέπει να 

παρακολουθήσει την κηδεία, εκτός ίσως από την ύστατη στιγμή που είναι ιδιαίτερα 

οδυνηρή. Αντίθετα, αν το παιδί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, έχει διαταραχές 

συμπεριφοράς και η ατμόσφαιρα στο περιβάλλον είναι υπερβολικά φορτισμένη συ-

γκινησιακά, είναι προτιμότερο να αποφύγει την κηδεία. Πάντως, δεν πρέπει να 
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παραβλέπεται το γεγονός ότι η φαντασία του παιδιού συχνά υπερβάλλει και την πιο 

τραγική πραγματικότητα και η μη συμμετοχή του μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη 

σύγχυση και απομόνωση κι αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψη. 

 

Ο ρόλος του σχολείου 

Ο ρόλος του σχολείου έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η άμεση και κατάλληλη 

στήριξη που μπορεί και πρέπει να δώσει στο μαθητή και την οικογένειά του, όταν η 

αρρώστια και ο θάνατος παρεμβαίνουν στη ζωή του σχολείου. Το άλλο σκέλος είναι 

η γενικότερη αγωγή των παιδιών σχετικά με το θάνατο για να είναι ενημερωμένα και 

προετοιμασμένα. Σε καμιά περίπτωση οι δάσκαλοι, όπως και οι γονείς, δεν πρέπει να 

αποφεύγουν τις σχετικές με την αρρώστια και το θάνατο συζητήσεις, φοβούμενοι ότι 

θα αναστατώσουν και θα προβληματίσουν τα παιδιά. Συζητήσεις γύρω από το θάνατο 

μπορούν να γίνουν από την πρώτη σχολική ηλικία με αφορμή τους «μικρούς 

θανάτους» που συμβαίνουν στη ζωή όλων των παιδιών (π.χ. το μικρό πουλάκι η 

γατάκι που βρέθηκε στην αυλή του σχολείου), ένα διήγημα που θα αναφέρεται σε 

αρρώστια η θάνατο του ήρωα, τα λουλούδια που «πεθαίνουν» το χειμώνα η ακόμα τα 

γεγονότα που επηρεάζουν την ευρύτερη κοινότητα. Το ιδανικό όμως είναι η αγωγή 

γύρω από το θάνατο να πάρει μια πιο οργανωμένη μορφή και να ενταχθεί στη 

διδακτέα ύλη διαφόρων μαθημάτων, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης παιδείας των 

παιδιών και των εφήβων. 

Όταν τα παιδιά εκτίθενται στην αρρώστια και στο θάνατο αγαπημένου 

προσώπου θα στρέψουν το βλέμμα τους στους μεγάλους, που λειτουργούν γι' αυτά ως 

στηρίγματα αλλά και ως πρότυπα, που τους μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις της ζωής, όχι τόσο με αυτά που τους λένε, αλλά κυρίως με τα όσα 

κάνουν. Γι' αυτό, σε αυτές τις δύσκολες και τραγικές ώρες οι μεγάλοι πρέπει να 

επιστρατεύσουν όσες δυνάμεις τους έχουν απομείνει, όλη τους τη ψυχραιμία και την 

αυτοσυγκράτηση, χωρίς όμως να κρύβουν τα αισθήματά τους. Να δείχνουν συνέπεια 

και σταθερότητα για να μπορεί το παιδί να στηριχθεί σ' αυτούς και βέβαια όλη τους 

την αγάπη. Με λόγια και με έργα να δείχνουν την πίστη τους στο αύριο, στο μέλλον, 

στη συνέχεια των γενεών, στη διαιώνιση των ανθρώπων.  

Τέλος είναι καθοριστικό να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, ότι ο πόνος που 

μπορεί να βιώνουν όταν έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο είναι το τίμημα 
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που πληρώνουν επειδή έχουν αγαπήσει. Αλλά μόνο όταν αγαπούν, είναι η ζωή τους 

πλούσια και γεμάτη. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ  

Μουρελάτος Διονύσιος 

Καθηγητής Γενικής Βιολογίας-Γενετικής Ιατρικής Σχ. ΑΠΘ 

 

Ο τίτλος «Γενετική Μηχανική και Δεοντολογία» είναι πολύ γενικός και κατ’ανάγκη 

περιοριζόμεθα σε δύο μόνο πλευρές του θέματος: πρώτα σε μερικές από τις νέες και 

μέχρι πριν από λίγο, απρόβλεπτες δυνατότητες, που ανοίγονται για την Ιατρική, χάρις 

στις πρόσφατες προόδους και εξελίξεις της Μοριακής Γενετικής και κατόπιν, στην 

επίδραση που έχουν ορισμένες γενετικές έννοιες και θεωρήσεις στην κατανόηση της 

φύσης της ανθρώπινης νόσου στην θεραπευτική της αντιμετώπιση και στην βιοηθική 

με έμφαση στην Αθλητιατρική.  

Το γονιδιακό doping συνιστά εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας σε υγιή 

άτομα. Ο ιϊκός φορέας γονιδίου που μας ενδιαφέρει για παράδειγμα ενίεται στον 

μυϊκό ιστό, όπου, μολύνει τον πυρήνα των μυϊκών κυττάρων αντιγράφει το γονίδιο 

που περιέχει και αυξάνει τελικά την μάζα των μυών (The World Anti-Doping 

Agengy) : Gene Doping. Play True, issue 1: 2-6 (2005). Εξάλλου η ερυθροποιητίνη 

αυξάνει τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων ενισχύοντας την ικανότητα 

μεταφοράς οξυγόνου στον οργανισμό. Αυξημένα επίπεδα ερυθρών αιμοσφαιρίων 

βοηθούν σε διάκριση σε αθλήματα αντοχής. Εντούτοις θα χρειαστεί να περάσουν 

κάποια χρόνια ακόμη προκειμένου να αρχίσουμε κλινικές δοκιμές για γονιδιακή 

θεραπεία με το γονίδιο της ερυθροποιητίνης (Haisma HJ, et al : Gene Doping. Topical 

Publications by the Netherlands Centre for Doping affair. (NeCedo) Feb. 2004. Ένας 

άλλος παράγοντας ο ινσουλινοειδής αυξητικός (IGF-1) δημιουργείται στο ήπαρ και 

από τα μυϊκά κύτταρα έχει αναβολικές ιδιότητες και η συγκέντρωσή του σχετίζεται 

με τη συγκέντρωση της αυξητικής ορμόνης(GH). Σε αντίθεση με το γονίδιο της 

ερυθροποιητίνης που μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα σε όλο το σώμα, το γονίδιο για 

τον 1GF-1 έχει αποκλειστικά ως στόχο συγκεκριμένους μύες. Έτσι, αυτός ο τύπος της 

γονιδιακής θεραπείας είναι σχετικά ασφαλής, δεδομένου ότι οποιεσδήποτε 

παρενέργειες θα είναι τoπικές στο συγκεκριμένο μυ. Συνδυασμός του  1GF-1 με 
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άλλους αυξητικούς παράγοντες και με ένα εξειδικευμένο  πρόγραμμα ενδυνάμωσης 

μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της μυϊκής μάζας (2). Συναφώς η 

μυοστατίνη είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής στη διαδικασία σχηματισμού των μυών. 

Η απουσία μυοστατίνης επιτρέπει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των μυών και 

αλληλεπιδρά με την εναπόθεση λίπους, το αποτέλεσμα οδηγεί σε σωματική 

ισχνότητα και μυϊκή αύξηση (Lee SH: Gene Doping. Scientific American 291 (1): 62-

69, (2004). Οι ενδορφίνες και εγκεφαλίνες είναι πεπτίδια του οργανισμού που δρούν 

ως ενδογενή αναλγητικά. Η καταπόνηση των μυών προκαλεί οξέωση παραγωγή 

γαλακτικού κατά την αναερόβια γλυκόλυση και πρόκληση πόνου. Άρα τα γονίδια των 

ενδορφινών και εγκεφαλινών θα μπορούσαν να εισαχθούν στον οργανισμό για 

περιορισμό του πόνου, βοηθώντας τους αθλητές να αποδίδουν καλύτερα 

μακροπρόθεσμα. Αυτού του τύπου η γονιδιακή θεραπεία είναι ακόμη στις αρχές της 

(2). Στους αθλητές εξάλλου η χρησιμοποίηση των γονιδίων του αγγειακού 

ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα και του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών 

θα ενίσχυε την δημιουργία αγγείων με επακόλουθο την αυξημένη αιμάτωση και 

οξυγόνωση των ιστών, ελαττώνοντας την αίσθηση της κόπωσης. Σε μία άλλη μορφή 

γονιδιακής παρέμβασης θα μπορούσε με τεχνητά μέσα να επιτευχθεί ένας βαθμός 

αναστολής του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (α – ΜΕΑ) και συνεπώς 

χαμηλά επίπεδα αγγειοτενσίνης ΙΙ. Αυτή η μείωση της αγγειοσύσπασης και επομένως 

η μεγαλύτερη προσφορά αίματος στους ιστούς, θα ήταν χρήσιμη για αθλητές της 

άρσης βαρών καθώς και για ορειβάτες (Montgomery H. et al : Human Geneson 

Physical performance. Nature 393:221-222 (1998). Ως προς την αυξητική ορμόνη 

παρά τους ισχυρισμούς ότι θα αποτελούσε ιδανική μέθοδο γονιδιακού doping χωρίς 

την παραμικρή δυνατότητα ανίχνευσης, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αξιόπιστες 

μελέτες που να αποδεικνύουν βελτίωση της αθλητικής απόδοσης (Bidlingmaier M. et 

al: Doping with Growth Hormone. J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 14: 1077 – 1083, 

2001). 

Από τις λίγες περιπτώσεις ειλικρινούς θαυμασμού του άλλου είναι ο 

πρωταθλητής, ο ολυμπιονίκης που εξάπτει τη συμπεριφορά της μάζας στην εποχή μας 

κατά πολύ υπέρτερα από το νομπελίστα το γίγαντα του πνεύματος, το συγγραφέα, τον 

πειραματιστή. Ο αλτρουισμός στην υπέρτατη έξαρσή του συμπαρασύρει και τον 

εθελοντισμό, μια ιδεαλιστική κοινωνική συμπεριφορά η οποία αναζωπυρώνεται από 

την  ολυμπιακή φλόγα που συναδελφώνει κάθε 4 χρόνια τον πλανήτη στο πέρασμα 

της. 
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Δυστυχώς στην αμετροεπή αθέμιτη ανταγωνιστική αθλητική κονίστρα έχει 

εγκατασταθεί η απαξία του doping που υπονομεύει το ευ αγωνίζεσθαι και κατά 

επέκταση το ευ ζην. Οι ουσίες που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι διεγερτικές π.χ. 

εφεδρίνη, καφεΐνη, αμφεταμίνες κ.ά. για τη μείωση της κόπωσης, αναβολικές π.χ. 

τεστοστερόνη, για την αύξηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης, πεπτιδικές ορμόνες 

π.χ. ερυθροποιητίνη, για ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος και του μεταβολισμού 

του, αυξητική ορμόνη κ.ά., ναρκωτικά και κανναβοειδή για τον πόνο από 

τραυματισμό και διουρητικά για γρήγορη απέκκριση της ουσίας προκειμένου να μην 

καταστεί ανιχνεύσιμη. Η χρησιμοποίηση αυτή των ουσιών – ακόμα και η παρέκκλιση 

από τη φυσική δίαιτα ή η υπέρμετρη κατάχρηση βιταμινών – προωθεί τις δυνατότητες 

του οργανισμού στα άκρα με επακόλουθο τον κίνδυνο κατάρρευσης. Οι παρενέργειες 

και τα στίγματα που αφήνουν είναι πολλά. Από τη βοτανοθεραπεία λοιπόν των 

αρχαίων ο άνθρωπος, πέρασε στη χημειοθεραπεία όπως προαναφέρθηκε, στη 

σύνθεση, με τη μεθοδολογία της Γενετικής Μηχανικής και χρήση χημικών ουσιών οι 

οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές, όπως και πιο καταστροφικές. Εν συνεχεία 

διερευνούμε ήδη μία άλλη όψη της «ικανότητας» του ανθρώπου. Το αποκαλούμενο 

γενετικό doping. Δηλαδή την εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων αποτελεσματικών 

γονιδίων στο κατάλληλο ιστό του αθλητή για να απoκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες, 

καλύτερες αποδόσεις. Η γενετική προσέγγιση του doping άρχισε από τη παρατήρηση 

ότι οι μεγάλοι σπρίντερς κατάγονται κυρίως από τη δυτική Αφρική ενώ από την 

Ανατολική προέρχονται αθλητές που επικρατούν στους δρόμους αντοχής. 

Οι κινέζοι επίσης είναι πολύ καλοί στη γυμναστική, οι Ευρασιάτες στην άρση βαρών 

και στη πάλη κ.ο.κ.. Έτσι πρόσφατα άρχισε σχεδόν η έρευνα αποκάλυψης 

συγκεκριμένων γενετικών διαφορών είτε μεταξύ πρωταθλητών διαφόρων 

αγωνισμάτων είτε μεταξύ αθλητών και ατόμων του γενικού πληθυσμού και 

συσχέτιση αυτών των διαφορών με τις επιδόσεις, εστιάζοντας δηλ. την προσοχή σε 

γονιδιακές παραλλαγές που συμβάλλουν στη απαιτούμενη δύναμη, ταχύτητα, αντοχή 

κ.ά.. 

Σε αυτό το σκεπτικό μερικά ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

Το καταπόσον οι ολυμπιονίκες π.χ. οι πρωταθλητές είναι εκ φύσεως εκ γενετής 

ξεχωριστοί, χαρισματικοί άνθρωποι που ξεχωρίζουν; Διαφέρουν γενετικά από τους 

κοινούς θνητούς; Δηλ. διαθέτουν ένα αθλητικό ταλέντο καταγεγραμμένο στα γονίδια 

τους; Οι αποτυχημένοι θα τα βάλουν με τα γονίδια τους ενοχοποιώντας τα; Και αν 

αυτό συμβαίνει τότε η γενετική βελτίωση είναι το επόμενο βήμα για καλύτερες 
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αποδόσεις; Τι θα συνιστούσε όμως μία τέτοια ενισχυτική πρακτική από νομικής και 

ηθικής απόψεως; Θα μπορούσε να προβλεφθεί μέσα από ένα αθλητικογενετικό 

ινστιτούτο ποια παιδιά π.χ. προορίζονται για πρωταθλητές και σε ποιο αγώνισμα; 

Προτού όμως απαντηθούν ερωτήματα ενισχυτικής αθλητιατρικής, καλό είναι να 

αποσαφηνισθούν τα ακόλουθα : Υπάρχουν καταστάσεις όπως π.χ. η θαλασσαιμία που 

δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον και είναι ποιοτικός χαρακτήρας καθώς ελέγχεται 

αποκλειστικά από ένα γονίδιο. Άλλα χαρακτηριστικά όπως π.χ. η ευφυΐα, η αντοχή, η 

δύναμη, το ύψος κ.ά. είναι πολυγονιδιακά εξαρτώμενα από πολλά γονίδια, με τη 

διαμόρφωση τέτοιων πολυπαραγοντικών χαρακτηριστικών, ποσοτικών, όπως 

αποκαλούνται, να επηρεάζονται αποφασιστικά και από το περιβάλλον. 

Κατακολουθίαν η επιτυχία, η επίδοση σε ένα άθλημα εξαρτάται και από τα κίνητρα, 

πέρα του γενετικού εξοπλισμού, την ψυχολογική κατάσταση, την κατάλληλη 

προετοιμασία, την τακτική, την διατροφή που συνιστούν όλα περιβαλλοντικές 

παραμέτρους. Άρα σημαντικός παράγοντας αθλητικής απόδοσης μπορεί να είναι το 

έμφυτο ταλέντο, τα φυσικά, φυσιολογικά και μεταβολικά δηλαδή χαρακτηριστικά. 

Αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά στη αθλητική ικανότητα, αποτελούν συνάρτηση 

του ύφους και της μάζας του σώματος, του μεγέθους της καρδιάς και των πνευμόνων, 

της ινώδους σύστασης των μυϊκών τύπων, που ελέγχονται σε κάποιο βαθμό από το 

γενετικό υπόβαθρο του αθλητή. Κατά συνέπεια μπορεί τα γονίδια να μην είναι οι 

μοναδικοί καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας σε δεδομένο άθλημα, μετά βεβαιότητας 

όμως συνιστούν την προϋπόθεση. Συνεπακόλουθα ο συντονισμός π.χ. ματιών – 

χεριών, αναγκαίος για συγκεκριμένα αθλήματα όπως το τένις, αποτελεί μία δεξιότητα 

που μπορεί να εξελιχθεί με μακρόχρονη προπόνηση στην οποία συμμετέχει και το 

ταλέντο που εμπεριέχει σημαντικό γενετικό στοιχείο ως προς τη δυνατότητα μάθησης 

εκτέλεσης πολύπλοκων κινήσεων και τη δυνατότητα εντοπισμού ενός κινουμένου 

αντικειμένου. Επομένως η απορία για το εάν είναι σπουδαιότερη η συμμετοχή της 

φύσης δηλ. των γονιδίων, ή της αθλητικής παιδείας δηλ. του περιβάλλοντος για την 

ανάπτυξη του ταλέντου ενός μεγάλου αθλητή δεν τυγχάνει μίας δογματικής 

απάντησης. Σε δημοσιευμένη μελέτη το 2003 στο Medicine and Science Sports and 

Exercise υποδεικνύεται η εμπλοκή 92 γενετικών τόπων στην επιτυχία σε διάφορα 

αθλήματα. Το γονιδιακό προϊόν π.χ. ένα ένζυμο επηρεάζει για το εάν ένας ιστός θα 

λειτουργεί φυσιολογικά ή όχι από την παρουσία ή αντίστοιχα την απουσία του 

ενζύμου. Αλλά και η δραστικότητα του ενζύμου που επηρεάζεται γενετικά από 

μεταλλάξεις καθορίζει τον ρυθμό της βιοχημικής διαδικασίας. Πολλά αμινοξέα και 
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πρωτεΐνες συνιστούν πρόδρομες ουσίες για πολλές ορμόνες, ως ρυθμιστικά μόρια, ως 

νευροδιαβιβαστές, ως υποδοχείς που προωθούν βιοχημικά σήματα. Η γονιδιακή 

έκφραση δεν είναι η ίδια σε όλους τους κυτταρικούς τύπους π. χ. ενώ σε όλα τα 

σωματικά κύτταρα εκφράζονται τα γονίδια που κωδικοποιούν τα ένζυμα της 

γλυκόλυσης, μόνο ορισμένα κύτταρα εκφράζουν γονίδια για εξειδικευμένες 

πρωτεΐνες όπως πχ. είναι η μυοσίνη, οι υποδοχείς ορμονών κλπ. 

Όπως όμως οι μύες προσαρμόζονται στην εκγύμναση έτσι αναλογικά μπορεί 

να προκληθεί μυοκαρδιακή και αγγειακή προσαρμογή σε περιπτώσεις εντατικής 

φυσικής καταπόνησης. Υπάρχουν γνώσεις για τη «γενετική της αθλητικής καρδιάς» 

που διαφοροποιούν τους ανθρώπους σε αυτούς με προσαρμοστική αντίδραση στην 

άθληση και σε εκείνους με χαμηλή προσαρμογή. Τα γονίδια επίσης που ενέχονται 

στη ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος μελετώνται ενώ έχει ερευνηθεί 

ακόμα και ο καρδιοαναπνευστικός φαινότυπος. Επισημαίνεται και το χαμηλότερο 

ενεργειακό κόστος για το τρέξιμο που επιτυγχάνεται στους Κενυάτες και 

νοτιοαφρικανούς δρομείς σε σχέση με τους Καυκάσιους. Το κέρδος αυτό σχετίζεται 

με τη μέγιστη ποσότητα κατανάλωσης και αξιοποίησης του οξυγόνου, διεργασία στην 

οποία εμπλέκονται διάφορα γενετικά ενζυμικά συστήματα. Σε συνάρτηση με αυτό 

αξιολογούνται και τα κατάλληλα γονίδια που συμβάλλουν στο σωματότυπο των 

προαναφερθέντων αθλητών, όπως και η αρμόζουσα προπόνηση, που όλα μαζί 

συνέδειξαν π.χ. Κενυάτες αθλητές στα βάθρα των νικητών. 

Η  περίπτωση του προαναφερθέντος «αυξητικού ινσουλινοειδούς παράγοντα» 

ενός πρωτεϊνικού μορίου που καθιστά τους μυς γυμνασμένους αποτελεί ένδειξη του 

ορίζοντα που μπορεί να ανοίξει στο πλαίσιο της ενισχυτικής Ιατρικής για τη 

βελτίωση π.χ. της ευφυΐας, της προσωπικότητας, της γοητείας. Συνακόλουθα με την 

ενισχυτική Ιατρική έτσι και με την ενισχυτική αθλητιατρική τα χαρακτηριστικά που 

ενδιαφέρουν κατά πλειοψηφία είναι πολυγονιδιακά, επηρεάζονται δηλ. από το 

περιβάλλον και κατά συνέπεια είναι δύσκολα στο γενετικό χειρισμό τους. Εκτός από 

τους επιβεβλημένους από τη φύση, αυτούς τους περιορισμούς κάποια γενετική 

ενίσχυση θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον και να κάνει τη διαφορά, πράγμα που 

ήδη βεβιασμένα επιχειρήθηκε επικίνδυνα με την εισπνοή «κατάλληλων» γονιδίων. Η 

γονιδιακή  αυτή ενίσχυση ενέχει την δυσχέρεια της γονιδιακής θεραπείας το ότι δηλ. 

η ένθεση του εισαγομένου γονιδίου πραγματοποιείται σε τυχαίες θέσεις και μπορεί να 

προκαλέσει παρενέργειες όπως π.χ. αδρανοποίηση φυσιολογικών γονιδίων και 

θάνατο, όπως στα «σούπερ ποντίκια» που απέκτησαν προσωρινά, με γενετική 
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παρέμβαση, τη δυνατότητα να αντέχουν και να τρέχουν πολύ περισσότερο 

διπλασιάζοντας την απόδοση τους αλλά με το οδυνηρό επακόλουθο της κατάρρευσης 

του οργανισμού τους. Άρα η επιστήμη αδυνατεί να εγγυηθεί στους αθλητές 

«υπερανθρώπους» ρεκόρ άνευ επιπτώσεων στην υγεία τους. Στον άνθρωπο μία 

αντιμετώπιση αυτού του είδους δεν θα διέφερε από τη φαρμακοδιέγερση. Και τούτο 

διότι αν το ξένο γονίδιο προκαλέσει κάποια μικροδιαφορά καταργούνται πάλι οι ίσες 

ευκαιρίες και το αθλητικό ιδεώδες. Εκείνο που θα μπορούσε να αναμένεται από αυτές 

τις γενετικές προσεγγίσεις είναι μία εκτίμηση της προοπτικής ενός υποψήφιου 

αθλητή πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί όταν ανιχνευθούν αρκετά 

συμμετέχοντα συναφή γενετικά συστήματα. Απαιτείται ανάλογη διαπαιδαγώγηση και 

ενημέρωση για την απελευθέρωση των ηθικών ανακλαστικών ώστε να περιοριστεί το 

«όνειρο» των τεχνολογιών της γενετικής ενισχυτικής αθλητιατρικής στο πραγματικό 

πλαίσιο. Η φαρμακοδιέγερση και το γενετικό doping δεν αντιμετωπίζονται με 

ευχολόγια για αποκλεισμό των κερδοσκοπικών εταιριών προμήθειας ουσιών και 

παροχής τεχνογνωσίας. Απαιτείται σωστή παιδεία και αξιοποίηση της νέας γενετικής 

γνώσης που δύναται να ανιχνεύσει μόνο την προοπτική ενός αθλητή χωρίς να 

μυθοποιεί τις γενετικές διαφορές που μπορεί να οδηγήσουν και σε ρατσιστικές 

διαθέσεις.  

Διαφορετικά η απουσία ηθικής δεοντολογίας δύναται να οδηγήσει στο μέλλον 

στη γενετική τροποποίηση αθλητών ακόμα και με ξένα γονίδια άλλων ειδών, με 

γονίδια πάνθηρα ή γαζέλας π.χ. για την ταχύτητα, γορίλα για μυϊκή δύναμη κλπ. 

Οπότε δε θα πιθανολογεί κανείς ποιο θα είναι το ακόλουθο ρεκόρ διότι το ρεκόρ δεν 

θα είναι ανθρώπινο και το χειροκρότημα δεν θα επιβραβεύει τον αθλητή αλλά τον 

γενετιστή του. Και βέβαια το ερώτημα τελικά του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος 

περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς όπως μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι ο 

άνθρωπος έχει έφεση στα γράμματα, τις τέχνες και τη μάθηση, στην ποιότητα της 

ζωής και την αισθητική, στη μοναδικότητα του πολιτισμού του της ηθικής του, των 

δυνατοτήτων των και της αυτογνωσίας του. Παρόλες τις προαναφερθείσες 

επιφυλάξεις για την ενδεχόμενη αλόγιστη χρήση γενετικών γνώσεων γίνεται 

αποδεκτό ότι η τεχνολογία του DNA δεν διαφέρει πολύ από τις παραδοσιακές 

τεχνολογίες σε επίπεδο ενδεχόμενων κινδύνων ή επεμβάσεων στη φύση. Οι 

παραδοσιακές ιατρικές θεραπείες θεωρείται ότι δεν διαφέρουν από τη γονιδιακή 

θεραπεία επί σωματικών κυττάρων. Επιστήμονες, φιλόσοφοι, νομικοί, θεολόγοι αλλά 

και απλοί φορολογούμενοι πολίτες που βλέπουν να αναπτύσσονται τεχνολογίες του 
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DNA στα πανεπιστήμια από τις δημόσιες επενδύσεις και κατόπιν να 

καταλαμβάνονται από τις ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις 

αναγόμενες σε θέματα ηθικής δεοντολογίας ως προς την έρευνα του 

ανασυνδυασμένου DNA. Ζητήματα όπως τα προεκτεθέντα δεν έχουν γενικά 

αποδεκτές και εύκολες απαντήσεις. Ενώ η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA 

είναι ζώσα, μία πραγματικότητα που διαρκώς ανανεώνεται, πιστεύεται ότι δεν θέτει 

φιλοσοφικά ή πραγματικά ζητήματα τέτοια που να υπονομεύουν κοινωνικές αξίες. Η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης της, για το καλό ή το κακό, όπως αυτό ισχύει για κάθε 

τεχνολογία, είναι απεριόριστη, τόσο όσο και η ανθρώπινη σκέψη. Εξάλλου κρίνεται 

ως απαράδεκτη η πραγματοποίηση κλώνωσης ολόκληρου ανθρώπου ή τροποποίησης 

γεννητικών κυττάρων ως μη εθιμική πρακτική και ως αντιβαίνουσα στη νομοτέλεια 

της ζωής, όπως αυτή αντιμετωπίζεται από φιλοσοφική και πρακτική θεώρηση. 

Μερικοί για θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς λόγους διατείνονται ότι μερικά 

πράγματα είναι καλύτερα να παραμένουν άγνωστα, θεωρώντας ότι είναι άκομψο και 

όχι ηθικό για τον άνθρωπο να παρεμβαίνει στα έργα υπέρτερης δημιουργικής 

δύναμης με το να περιπλανάται πειραματικά γύρω από την υπόσταση της ίδιας της 

ζωής. Προβληματίζει ότι η Γενετική επιστήμη αναπτύσσεται κατά τρόπο που δεν 

μπορεί να προβλεφθεί ή από πλευράς ασφάλειας να ελεγχθεί και ότι κατά συνέπεια το 

ζήτημα μετατοπίζεται στον επιστήμονα, τον άνθρωπο που διαθέτει νου, καρδιά και 

τιμιότητα, αλλά και συμπεριφέρεται ανάλογα. 
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ΣΤΆΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΤΕΦΑΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ ΣΕ 

ΕΝΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΌ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ  

Κουτσούκη Δήμητρα, Καθηγήτρια 

Δρ. Καλύβας Βασίλης 

Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & 

Κινητικών Διαταραχών 

ΤΕΦΑΑ / Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Τα διαθεματικά με την αναπηρία προγράμματα σπουδών (ΔΑΠΣ) διαχέουν 

συστηματικά και μεθοδευμένα, γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τα 

άτομα με αναπηρία σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (Appachie & 

Rizzo, 2005; Kowalski & Rizzo, 1996; Kowalski, 1995; DePauw & Karp, 1994). Τα 

Πανεπιστημιακά ΔΑΠΣ στη Φυσική Αγωγή (ΦΑ) χαρακτηρίζονται από τη διδακτική 

σύμπτυξη θεμάτων σχετικών με την αναπηρία, στο γενικό πρόγραμμα σπουδών 

(DePauw & Karp, 1994; Kowalski, 1995; De Pauw & Doll-Tepper, 2000). Η 

σύμπτυξη αυτή ορίζεται σαν «διαθεματική με την αναπηρία σύνδεση των 

προγραμμάτων σπουδών» (disability-infusion curricula) και προτείνεται σαν ένα 

απαραίτητο βήμα επανασχεδιασμού και αναδιοργάνωσης των Πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών (DePauw & Karp, 1994; Kowalski, 1995; De Pauw & Doll-

Tepper, 2000). Η διαθεματική προσέγγιση δεν υποστηρίζει την παράλειψη των 

εξειδικευμένων μαθημάτων Προσαρμοσμένης  Κινητικής Αγωγής (ΠΚΑ) και της 

αντίστοιχης ειδικότητας (Rizzo & Kirkendall, 1995), αλλά προτείνει τη 

συμπληρωματικά διαθεματική σύνδεση των σχετικών με την αναπηρία γνώσεων και 

εμπειριών σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.  

Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

προετοιμασία των μελλοντικών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) στην 

προσπάθειά τους, αφενός να εντάξουν τους μαθητές με αναπηρία στο μάθημα της ΦΑ 

στα γενικά σχολεία (Kozub, Sherblom & Perry, 1999), και αφετέρου να βελτιώσουν 

τις ικανότητές τους, όσον αφορά στην εκγύμναση και καθοδήγηση αθλητών με 

αναπηρίες σε Παραολυμπιακά αθλήματα (DePauw & Gavron, 2005).  
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  Σύμφωνα με την Κowalski (1995) τα ΔΑΠΣ είναι απαραίτητα για τους 

παρακάτω λόγους:  

α) «έχουν συντελεστεί πολλές αλλαγές στην κοινωνία και η ανάγκη για τα σχολεία 

μας να προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές γίνεται όλο και πιο σημαντική», 

β) «σε αντίθεση με αυτές τις αλλαγές τα Πανεπιστήμια, που προετοιμάζουν ΚΦΑ, δεν 

έχουν εφαρμόσει ανάλογες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών τους», 

γ) «η ανάγκη για αναλυτικά προγράμματα σπουδών, που άπτονται θεμάτων σχετικών 

με την αναπηρία, γίνεται όλο και πιο εμφανής», 

δ) «αν τα Πανεπιστήμια πρόκειται πραγματικά να προετοιμάσουν ΚΦΑ για τον 21ο 

αιώνα, τότε τα Πανεπιστημιακά προγράμματα εκπαίδευσης δεν μπορούν να παρέχουν 

ξεχωριστά προγράμματα σπουδών». 

           Οι αλλαγές στην κοινωνία και στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι: α) η 

συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία (Block, 2000), και β) η 

ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Αθλητισμού (DePauw & Gavron, 2005). Σχετικά με 

τη συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία ισχύουν τα δύο 

παρακάτω ερωτήματα με απάντηση αρνητική: 

• Διδάσκουν Φυσική Αγωγή (ΦΑ) στους μαθητές με αναπηρία στα γενικά 

σχολεία μόνο ΚΦΑ με την ειδικότητα ΠΚΑ; (όχι) 

• Έχουν όλοι οι ΚΦΑ, που διδάσκουν μαθητές με αναπηρία στα γενικά σχολεία, 

εξοικείωση με θέματα αναπηρίας σε σχέση πάντα με την ΦΑ και τον 

αθλητισμό; (όχι). 

           Οι ΚΦΑ των γενικών σχολείων δεν είναι απαραίτητα εξειδικευμένοι σε θέματα 

Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής και πιθανόν να μην έχουν ακόμη και τη 

στοιχειώδη εξοικείωση με θέματα αναπηρίας. Επιπλέον, οι ίδιοι οι ΚΦΑ δηλώνουν 

ανέτοιμοι να αντεπεξέλθουν. Η προτεινόμενη λύση του προβλήματος μπορεί να είναι 

τα  ΔΑΠΣ.  

           Ο ρυθμός ανάπτυξης του Παραολυμπιακού αθλητισμού έχει αυξηθεί 

σημαντικά (DePauw & Gavron, 2005; www.paralympic.org / επίσημη ιστοσελίδα 

Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής). Υπάρχει ένα συνεχόμενο πρόβλημα στην 

ανεύρεση καταρτισμένων προπονητών στα Παραολυμπιακά αθλήματα (DePauw & 

http://www.paralympic.org/
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Gavron, 2005; Bhambhani, 2001). Η λύση του προβλήματος, επίσης, βρίσκεται στα 

ΔΑΠΣ. 

           Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αν και τα ΔΑΠΣ 

προτείνονται σαν μια απαραίτητη μεταρρύθμιση στα Πανεπιστημιακά προγράμματα 

σπουδών πολλών ειδικοτήτων, οι σχετικές έρευνες στην επιστήμη της φυσικής 

αγωγής και του αθλητισμού είναι περιορισμένες. Οι περιορισμένες έρευνες που έχουν 

δημοσιευθεί δείχνουν θετικά αποτελέσματα στις στάσεις και την αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα φοιτητών να εργασθούν με άτομα με αναπηρία (Kowalski & Rizzo, 1996; 

Appachie & Rizzo, 2005).  

  Από την μέχρι σήμερα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε, ότι δεν έχουν 

εξετασθεί στην χώρα μας: α) η δομή των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΦΑΑ 

αναφορικά με την διαθεματική τους σύνδεση με την εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία, β) οι απόψεις των μελλοντικών ΚΦΑ ως προς την ένταξη θεμάτων σχετικά 

με την αναπηρία στο γενικό πρόγραμμα σπουδών, και γ) η επίδραση μιας 

διαθεματικής με την αναπηρία σύνδεσης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 

στις στάσεις και την ικανότητα φοιτητών ΤΕΦΑΑ να διδάξουν και να προπονήσουν 

άτομα με αναπηρία. 

 

Σκοπός της Έρευνας 

 Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση ενός διαθεματικού με την 

αναπηρία προγράμματος σπουδών στις στάσεις, γνώσεις και την αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα φοιτητών/ τριών του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν έχουν 

ερευνηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα οι στάσεις των φοιτητών ΤΕΦΑΑ σχετικά με 

την εφαρμογή ενός διαθεματικού με την αναπηρία προγράμματος σπουδών.  

  Για τον σχεδιασμό της κύριας μελέτης πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές 

αξιολογήσεις του: α) οδηγού σπουδών των ΤΕΦΑΑ Αθηνών, Κομοτηνής και 

Τρικάλων, και β) αξιολόγηση των στάσεων φοιτητών ΤΕΦΑΑ Αθηνών για την 

εφαρμογή ενός διαθεματικού με την αναπηρία προγράμματος σπουδών.  

 

Μέθοδος της Έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας και την αξιολόγηση των στάσεων των φοιτητών ΤΕΦΑΑ 

για τα ΔΑΠΣ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου. Εξαρτημένες 

μεταβλητές της έρευνας ήταν οι στάσεις, οι γνώσεις και η αντιλαμβανόμενη 
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προπονητική ικανότητα των φοιτητών/ τριών σχετικά με την ένταξη μαθητών με 

αναπηρίες στα γενικά σχολεία, καθώς και την προπόνηση αθλητών με αναπηρίες σε 

Παραολυμπιακά αθλήματα. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η πειραματική συνθήκη 

(πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου) και το χρονικό σημείο μέτρησης (πριν και 

μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος). 

 

Δείγμα της Έρευνας 

Συνολικά, συμμετείχαν 470 φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΦΑΑ Αθήνας (287 άντρες 

/ 183 γυναίκες).  

 

Εργαλεία Μέτρησης 

 Ως κλίμακα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η 7βάθμια κλίμακα σχεδιασμένη με βάση 

τη Θεωρία Σχεδιασμένης συμπεριφοράς (ΘΣΣ) (Aijen, 2002). Συμπεριλάμβανε τους 4 

παράγοντες της θεωρίας σε 21 ερωτήματα (στάσεις, πρόθεση, αντιλαμβανόμενο 

έλεγχο και επίδραση σημαντικών άλλων). 

 

Διαδικασία της Έρευνας 

 Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2007 οι φοιτητές/τριες 

ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Όσοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν 

συμπλήρωσαν ανώνυμα τα σχετικά ερωτηματολόγια. Οι μισοί από τους 

φοιτητές/τριες απάντησαν πρώτα στο ερωτηματολόγιο στάσεων σχετικά με την 

ένταξη μαθητών με αναπηρίες στα γενικά σχολεία στο μάθημα της ΦΑ κι έπειτα 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο των αντιλαμβανόμενων γνώσεων και της 

αντιλαμβανόμενης προπονητικής ικανότητας να προπονήσουν αθλητές με αναπηρία 

σε συγκεκριμένα Παραολυμπιακά αθλήματα. Οι υπόλοιποι μισοί απάντησαν με την 

αντίστροφη σειρά, για να αποφευχθεί η επίδραση μεταφοράς μάθησης (carry over 

effect) (Thomas & Nelson, 1998). Μετά την εφαρμογή του παρεμβατικού 

προγράμματος οι συμμετέχοντες απάντησαν με διαφορετική σειρά και στα δύο 

ερωτηματολόγια. 
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Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας  

 

Για την αξιολόγηση της πειραματικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό 

Πρόγραμμα των Κοινωνικών Επιστημών SPSS for Windows 13.0 (Norusis, 1993; 

SPSS, 2003) με .05 επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, με πολυμεταβλητικές (2 X 

2 MANOVA) και μονομεταβλητικές (2 X 2 ANOVA) αναλύσεις. 

 

Αποτελέσματα  

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της ΘΣΣ και των γνώσεων των 

συμμετεχόντων (Ν=470). 

Οι τιμές αναφέρονται σε 7βάθμια κλίμακα  

Παράγοντες   Μ.Ο  Τ.Α  Ν  

Στάσεις  6,10  0,76  470  

Πρόθεση  5,1  1,44  470  

Αντιλαμβανόμενος έλεγχος  5,3  1,03  470  

Σημαντικοί άλλοι  5,3  1,03  470  

 

 

Σχ.1 

6,3

5,9

5

5,5

6

6,5

7

Γυναίκες Άντρες

Στάσεις 
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Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις στάσεις ανάμεσα σε φοιτητές και 

φοιτήτριες ΤΕΦΑΑ να συμμετέχουν σε διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα 

σπουδών (F = 21,074, p < .05) (Σχ.1). 

           Επίσης, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πρόθεση 

συμπεριφοράς ανάμεσα σε φοιτητές και φοιτήτριες ΤΕΦΑΑ να συμμετέχουν σε 

διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα σπουδών (F = 17,165, p < .05). Σημαντικές 

διαφορές υπήρξαν στον αντιλαμβανόμενο έλεγχο συμπεριφοράς ανάμεσα σε φοιτητές 

και φοιτήτριες ΤΕΦΑΑ να συμμετέχουν σε διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα 

σπουδών (F = 7,966, p < .05). Διαφορές βρέθηκαν στην επίδραση σημαντικών άλλων 

ανάμεσα σε φοιτητές και φοιτήτριες ΤΕΦΑΑ να συμμετέχουν σε διαθεματικό με την 

αναπηρία πρόγραμμα σπουδών (F = 29,605, p < .05). Ακόμη, διαφορές υπήρξαν στην 

πρόθεση συμπεριφοράς ανάμεσα σε φοιτητές με και χωρίς εργασιακή εμπειρία να 

συμμετέχουν σε διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα σπουδών (F = 18,898, p < 

.05). Επιπλέον, βρέθηκαν διαφορές στις στάσεις ανάμεσα σε φοιτητές με και χωρίς 

εργασιακή εμπειρία να συμμετέχουν σε διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα 

σπουδών (F = 4,596, p < .05), καθώς και διαφορές στον αντιλαμβανόμενο έλεγχο 

συμπεριφοράς ανάμεσα σε φοιτητές με και χωρίς εργασιακή εμπειρία να 

συμμετέχουν σε διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα σπουδών (F = 13,639, p < 

.05). Τέλος, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην επίδραση των σημαντικών άλλων 

ανάμεσα σε φοιτητές με και χωρίς εργασιακή εμπειρία να συμμετέχουν σε 

διαθεματικό με την αναπηρία πρόγραμμα σπουδών (F = 19,708, p < .05). 

 

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε, ότι οι φοιτητές/τριες είναι θετικοί να 

συμμετάσχουν στην διαθεματική σύνδεση θεμάτων αναπηρίας στο γενικό πρόγραμμα 

σπουδών. Επίσης, οι φοιτήτριες είχαν θετικότερες αποκρίσεις σε όλες τις μεταβλητές 

της ΘΣΣ από τους φοιτητές. Οι φοιτητές με εργασιακή εμπειρία είχαν θετικότερες 

αποκρίσεις σε όλες τις μεταβλητές της ΘΣΣ από τους φοιτητές χωρίς εργασιακή 

εμπειρία. 

        Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματική 

επιμόρφωση των μελλοντικών ΚΦΑ, ώστε να βελτιώσουν τις στάσεις τους και 

ικανότητές τους να διδάξουν μαθητές με αναπηρία από κοινού με μαθητές χωρίς 

αναπηρία σε γενικές τάξεις ΦΑ. Αυτό έχει επισημανθεί και σε παρόμοιες μελέτες στο 

παρελθόν (LaMaster et al., 1998; Lieberman et al., 2002). Επιπρόσθετα, φαίνεται 
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απαραίτητη η προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στα Πανεπιστήμια για την 

καλύτερη εκπαίδευσή τους σε θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στα γενικά 

σχολεία (De Pauw & Doll-Tepper, 2000). 
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Κυριακή 2 Μαρτίου 2008 
 
ΔΙΑΛΕΞΗ  

Προεδρείο: Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου Α.  

 

ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΟΧΉΣ ΜΕ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ  

Αγγελοπούλου - Σακαντάμη Ν.  

 
Η διαταραχή μειωμένης προσοχής με υπερκινητικότητα είναι σύνδρομο, με κύρια 

χαρακτηριστικά α) τη μειωμένη προσοχή,  β) την υπερκινητικότητα και                            

γ) την παρορμητική συμπεριφορά. Συνίσταται σε μειωμένη ικανότητα του ατόμου να 

ρυθμίζει και να εκφράζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τους κοινωνικά 

αποδεκτούς κανόνες της συμπεριφοράς. 

Πρόκειται για συχνή διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Πριν από 50 περίπου 

χρόνια χρησιμοποιούταν ο όρος υπερκινητικό σύνδρομο, γιατί εθεωρείτο ότι η 

υπερκινητικότητα ήταν το προεξάρχον σύμπτωμα και εκεί αποδινόταν η διάσπαση 

της προσοχής. Διάφορες καταστάσεις, όπως “μαθησιακές δυσκολίες”, “διαταραχές 

συμπεριφοράς” “δυσλεξία”, “αδεξιότητα”, “επιθετικότητα” κ.α. συμπεριλαμβάνονταν  

στην ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία (minimal brain dysfunction-MBD) γιατί 

πιστευόταν ότι πρόκειται για κάποια λειτουργική διαταραχή του ΚΝΣ υπεύθυνη για 

όλη τη συμπτωματολογία (Bartram, 1964, Παιονίδης, 1990). Σήμερα, κατά τη διεθνή 

βιβλιογραφία, υπάρχουν  3 τύποι του συνδρόμου: 

α.  με προέχον σύμπτωμα την ελλειμματική προσοχή (Attention deficit disorder-

ADD), β. με προέχοντα συμπτώματα την υπερκινητικότητα και  παρορμητικότητα και 

γ. ο μικτός τύπος (Attention deficit hyperactivity disorder-ADHD ή Attention deficit 

disorder with hyperactivity –ADDH) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders- DSM- IV, 1994). 

 Η μειωμένη προσοχή αποδίδεται σε χαρακτηριστικό συμπεριφοράς που 

υποθετικά είναι αποτέλεσμα κάποιας ατέλειας της αναπτυξιακής διαδικασίας και 

συνίσταται σε αδυναμία του παιδιού να συγκεντρωθεί σε κάτι ή σε κάποια 

δραστηριότητα, που πρέπει να διδαχθεί ή να εκτελέσει. Επίσης, αποσπάται εύκολα η 

προσοχή του από άλλα αντικείμενα ή άλλες δραστηριότητες. Πολλές παρατηρήσεις 

και περιγραφές γονέων και εκπαιδευτικών, δείχνουν ότι η ελλειμματική προσοχή 

είναι πολύ πιο συχνή σε παιδιά με υπερκινητικότητα, παρά σε παιδιά του τυπικού 

πληθυσμού (Milich και συν 1982, Taylor, 1986).  
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Η υπερκινητικότητα συνίσταται σε υπερβολικές κινήσεις του σώματος και 

των άκρων καθώς και σε πολλές κινητικές δεξιότητες που εκτελούνται άσκοπα. Οι 

υπερβολικές κινήσεις διαπιστώνεται ότι γίνονται και κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης 

ή του ύπνου (Porino et al, 1983, Taylor et al, 1991). 

 Η παρορμητική συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις χωρίς σκέψη, που 

οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως μη αναμονή στις διαβάσεις και τρέξιμο 

ανάμεσα σε αυτοκίνητα, επικίνδυνες αναρριχήσεις κ.α., καθώς και μη σεβασμός των 

συμμαθητών που προηγούνται σε κάποια δραστηριότητα (Stewart και συν, 1966). Η 

παρορμητικότητα είναι κοινή σε παιδιά με υπερκινητικότητα, μπορεί όμως να 

παρατηρείται και σε παιδιά χωρίς υπερκινητικότητα, που όμως παρουσιάζουν 

διαταραχές συμπεριφοράς, όπως αντιδραστικότητα ή υπερκινητικότητα (Taylor και 

συν, 1991).  

 Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά του συνδρόμου μπορεί ώς ένα  βαθμό να 

παρατηρούνται και σε “φυσιολογικά” παιδιά, κάτω από ορισμένες καταστάσεις. 

Επίσης, ένα παιδί μπορεί να είναι υπερκινητικό στο σχολείο αλλά όχι στο σπίτι, όπως 

επίσης, να υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα που δεν αποσπούν την προσοχή του, η 

οποία συνήθως δεν συγκεντρώνεται, αλλά αποσπάται συνεχώς. Δεν υπάρχει 

καθορισμός των ορίων της υπερκινητικότητας, ούτε των άλλων χαρακτηριστικών, γι’ 

αυτό, παρ’ όλη την εφαρμογή ειδικών δοκιμασιών, δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση 

ενός παιδιού ως παρορμητικού ή υπερκινητικού ή με διάσπαση προσοχής. Διάφορες 

επιστημονικές εταιρείες και οργανισμοί εκφράζουν διαφορετικές απόψεις και θέτουν 

διαφορετικά κριτήρια, τόσο για τον καθορισμό, όσο και για την αντιμετώπιση της 

διαταραχής, συμφωνώντας όμως στις βασικές αρχές (Taylor, 1994).  

 

Ιστορική αναδρομή 

Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι γνωστά από τον Ιπποκράτη (493 πΧ), και 

τον 17ο αιώνα από περιγραφή των συμπτωμάτων σε έργο του Σαίξπηρ (1613). Το 

1845 ο ποιητής και γιατρός Heinrich Hoffmann περιέγραψε με γλαφυρότητα και 

αρκετή συμπάθεια τα χαρακτηριστικά παιδιού με υπερκινητικότητα. Η πρώτη 

επιστημονική ανακοίνωση έγινε το 1902  από τον γιατρό George Still στο Βασιλικό 

Κολλέγιο των Ιατρών (Royal College of Physicians), ενώ η πρώτη που παρουσίασε 

ολοκληρωμένο το σύνδρομο ήταν η Stella Chess το 1960 (Hyperactive Child 

Syndrome).  Για 20 χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Αμερική αποδίδονται τα 

χαρακτηριστικά σε ελάσσονα εγκεφαλική δυσλειτουργία με προεξάρχον σύμπτωμα 
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την υπερκινητικότητα (minimal brain damage, minimal brain dysfunction, 

hyperkinetic reaction of childhood). Μετά το 1980, η διάσπαση της προσοχής αποκτά 

μεγαλύτερη βαρύτητα και θεωρείται ότι ευθύνεται περισσότερο στην εκδήλωση των 

συμπτωμάτων.     

 

Επιδημιολογία-Συχνότητα 

Σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV) τo σύνδρομο απαντά σε 

συχνότητα 3-5% σε παιδιά σχολικής ηλικίας (American Psychiatric Association, 

1980, 1987, Daruna, Dalton and Forman, 2000).  Η συχνότητα ποικίλλει ευρέως από 

1-19%, και εξαρτάται από τα διαφορετικά τεστ και ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιούνται, καθώς και από τη χώρα στην οποία εφαρμόζονται, ενώ το η 

Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία στηρίζεται κυρίως σε κλινικές μελέτες.  Η αναλογία 

αγοριών / κοριτσιών είναι 4/1 σε επιδημιολογικές μελέτες και 9/1 σε κλινικές 

μελέτες. Η αυξημένη συχνότητα στα αγόρια, αποδίδεται στη μεγαλύτερη 

“ευαισθησία” του ανδρικού εγκεφάλου στις αναπτυξιακές διαταραχές (Cantwell, 

1996, Shaywitz, 1990, Καρδαράς, 1999). Η διαταραχή μειωμένης προσοχής με 

υπερκινητικότητα συμβαίνει στο 10-25% των μαθησιακών διαταραχών, σε αγχώδεις 

καταστάσεις σε 20-25% και διαταραχές συμπεριφοράς σε ποσοστό 30-50%.  

Αιτιολογία 

Η αιτιολογία της διαταραχής παραμένει άγνωστη. Για την εμφάνισή της 

ενοχοποιείται η κληρονομικότητα (Shaywitz  and Shaywitz, 1984), γιατί στο 16% 

των περιπτώσεων υπάρχει στην οικογένεια κάποιος με ανάλογα συμπτώματα. 

Υπεύθυνοι θεωρήθηκαν γενετικοί παράγοντες καθώς και άλλοι που επιδρούν στην 

ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την προγεννητική και πρώιμη μεταγεννητική περίοδο  

(Μακαρώνης 1986). Έχει βρεθεί συσχετισμός του γονιδίου D4 του ντοπαμινικού 

υποδοχέα με τον φαινότυπο του συνδρόμου (Swanson, Sunohara and Kennedy, 

1998).  Ακόμη, ενοχοποιήθηκαν ο αλκοολισμός της μητέρας, η ρύπανση του 

περιβάλλοντος με μόλυβδο, χρωστικές που προστίθενται στις τροφές, καθώς και 

κοινά τροφικά αλλεργιογόνα (Varga 1975, Βεργοπούλου και Τσίκουλας 1990, Egger 

1985).  Ανατομικές, λειτουργικές και μεταβολικές διαταραχές του εγκεφάλου έχει 

βρεθεί να σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα του συνδρόμου (Steere & Arnsten, 

1995, Zametkin, Nordahl & Gross, 1990, Castellanos, (1997). Χωρίς να σημαίνει ότι 

το μικρότερο μέγεθος του εγκεφάλου σχετίζεται με υπερκινητικότητα ή διάσπαση 
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προσοχής, σε προοπτική μελέτη 10 ετών, οι μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου 

αποκάλυψαν ότι ο εγκέφαλος παιδιών με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα 

είναι μικρότερος από τον εγκέφαλο παιδιών χωρίς τις εκδηλώσεις του συνδρόμου. 

Μεγάλη συμβολή στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές έχει προσφέρει η απεικόνιση  

του εγκεφάλου με ποζιτρόνια, όπου η ωρίμανση του εγκεφάλου των παιδιών με 

ADHD φαίνεται να υπολείπεται κατά 3 χρόνια. Μορφολογικές ανωμαλίες του 

μεσολοβίου και διαφοροποίηση της λειτουργίας του προμετωπιαίου λοβού  

συνδυάζονται επίσης με τις εκδηλώσεις. Σε ενήλικες με μειωμένη προσοχή βρέθηκε, 

επίσης, χαμηλότερος μεταβολισμός γλυκόζης στα εγκεφαλικά κύτταρα του 

προκινητικού και του ανώτερου προμετωπιαίου φλοιού. 

Τα τελευταία χρόνια επικρατέστερη είναι η θεωρία της νευροχημικής και 

νευροφυσιολογικής διαραταχής του ΚΝΣ, κατά την οποία υπάρχει διαταραχή του 

μεταβολισμού των κατεχολαμινών ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης στο ΚΝΣ. Οι 

κατεχολαμίνες αυτές είναι οι κυριότεροι νευροδιαβιβαστές του δικτυωτού 

σχηματισμού του στελέχους. Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην 

αποτελεσματικότητα που είχε η χορήγηση των διεγερτικών φαρμάκων 

δεξτροαμφεταμίνης και μεθυλοφενιδάτης στη συμπτωματολογία του συνδρόμου. Τα 

φάρμακα αυτά αυξάνουν την ποσότητα της ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης στις 

νευρικές συνάψεις (Stevenson and Wolraich, 1989, Oades, 2007). 

Κλινικές εκδηλώσεις 

Σύμφωνα με το DSM-4 οι επί μέρους κλινικές εκδηλώσεις κατανέμονται σε 3 ομάδες 

(πίνακας  1 ) 

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του συνδρόμου ADHD  

Ομάδα Α΄.  Μειωμένη προσοχή 

1. Αποτυχία επικέντρωσης της προσοχής σε οδηγίες και λεπτομέρειες και λάθη 

απροσεξίας στη σχολική ή άλλη εργασία  

2. Δυσκολία διατήρησης της προσοχής σε δραστηριότητες και παιχνίδια 

3. Συχνά δημιουργία εντύπωσης μη παρακολούθησης 

4. Αδυναμία παρατεταμένης συμμετοχής σε σχολικές εργασίες ή άλλες 

δραστηριότητες 

5. Δυσκολία στη μεθοδική οργάνωση μιας δουλειάς 
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6. Αποφυγή διατήρησης της προσοχής σε πνευματική προσπάθεια 

7. Συχνά απώλεια χρήσιμων αντικειμένων  

8. Συχνά εύκολη απόσπαση προσοχής από εξωτερικά ερεθίσματα 

 

Ομάδα Β΄. Υπερκινητικότητα 

1. Νευρικότητα και ανησυχία στο κάθισμα, με κινήσεις χεριών ή ποδιών 

2. Συχνές απουσίες από το θρανίο ή από άλλες προκαθορισμένες για τους 

μαθητές θέσεις 

3. Τρέξιμο και αναρριχήσεις επικίνδυνες 

4. Θορυβώδης τρόπος εκτέλεσης δραστηριοτήτων  

5. Διαρκής κινητικότητα ακόμη και σε χώρους που απαιτούν ησυχία  

6. Ακατάπαυστη ομιλία  

 

Ομάδα Γ΄. Παρορμητική συμπεριφορά  

1. Παρορμητικές απαντήσεις χωρίς πολλή σκέψη 

2. Δυσκολία αναμονής της σειράς  στο παιχνίδι, στη σίτιση και αλλού 

3. Διακοπή συζητήσεων και διείσδυση σε παρέες χωρίς πρόσκληση  

.                                                                                                                                        .         

                   

Κριτήρια διάγνωσης του συνδρόμου αποτελούν: α) ο χρόνος εμφάνισης, που 

τοποθετείται κάτω από τα 7 χρόνια, β) η παραμονή των εκδηλώσεων πάνω από 6 

μήνες και γ) η ύπαρξη τουλάχιστον 6  συμπτωμάτων από την ομάδα Α και 6 

συνολικά από τις ομάδες Β και Γ. Τα συμπτώματα πρέπει να εκδηλώνονται τόσο στο 

σπίτι όσο και στο σχολείο, να μη συμβαδίζουν με την αναπτυξιακή κατάσταση του 

παιδιού και πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς τη σχολική επίδοση και κοινωνικότητά 

του. Ανάλογα με την ομάδα από την οποία προεξάρχουν οι εκδηλώσεις, το παιδί 

χαρακτηρίζεται ως προς τη δυσκολία που προέχει και γίνεται η κατάλληλη 

αντιμετώπιση.  

  Τα παιδιά με ADHD μπορεί να παρουσιάζουν καθυστέρηση κινητικής 

ωρίμανσης και κινητική αδεξιότητα με ήπια νευρολογικά σημεία (Levine 1982, 

Gottlieb 1987), που φαίνονται στον πίνακα 2. Τα νευρολογικά αυτά σημεία, όταν 

συνυπάρχουν, κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την εκπαίδευση αυτών των παιδιών και 

την ειδική φυσική αγωγή.  



 33

 

Πίνακας 2. Ήπια νευρολογικά σημεία που συνοδεύουν το σύνδρομο  

1. Αύξηση τενοντίων αντανακλάσεων 

2. Αδιαδοχοκινησία, ασυνέργια λεπτών κινήσεων 

3. Αστερεογνωσία, δυσκολία διάκρισης δεξιού-αριστερού 

4. Στραβισμός, υπερτελορισμός, οπτικοακουστικές δυσκολίες 

.                                                                                                                                        . 

     

Εκτός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους πίνακες τα παιδιά 

μπορεί να παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ιδιαίτερα όσον αφορά το γράψιμο, 

την ανάγνωση, τα μαθηματικά, καθώς και οπτικοκινητικές διαταραχές. Ακόμη, 

μπορεί να παρουσιάζουν διαταραχές στην ομιλία και την άρθρωση.  Η επίδοσή τους 

στο σχολείο υστερεί μέχρι 2 χρόνια σε σύγκριση με συνομήλικα παιδιά, ενώ 

σύμφωνα με τα test νοημοσύνης που τους εφαρμόζονται έχουν φυσιολογική νοη-

μοσύνη (Shin, Lee, 2007).  

Τα υπερκινητικά παιδιά συχνά έχουν διαταραχές της συμπεριφοράς, όπως 

επιθετική συμπεριφορά και δε συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Μπορεί να 

είναι αφηρημένα και αυθόρμητα ή παρορμητικά χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες. 

Μερικά δείχνουν τρομερή και επικίνδυνη ανεξαρτησία, ενώ άλλα μεγάλη εξάρτηση. 

Οι διαταραχές της συμπεριφοράς και οι συναισθηματικές είναι κοινές και σχετίζονται 

με την αρνητική εικόνα που δείχνουν στο περιβάλλον τους. Δέχονται συνέχεια 

κριτική και τιμωρία τόσο από τους γονείς, όσο και από τους δασκάλους τους και 

μπαίνουν σε κοινωνική απομόνωση. Τα ίδια έχουν φτωχή εικόνα για τον εαυτό τους 

και αυτοεκτίμηση. Στη φυσική αγωγή και τα σπορ έχουν χαμηλότερη από την ηλικία 

τους απόδοση, είτε λόγω των ήπιων νευρολογικών σημείων που παρουσιάζουν, είτε 

λόγω της αδυναμίας επικέντρωσης της προσοχής.  

Εκτίμηση και διάγνωση παιδιών με ADHD 

Η εκτίμηση των παιδιών με ADHD στηρίζεται στη συνέντευξη των γονέων και των 

δασκάλων,  την παρατήρηση του παιδιού, την αναπτυξιακή και ψυχολογική 

εκτίμηση, την ιατρική και τις παρακλινικές εξετάσεις. Υπάρχουν καταστάσεις που 

συγχέονται με το σύνδρομο και άλλοτε γίνεται υπερεκτίμηση της υπερκινητικότητας.  

Με τη συνέντευξη των γονέων λαμβάνεται το κληρονομικό ιστορικό ως προς 

την ύπαρξη συναφών συμπτωμάτων σε μέλη της οικογένειας,  το ατομικό ιστορικό 



 34

ως προς τη σωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού, την έναρξη των 

συμπτωμάτων, το σχολικό ιστορικό, την προσωπικότητα του παιδιού, τις σχολικές 

και οικογενειακές συνθήκες.  

Με τη συνέντευξη των δασκάλων αναζητούνται τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού και οι σχολικές επιδόσεις του. 

Η παρατήρηση του παιδιού περιλαμβάνει την καθημερινή εκτίμηση της 

συμπεριφοράς του στο σπιτικό, το σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον.  

Η εκτίμηση του παιδιού, περιλαμβάνει την εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης 

και της αναπτυξιακής κατάστασής του καθώς και την εκτίμηση της συμπεριφοράς 

με την εφαρμογή ειδικών δοκιμασιών από εξειδικευμένους ψυχολόγους. 

Η ιατρική εξέταση περιλαμβάνει την κλινική εξέταση με ιδιαίτερη έμφαση 

στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών, τη νευρολογική και ψυχιατρική 

εξέταση, για τον αποκλεισμό καταστάσεων που μπορεί να υποδύονται το σύνδρομο. 

Οι παρακλινικές εξετάσεις περιλαμβάνουν απεικονιστικές μεθόδους 

διερεύνησης του εγκεφάλου, όπως αξονική και μαγνητική τομογραφία.    

Πρόγνωση 

Παλαιότερα επικρατούσε η αισιόδοξη άποψη ότι τα συμπτώματα υποχωρούν με την 

εφηβεία (American Psychiatric Association, 1968). Την τελευταία εικοσιπενταετία, 

προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου το 70% παρουσιάζει προβλήματα κατά 

την εφηβεία (Weiss και συν. 1983, Gittelman 1987), ενώ κατά την ενηλικίωση 

υπάρχει ακόμα ποσοστό ~ 50% με εκδηλώσεις του συνδρόμου (Gittelman, 1987, 

Kelly and Aylward, 1992). Οι έφηβοι με ADDH μπορεί να παρουσιάζουν επιθετική 

και αντικοινωνική συμπεριφορά, δοσοληψίες με την αστυνομία, δυσκολία 

προσαρμογής στο σχολείο και κακή επίδοση καθώς και ψυχοσωματικές εκδηλώσεις. 

Οι ενήλικες με ADDH, μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, 

αντικοινωνική συμπεριφορά και ανώριμη προσωπικότητα σε σχέση με την οικογένεια 

και το εργασιακό περιβάλλον (Philipsen, Hornyak, Riemann, 2006, Perera, 

Padmasekara, Perera, 2007). 

Αντιμετώπιση 

Η αντιμετώπιση των παιδιών με ADDH είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει 

εκπαιδευτική παρέμβαση και τροποποίηση της συμπεριφοράς στο σπίτι και το 

σχολείο, και φαρμακευτική αγωγή. 
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Η παρέμβαση πρέπει να αφορά τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις και τα προβλήματα 

κάθε παιδιού. Πριν από την παρέμβαση πρέπει να γίνεται ασφαλής διάγνωση του 

συνδρόμου και ακριβής καταγραφή των χαρακτηριστικών του. Συγχρόνως πρέπει να 

εκπαιδευθούν αυτοί που ζουν με το παιδί και θα συμμετέχουν στη διαδικασία της 

παρέμβασης, όπως οι γονείς και οι δάσκαλοι, ακόμη και οι συγγενείς. Είναι 

σημαντικό, το παιδί να παρακολουθείται στενά και να υπολογίζεται η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Παρ’ ότι πρέπει να γίνονται εξατομικευμένες 

παρεμβάσεις, αρκετές γενικές παρεμβάσεις είναι δυνατό να έχουν επίδραση ευνοϊκή 

στα κοινά χαρακτηριστικά της διαταραχής. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η 

καθοδήγηση από εξειδικευμένους ψυχολόγους και παιδαγωγούς. 

 

Παρέμβαση στο σπιτικό περιβάλλον.  Αυτή περιλαμβάνει δυο κύρια στοιχεία. α. τη 

μετατροπή και προσαρμογή της καθημερινής ρουτίνας στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

παιδιού και β. την εφαρμογή τεχνικών  συμπεριφοράς, που θα αλλάξουν τα  

παθολογικά πρότυπα που θα έχουν ήδη αναπτυχθεί (Goldstein and Goldstein, 1990).   

Η προσαρμογή της καθημερινής ρουτίνας περιλαμβάνει συνήθως απλές 

διαδικασίες, όπως ψώνια στην αγορά για πολλή ώρα ή δραστηριότητες με 

υπερβολική ενθάρρυνση. Το καθημερινό πρόγραμμα πρέπει να είναι 

προκαθορισμένο, όπως η ώρα του ύπνου, του φαγητού, της μελέτης, της χαλάρωσης 

κλπ. Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι, μπορούν να “σπάσουν” σε μικρότερες, ώστε με 

τις σωστές οδηγίες να μπορεί να τις φέρει σε πέρας. Το δωμάτιο της μελέτης πρέπει 

να είναι ουδέτερο χωρίς πολλά χρώματα και αντικείμενα να του τραβούν την προ-

σοχή. 

Οι τεχνικές βελτίωσης της συμπεριφοράς, περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση 

και την επιβράβευση, άλλοτε με λόγια και άλλοτε με μικρά δώρα,  την επίδειξη της 

σωστής συμπεριφοράς μέσα από τη δική τους συμπεριφορά και με συζητήσεις και 

κρίσεις για συμπεριφορές άλλων, συγγενών ή μη, που περιλαμβάνουν επαίνους ή 

δυσαρέσκεια. Για συμπεριφορές μη αποδεκτές πρέπει να επιβάλλονται ήπιες ποινές, 

για παιδιά μέχρι 12 χρόνων. Οι έντονες διαταραχές της συμπεριφοράς θα 

αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια ψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου (Delcan, 1984). 

Η στενή παρακολούθηση και η ακρίβεια στο πρόγραμμα έχουν το 

μειονέκτημα της απουσίας φαντασίας και δημιουργικότητας, γι αυτό και πρέπει να 

γίνεται διαρκώς εκτίμηση της επίδοσης του παιδιού και της συμπεριφοράς του και να 

υπάρχει στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Το παιδί με 



 36

υπερκινητικότητα χρειάζεται τη συνύπαρξη στο καθημερινό πρόγραμμα, ασχολιών 

που θα του επιτρέπουν να διασκεδάζει και να ξεκουράζεται. 

 

Παρέμβαση στο σχολείο. Στο σχολείο πρέπει να γίνουν μετατροπές, που θα 

περιορίζουν τις αρνητικές εκδηλώσεις του παιδιού, χωρίς να εμποδίζονται οι 

δραστηριότητες των άλλων παιδιών. Οι σχολικές προσαρμογές πρέπει  

α. να περιλαμβάνουν τη θέση του παιδιού σε πρώτο θρανίο, για να υπάρχει άμεση 

επικοινωνία με το δάσκαλο, μακριά από παράθυρα και οποιαδήποτε ερεθίσματα που 

θα του αποσπούν την προσοχή,  

β. να δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να σηκώνεται περιοδικά από τη θέση του, άλλοτε 

για να σκουπίσει τον πίνακα και άλλοτε να μοιράσει εργασίες στους συμμαθητές του, 

ώστε να δίνεται διέξοδος στην υπερκινητικότητά του,  

γ. να δίνουν στο παιδί την ευκαιρία της πρόσληψης εντολών και εννοιών με 

συνδυασμό ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων,  

δ. να περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις και παρακινήσεις στο παιδί για την εργασία που 

πρέπει να φέρει σε πέρας,   

ε. να δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να αναδεικνύει μέσα στην τάξη τις ιδιαίτερες 

ικανότητές του και να επαινείται το ταλέντο του και  

στ. να αντιμετωπίζει άμεσα την κακή συμπεριφορά.  

Ο δάσκαλος πρέπει να φροντίσει να αναπτύξει φιλικούς δεσμούς με το παιδί, 

ώστε αυτό να τον εμπιστεύεται και να παρακινείται με συνθηματικές φράσεις ή 

νοηματικές κινήσεις. Τα περισσότερα παιδιά με μειωμένη προσοχή και 

υπερκινητικότητα φοιτούν σε κανονική τάξη με ειδική εκπαίδευση, αν όμως  

συνυπάρχουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες, τότε είναι 

προτιμότερο να φοιτούν σε ειδική τάξη. 

 

Φαρμακευτική αγωγή. (Commitee on drugs 1987, Deuel 1988, Mc Bride 1988, 

Stevenson and Wolraich 1989). Αυτή περιλαμβάνει διεγερτικά του ΚΝΣ φάρμακα, 

όπως μεθυλoφαινιδάτη (Ritalin0, δεξτροαμφεταμίνη (Dexetrin), πεμολίνη (Cylert), 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά όπως ιμιπραμίνη (Tofranyl) και δεσυπραμίνη 

(Norpramin) και α-αδρενεργικοί ανταγωνιστές, όπως η κλονιδίνη (Katapres). 

Φάρμακα εκλογής θεωρούνται τα διεγερτικά του ΚΝΣ φάρμακα, τα οποία έχουν 

αποτελεσματικότητα στο 85-90% των περιπτώσεων, όπως υποχώρηση της 

υπερκινητικότητας, της παρορμητικότητας και της μειωμένης προσοχής, καθώς και 
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βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, της γραφής, της μνήμης και των διαταραχών 

συμπεριφοράς. Συγχρόνως έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ανορεξία, αϋπνία,  

ευερεθιστότητα, συναισθηματικές διαταραχές και καθυστέρηση της ταχύτητας 

ανάπτυξης. Οι ενέργειες και παρενέργειες των φαρμάκων είναι διαφορετικές για κάθε 

άτομο και πρέπει να εκτιμώνται με προσοχή (Kiguchi, Fujita, Lee, Shimizu, 

Koshikawa 2007).  

Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου επιτυχέστερη είναι η συνδυασμένη 

αγωγή, εκπαιδευτική, ψυχολογική και φαρμακευτική (Benner-Davis, Heaton,  2007).  

 

Άσκηση και διαταραχή μειωμένης προσοχής με υπερκινητικότητα 

 

Σε γενικότητες, θα μπορούσε να αναφερθεί, ότι η φυσική δραστηριότητα και τα 

αθλητικά προγράμματα δίνουν διέξοδο στην υπερκινητικότητα, χαρίζουν 

αυτοπεποίθηση, προάγουν την κοινωνικότητα και βελτιώνουν τη συμπεριφορά 

(Shaywitz και Shaywitz, 1984).  

 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος με διάσπαση προσοχής και 

υπερκινητικότητα στη φυσική αγωγή, είναι ίδια με αυτά που συναντά στη σχολική 

εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες.  Οι απόψεις των Strauss και Lehtinen 

(1947) και του Cruickshank (1967) ως προς τις βασικές αρχές της τροποποίησης του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς εξακολουθούν 

να ισχύουν ως σήμερα. Έτσι, οι δραστηριότητες της φυσικής αγωγής πρέπει 

καθημερινά σχεδόν να περιέχουν το ίδιο πρόγραμμα, με ακρίβεια  και σαφήνεια, 

χωρίς πολλές εναλλαγές,   ώστε το παιδί να μπορεί να ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα 

συστηματικά. Η προσθήκη νέων, μικρής διάρκειας δεξιοτήτων θα γίνεται βαθμιαία, 

με πιο αργό ρυθμό, απ’ ότι γίνεται στον τυπικό παιδικό πληθυσμό.  Τα παιδιά με 

εκδηλώσεις του συνδρόμου πρέπει να αθλούνται σε μικρότερους χώρους και 

μικρότερες ομάδες, των 6-8 ατόμων. Η διδασκαλία των δεξιοτήτων σε παιδιά με 

σοβαρή υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής, είναι σκόπιμο να γίνεται σε 

κλειστά γήπεδα, γιατί τα ανοιχτά γήπεδα δέχονται πολλαπλά εξωτερικά ερεθίσματα, 

που αποσπούν εύκολα την προσοχή του παιδιού. Κατά τη διδασκαλία των 

δεξιοτήτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυασμοί οπτικών, ακουστικών και 

κιναισθητικών ερεθισμάτων για την εκμάθηση της ίδιας δεξιότητας.   
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 Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες με επιτυχία στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης της ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μέσα 

από τη φυσική αγωγή. Φαίνεται λοιπόν, ότι η συστηματοποιημένη φυσική αγωγή 

βελτιώνει γρήγορα τις δεξιότητες της λεπτής κινητικότητας και αυξάνει το χρόνο της 

προσοχής, βελτιώνοντας συγχρόνως και τα άλλα συνοδά προβλήματα συμπεριφοράς, 

όπως άγχος, μελαγχολία και φτωχή αυτοεκτίμηση (Kuo, Taylor et al, 2004). Κάποιοι 

ερευνητές συστήνουν τη μικρής διάρκειας άσκηση, περίπου 20΄, ενώ άλλοι άσκηση 

40΄ με μικρά στάδια. Σύμφωνα με παρατηρήσεις εκπαιδευτικών ταυ ης πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, τα παιδιά, μετά από το μάθημα της γυμναστικής είναι πιο ήσυχα στην 

τάξη, με ικανότητα αύξησης του χρόνου προσοχής τους.   

 Πειραματικές έρευνες έχουν δείξει ότι με την άσκηση, η έκκριση των 

ενδορφινών και  κατεχολαμινών, βοηθούν στη συγκέντρωση της προσοχής και 

βελτιώνουν τις εκδηλώσεις της διαταραχής μειωμένης προσοχής με 

υπερκινητικότητα. Συγχρόνως αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο 

με απελευθέρωση του αυξητικού παράγοντα του εγκεφάλου (BDNF- Brain Derived 

Neurotrophic Factor) που οδηγεί στη δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων.  

Παρόλο που οι επιδράσεις της άσκησης είναι ευνοϊκές τόσο με χαμηλής, 

μέτριας όσο και μεγάλης έντασης άσκηση, τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών 

συγκλίνουν στην ευνοϊκή επίδραση της άσκησης με ένταση τουλάχιστον στο 65-70% 

της μέγιστης καρδιακής συχνότητας ή με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου περισσότερο 

από 50%. Σε εργασίες έχει βρεθεί ότι η λήψη φαρμάκων για την αντιμετώπιση του 

συνδρόμου αυξάνει στο μέγιστο την αθλητική απόδοση, γι αυτό   και συστήνουν το 

συνδυασμό άσκησης και χορήγησης φαρμάκου (Rowland, 1998) .    

Το είδος των ασκήσεων που προτείνεται, είναι όλες οι αερόβιες ασκήσεις, 

όπως αγώνες δρόμου, γρήγορο περπάτημα, κολύμβηση, aquatic activities, χορός κ.α.,  

ιδιαίτερα με υψηλή ένταση. Άλλες ασκήσεις που έχουν επίσης ευνοϊκό αποτέλεσμα 

είναι το boxing, η άρση και τη βαρών, η αναρριχήσεις σε βουνά και οι στρατιωτικές 

τέχνες. Η Yoga συνιστάται για τη βελτίωση της διάθεσης. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η άσκηση στα άτομα με διαταραχή μειωμένης προσοχής 

με υπερκινητικότητα αυξάνει τις νευρικές συνάψεις, προκαλεί διαύγεια, βελτιώνει τη 

συγκέντρωση, τη μνήμη και τη συνέργια των κινήσεων και συγχρόνως βελτιώνει τη 

διάθεση, μειώνει το άγχος και αυξάνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. 
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ΔΙΑΛΕΞΗ  

Προεδρείο: Ματζιάρη Χ.  

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΌΠΩΣΗΣ  

Κοτζαμανίδης Χ.  

 

Μηχανισμοί Κόπωσης 
 
Η κόπωση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία αδυναμία του νευρομυϊκού συστήματος 

να διατηρήσει σταθερή την ένταση μίας επιλεγμένης προσπάθειας κατά τη διάρκεια 

μίας άσκησης. Κατεπέκταση  προκαλεί μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα μια 

σταθερή μείωση της απόδοσης η οποία μπορεί να οδηγήσει και στην εγκατάλειψη της 

προσπάθειας. 

Η κόπωση ως φαινόμενο είναι πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία γι΄ αυτό 

και επηρεάζεται από μία σειρά μηχανισμών και παράγοντες. 

 

Μηχανισμοί κόπωσης 

Οι σχετικοί μηχανισμοί έχουν ταξινομηθεί σε δύο ευρύτερες κατηγορίες  

1. Τους κεντρικούς ή νευρωνικούς 

2. Τους μυϊκούς ή περιφερειακούς 

 

1. Νευρωνικοί Μηχανισμοί 

Οι νευρωνικοί μηχανισμοί αναφέρονται στην παρέμβαση των επιμέρους μηχανισμών 

της κινητικής και του αισθητηριακής οδού. Αναλυτικότερα στη διαδικασία της 

κόπωσης παρεμβαίνουν  

 Οι ανώτεροι  νευρώνες των κινητικών φλοιϊικών περιοχών. 

 Οι κατώτεροι  κινητικοί νευρώνες (τύπου α) του νωτιαίου μυελού. 

 Η προσυναπτική περιοχή της νευρομυϊκής σύναψης ή το αξονικό πέρας του 

κινητικού νευρώνα που ρυθμίζει την απελευθέρωση της ακετυλχολίνης. 

1. Το αισθητηριακό σύστημα 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται κυρίως στη δραστηριότητα της Ια αισθητηριακής οδού 

της μυϊκής ατράκτου και των αισθητήριων οργάνων τύπου ΙΙΙ και IV. Η παρέμβαση 

της Ια είναι πάντα ευοδωτική δηλ. αυξάνει τη διεγερσιμότητα του κινητικού νευρώνα 

α. Αντίθετα η δραστηριότητα των αισθητήριων οργάνων τύπου ΙΙΙ και IV είναι 
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ανασταλτική γιατί προκαλεί μείωση της  διεγερσιμότητας των κινητικών νευρώνων 

τύπου α μέσω του μηχανισμού της προσυναπτικής αναστολής.  Η παρέμβαση των 

αισθητηρίων οργάνων τύπου ΙΙΙ και IV προκαλείται από την αύξηση της ποσότητας 

των μεταβολιτών μέσα στο μυ λόγω της κόπωσης 

2. Περιφερειακοί ή Μυϊκοί Μηχανισμοί 

Στην περίπτωση αυτοί υπάγονται 

 Η διεγερσιμότητα της κυτταρικής μεμβράνης και η μετάδοση του δυναμικού 

δράσης κατά μήκος της. 

 Η μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων 

 Η συγκέντρωση μεταβολιτών 

Η διεγερσιμότητα της κυτταρικής μεμβράνης σχετίζεται με την απαιτούμενη 

ένταση του δυναμικού δράσης. Λόγω της συγκέντρωσης μεταβολικών προϊόντων 

εντός του μυός αυξάνει το κατώφλι διέγερσής της. Η μειωμένη διεγερσιμότητα της 

κυτταρικής μεμβράνης πιθανά θα προκαλέσει μείωση των απελευθερωμένων ιόντων 

Cα++  από το αδρό ενδοπλασματικο δίκτυο. 

Η επίπτωση της μείωσης των ενεργειακών αποθεμάτων είναι προφανής. Σε 

σχέση με τους μεταβολίτες (P+, H-)  έχει προταθεί ότι επηρεάζουν την κινητικότητα 

των ιόντων Cα++  και ιδιαίτερα μειώνουν την ευαισθησία σύνδεσή τους με την ακτίνη. 

Ουσιαστικά, το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω αναφερομένων μηχανισμών είναι 

η άμεση μείωση της παραγωγής ισχύος των σταυρωτών γεφυρών. Θα πρέπει να 

ειπωθεί ακόμη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα, το γαλακτικό 

οξύ ως μεταβολίτης μάλλον δεν επηρεάζει την κόπωση άμεσα. Επίσης, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι μεταβολίτες επηρεάζουν την κόπωση και μέσω της 

διέγερσης και των  αισθητηρίων οργάνων τύπου ΙΙΙ και IV τα οποία προκαλούν 

μείωση στη διεγερσιμότητα του κινητικού νευρώνα τύπου-α. 

    Σημαντικό είναι ακόμη να ειπωθεί ότι όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί δεν έχουν 

ενιαία αντίδραση στο φαινόμενο της κόπωσης και ενδεχομένως μερικές φορές 

συμμετέχουν στην παραγωγή κόπωσης και σε άλλες περιπτώσεις όχι. 
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Συντονιστής: Τσίκουλας Ι.  
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ  

Συντονιστές: Μυλωνάς Α., Βαμβακούδης Ε.  

 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΊΤΙΔΑ ΓΌΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΉ  

Συκαράς Ε.  

 

Η οστεοαρθρίτιδα είναι εκφυλιστική ασθένεια, πλήττει οποιαδήποτε σχεδόν άρθρωση 

και είναι από τις παλαιότερες και πιο κοινές μορφές αρθρίτιδας. 

     Μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική πίεση στη άρθρωση, από την 

παραμόρφωση της άρθρωσης, την επαναλαμβανόμενη κάκωση και το υπερβολικό 

βάρος.   

     Ένα νεαρό άτομο μπορεί να αναπτύξει οστεοαρθρίτιδα από μια 

κληρονομημένη μορφή της ασθένειας ή να δοκιμάζεται από τη συνεχή ενόχληση ενός 

κατεστραμμένου μηνίσκου ή άλλη κάκωσης. Συνήθως, η όλη διαδικασία ξεκινάει σε 

σχετικά μικρή ηλικία αλλά επιβαρύνεται με το χρόνο. Το 90 % του πληθυσμού 

εμφανίζει τις χαρακτηριστικές ακτινολογικές αλλοιώσεις στις αρθρώσεις που 

υποστηρίζουν το βάρος του σώματος ήδη από την ηλικία των 40 ετών. Για αυτό οι 

συχνότερες επιπτώσεις είναι στα άτομα μέσης ηλικίας και τους ηλικιωμένους. Τα 

συμπτώματα μπορεί να είναι πόνος, δυσκαμψία κυρίως το πρωί, οίδημα και μείωση 

του εύρους κίνησης του γόνατος. Επίσης, περιορίζει την ικανότητα του ατόμου να 

χρησιμοποιήσει σκαλοπάτια, να περπατήσει, να σταθεί όρθιος άνετα και να σηκωθεί 

από την καρέκλα, ενώ μερικές φορές « κλειδώνει » το γόνατο  όταν είναι σε κάμψη 

και εκτείνεται.  

     Ο γιατρός μπορεί να διαγνώσει την κατάσταση με κλινική εξέταση, 

ακτινολογικό έλεγχο όπου φαίνεται η μείωση του μεσάρθριου διαστήματος και 

πιθανόν μικροβιολογικό έλεγχο του υγρού της άρθρωσης για να βρει το τύπο της 

αρθρίτιδας. Η αρθροσκόπηση επιβεβαιώνει την οστεοαρθρίτιδα και μπορεί 

συγχρόνως να αποκαταστήσει την βλάβη στο χόνδρο, τους τένοντες και τους 

συνδέσμους. 

     Μετά από κάκωση στο γόνατο του αθλητή (πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος 

(ΠΧΣ), οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΟΧΣ), μηνίσκος, αρθρικός χόνδρος) πολύ 

συχνά μπορεί να αναπτυχθεί μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα. 
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      Η ρήξη (μερική ή ολική) του ΠΧΣ επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της 

αθλητικής προσπάθειας του αθλητή. Σχετικά με την θεραπευτική αγωγή και την 

αποκατάσταση της κάκωσης, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελετών των ερευνητών. 

Έπειτα από 5 μέχρι 10 χρόνια από την κάκωση του ΠΧΣ οι περισσότεροι αθλητές θα 

αναπτύξουν μετατραυματική αρθρίτιδα, όποια θεραπευτική αγωγή κι αν 

ακολουθήσουν. 

Σε ρήξη του ΟΧΣ τόσο η συντηρητική όσο και η χειρουργική αγωγή 

εξασφαλίζουν καλά αποτελέσματα για μικρό χρονικό διάστημα. Σε μεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια η κάκωση του ΟΧΣ δημιουργεί εκφυλισμό στον αρθρικό χόνδρο 

του γόνατος. 

Σε κάκωση του μηνίσκου που αντιμετωπίζεται με μερική ή ολική 

μηνισκεκτομή επειδή μειώνεται η επιφάνεια επαφής με επακόλουθο την αύξηση της  

πίεσης σε τμήματα του αρθρικού χόνδρου, εμφανίζονται αλλοιώσεις στην άρθρωση 

χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία. Σε περίπτωση που υπάρχει συγχρόνως και 

κάκωση του χόνδρου που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά, τότε 

αυξάνονται τα συμπτώματα με την πάροδο του χρόνου. 

Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία αυξάνει ο κίνδυνος για ΟΑ στους 

αθλητές που επιβαρύνουν τις αρθρώσεις των κάτω άκρων με μεγάλα φορτία ή 

συμμετέχουν σε αθλήματα επαφής. Αυτός ο κίνδυνος είναι συνδεδεμένος με 

κακώσεις των αρθρώσεων. Αντίθετα όταν οι επιβαρύνσεις στις αρθρώσεις είναι 

προοδευτικές, ελεγχόμενες και ανάλογες, βελτιώνεται η απόδοση και η υγεία του 

αθλητή, ενώ δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ανάπτυξης ΟΑ. 

Οι στόχοι του προγράμματος αποκατάστασης της ΟΑ είναι η βελτίωση της 

λειτουργίας της πάσχουσας άρθρωσης, ελαχιστοποίηση της ενόχλησης και 

περιορισμός της κάκωσης. 

Αυτή η πολυπαραγοντική προσέγγιση περιλαμβάνει εκπαίδευση του ασθενή 

για την ΟΑ, έλεγχο του πόνου, βελτίωση του εύρους κίνησης ολόκληρης της 

κινητικής αλυσίδας, λειτουργική ενδυνάμωση του εμπλεκομένου άκρου, ασκήσεις 

ιδιοδεκτικότητας, αεροβική άσκηση, βοηθητικά μηχανήματα και ορθωτικά. 

Τα ορθωτικά και οι λειτουργικοί κηδεμόνες του γόνατος μπορούν να 

βοηθήσουν στην λειτουργική αποκατάσταση των κάτω άκρων και κατά συνέπεια 

στην επιβράδυνση της ΟΑ (μίας κάκωσης που αλλάζει την ομοιόσταση του γόνατος). 

Η χρήση τους στα αρχικά στάδια της θεραπευτικής αγωγής αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα τους.   
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ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΙΔΙΟΤΉΤΩΝ ΤΩΝ ΜΥΏΝ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 

ΚΑΚΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΎ ΙΣΤΟΎ  

Τσακλής Π.  

 

Η διάλεξη έχει κατατεθεί σε μορφή power point, στο φάκελο power point. 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ  

Συντονιστές: Μυλωνάς Α., Βαμβακούδης Ε.  

 

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ ΣΤΗ ΝΌΣΟ PARKINSON  

Κίτσιος Α.  

 

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ    

H νόσος Parkinson είναι μια εξελισσόμενη εκφυλιστική κατάσταση του εγκεφάλου, 

άγνωστης αιτιολογίας με κύρια συμπτώματα:  

- τον τρόμο σε κατάσταση ηρεμίας 

- τη βραδυκινησία 

- την εξωπυραμιδική δυσκαμψία. 

- Την απώλεια αντανακλαστικών στάσεων 

     Οι παρκινσονικοί είναι μία κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 

πολλαπλά προβλήματα. Η εικόνα που παρουσιάζουν είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. 

Η αντιμετώπισή τους είναι πολύπλοκη και απαιτεί τη στενή συνεργασία της 

θεραπευτικής ομάδας. Τα αποτελέσματα, πολλές φορές, είναι απρόβλεπτα, γιατί η 

νόσος συνεχώς εξελίσσεται. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να  εξασφαλίσει στον ασθενή 

μια καλή ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια. Η νόσος είναι μια αργά αναπτυσσόμενη 

δυσλειτουργία της κίνησης. Την περίγραψε πρώτος ο Jenics Parkinson το 1817 στο 

δοκίμιό του για την τρομώδη παράλυση. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Η Συχνότητα της νόσου ανέρχεται σε 1%ο στο γενικό πληθυσμό και 1% σε άτομα 

άνω των 60 ετών. 

        Τα δύο φύλα προσβάλλονται σχεδόν εξίσου με ελαφριά υπεροχή των ανδρών 

(60% των ασθενών). 

        Είναι νόσος, κυρίως, της 5ης και 6ης δεκαετίας. 

        Σπάνια αναφέρονται περιπτώσεις νεανικής μορφής της νόσου. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Εμφανίζεται ως ιδιοπαθής περί το 90% των περιπτώσεων ή είναι επακόλουθο 

επιδράσεων στον εγκέφαλο διαφόρων βλαπτικών αιτιών, όπως:  

      -     λοιμώξεις (εγκεφαλίτιδα από ιό, ληθαργική εγκεφαλίτιδα). 
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- τοξικές και φαρμακευτικές επιδράσεις ( μαγγάνιο, CO, νευροληπτικά 

φάρμακα) 

- αγγειακοί νόσοι (αρτηριοσκλήρυνση) 

- κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κλπ. 

Τα συμπτώματα προκαλούν μετρίου βαθμού ανικανότητα. Η θνησιμότητα είναι 3 

φορές περισσότερη από το γενικό πληθυσμό. 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

To εξωπυραμιδικό κινητικό σύστημα ενεργεί, όπως είναι γνωστό, χωρίς τη βούληση 

ή και παρά τη βούληση και εξυπηρετεί: 

     α.  όλες τις παρακινήσεις, δηλαδή τις ακούσιες κινήσεις που συνοδεύουν τις 

προαιρετικές, όπως οι χειρονομίες, οι μορφασμοί, οι κινήσεις των άκρων και της 

κεφαλής στην ομιλία, τη βάδιση και τις στάσεις. 

     β.    όλες τις πολύπλοκες και συνδυασμένες κινήσεις, έμφυτες ή επίκτητες κατά τη 

βάδιση, την κολύμβηση, το χορό κλπ. 

     γ.    τις κινήσεις άμυνας ή φυγής από πόνο ή από οπτικά, ακουστικά ερεθίσματα. 

Ρυθμίζει, επιπλέον τον τόνο των μυών, την αρμονική  συνεργασία των μυών κατά την 

εκτέλεση των κινήσεων με τον έλεγχο της παρεγκεφαλίδας. 

 

Το Εξωπυραμιδικό Σύστημα (ΕΣ) αποτελείται: 

     α.    από φλοιώδη κέντρα, όπως η προκινητική χώρα του φλοιού. 

     β.   από υποφλοιώδη κέντρα, όπως το ραβδωτό σώμα, το υποθαλάμιο σώμα, τη 

μέλαινα ουσία (προάγει τον τόνο των εκτεινόντων μυών), τον ερυθρό πυρήνα κ.α. 

     γ.    από νευρικούς οδούς που συνδέουν τα υποφλοιώδη κέντρα μεταξύ τους. 

     

      Τα βασικά γάγγλια, ο φακοειδής και ο κερκοφόρος πυρήνας ασκούν 

καθοριστικό έλεγχο στις κινήσεις. Ακόμα ελέγχουν την ισορροπία ανάμεσα στη 

δραστηριότητα των α και γ κινητικών νευρώνων και όταν η ασθένεια διαταράσσει 

αυτή την ισορροπία προκύπτουν διαταραχές του μυϊκού τόνου ή τρόμος. 

    Επίσης, βλάβες διαφόρων τμημάτων του συστήματος είναι δυνατόν να 

επιτρέψουν την απελευθέρωση τυπικών ακουσίων κινήσεων (χορεία, αθέτωση, 

δυστονία, ημιβαλλισμός). 
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   Το ραβδωτό (σώμα που αποτελείται από την ωχρά σφαίρα, το κέλυφος και 

τον κερκοφόρα πυρήνα) παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της στάσης. Η ωχρά 

σφαίρα είναι ο τελικός σταθμός των απαγωγών κυττάρων. 

Βλάβες του πυρήνα αυτού μπορούν να προκαλέσουν βραδυκινησία. 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 

Κύριο παθολογοανατομικό εύρημα είναι η εκφύλιση των νευρώνων στη μέλαινα 

ουσία του Sommering. Eπίσης, εκφυλίσεις στα βασικά γάγγλια, στο φλοιό, στο 

θάλαμο και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Μακροσκοπικά, σε αρχικά στάδια κυριαρχεί η 

απώλεια της μελανίνης των νευρώνων, αργότερα η καταστροφή των νευρώνων και 

αντικατάστασή τους από νευρογλοία. 

     Η νόσος του Parkinson αποδίδεται σε ανεπάρκεια της ντοπαμίνης, που οδηγεί 

στην ανεπαρκή λειτουργία της μελαινοραβδωτής ντοπαμινεργικής οδού. Η μείωση 

της ντοπαμίνης στη μέλαινα ουσία και στο ραβδωτό σώμα είναι το κύριο βιοχημικό 

εύρημα στη Νόσο του Parkinson.  

    Η ντοπαμίνη είναι μια χημική ουσία, η απλούστερη από τις κατεχολαμίνες. 

Κατατάσσεται στις νευροδιαβιβαστικές αμίνες, όπως η αδρεναλίνη και η 

νοραδρελανίνη, και μεταφέρει τα ηλεκτρικά μηνύματα από τον ένα νευρώνα στον 

άλλο. 

     Σε τελική ανάλυση, για την ερμηνεία του συνδρόμου του Παρκινσονισμού 

φαίνεται ότι η ντοπαμινεργική απονεύρωση των κυττάρων του ραβδωτού σώματος 

παίζει το σπουδαιότερο ρόλο. 

 

Παράγοντες  κινδύνου 

 -    η ηλικία:      είναι σπάνια πριν την ηλικία των 30 και αυξάνει η συχνότητά της 

καθώς αυξάνει η ηλικία. Οι αιτίες αυτού του συσχετισμού είναι άγνωστες. 

 -     το φύλο:      στις περισσότερες μελέτες δεν αναφέρεται διαφορά στα ποσοστά 

ανδρών-γυναικών. 

 -     η φυλή:       Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στη νότιο Αμερική και την 

Ευρώπη, τα χαμηλότερα στην Αφρική, την Κίνα και την Ιαπωνία. 

 -  η γενετική προδιάθεση:    αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι η νόσος 

μεταδίδεται κληρονομικά. Άλλες διαφωνούν. 

 -    η μόλυνση: παρατηρήθηκε αύξηση του ΠΣ μετά την πανδημία της ληθαργικής 

εγκεφαλίτιδας το 1916-1926. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι και ο ιός 
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της γρίπης μπορεί να προκαλέσει καταστροφή σε νευρώνες της μελαίνης 

ουσίας και έτσι μία προδιάθεση για τη νόσο. 

 -     το τραύμα: το τραύμα στο κεφάλι μπορεί να έχει σχέση με την ανάπτυξη της 

νόσου. 

 -   το συναισθηματικό στρες: μπορεί, θεωρητικά, να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

της νόσου επιφέροντας αλλαγές στο ντοπαμινεργικό σύστημα. 

 

 

Προστατευτικοί παράγοντες. 

Επειδή οξειδωτικοί μηχανισμοί ενέχονται στην ανάπτυξη της νόσου, η λήψη 

αντιοξειδωτικών βιταμινών μπορεί να είναι προστατευτική. 

    Η κατανάλωση τροφών που περιέχουν τοκοφερόλη, επίσης, προστατεύει, 

όπως και οι συμπληρωματικές πολυβιταμίνες, η βιταμίνη Ε και το μουρουνόλαδο. 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ 

Τα συμπτώματα αρχίζουν από τη μέση ηλικία, είτε μεταξύ 50-60 ετών, σπάνια πριν 

τα 40. Εμφανίζονται όταν το επίπεδο της ντοπαμίνης πέσει στα 20% του 

φυσιολογικού. 

Κυριότερα συμπτώματα είναι: 

- ο τρόμος 

- η εξωπυραμιδική δυσκαμψία. 

- η βραδυκινησία 

- η απώλεια αντανακλαστικών στάσεων 

 

Ο τρόμος.  

Εμφανίζεται κατά την ηρεμία. Είναι ρυθμικός και λεπτός. Έχει ρυθμό 3-5 φορές το 

δευτερόλεπτο. Εμφανίζεται στο ένα άκρο με τάση να γίνει αμφοτερόπλευρος και 

βαθμιαία προσβάλλει κεντρικότερα τμήματα. Είναι εναλλασσόμενη σύσπαση των 

μυών της περιοχής. Στα αρχικά στάδια εμφανίζεται στους καμπτήρες και τους 

εκτείνοντες των δακτύλων. Ο αντίχειρας χτυπά ρυθμικά το δείκτη. Οι μισοί από τους 

ασθενείς δεν παρουσιάζουν τρόμο, ως το πρώτο σύμπτωμα, ενώ 15% δεν το 

εμφανίζουν ποτέ. Διακόπτεται στιγμιαία κατά την προσπάθεια ή κατά την εκούσια 

κίνηση και αυξάνεται με την συγκίνηση. Επίσης διακόπτεται γενικά τη νύκτα.       
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     Αυξάνεται από το άγχος, τις συναισθηματικές συγκινήσεις και όταν νοιώθει 

ότι τον παρακολουθούν. 

Η δυσκαμψία . 

Αποτελεί, ίσως, το πλέον συχνό σύμπτωμα. Πρόκειται για υπερτονία των καμπτήρων 

και των εκτεινόντων μυών, των προσαγωγών και των απαγωγών. 

      Κατά την εφαρμογή των παθητικών κινήσεων προβάλλεται αντίσταση σε όλο 

το εύρος της κίνησης εξ αιτίας της ανάμειξης των εξωπυραμιδικών οδών. Η έκταση 

του εύρους κίνησης μειώνεται. Περιγράφονται δύο τύποι παρκινσονικής δυσκαμψίας:  

 -    η «Lead  pipe» (μολυβένιου σωλήνα), όπου η ακαμψία είναι μαλακή ή    

      πλαστική. 

 -    η οδοντωτού τροχού, όπου η ακαμψία είναι διαλείπουσα. 

           Μπορεί να είναι συμμετρική ή και μονόπλευρη. Αυξάνει σε νευρική ένταση ή   

           σε ψυχρό περιβάλλον. 

      Αποτέλεσμα της δυσκαμψίας είναι η μεταβολή της στάσης και της θέσης του 

αρρώστου. Το πρόσωπο γίνεται ανέκφραστο και το βλέμμα είναι καθηλωμένο. Έχει 

την τάση ο ασθενής να διατηρεί τον κορμό, τους αγκώνες και τα γόνατα σε ελαφρά 

θέση κάμψης και ο μικροβηματισμός, με συρόμενα  βήματα. 

      Τα άνω άκρα δεν αιωρούνται κατά τη βάδιση και ο κορμός είναι σχεδόν 

άκαμπτος, κλίνει εμπρός και δίνεται η εντύπωση ότι βαδίζει «κυνηγώντας το κέντρο 

βάρους του». 

Η βραδυκινησία. 

Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει την έναρξη και τη λήξη της κίνησης, το εύρος 

(ROM) και το ρυθμό. Εκδηλώνεται με έκπτωση και βραδύτητα στις εκούσιες 

κινήσεις καθώς και βραδύτητα στην έναρξη των κινήσεων. Έχει την τάση να 

παραμένει ακίνητος. 

     Κατά την έναρξη της βάδισης δίνει την εντύπωση ότι τα πέλματα είναι 

καθηλωμένα, ενώ εμφανής είναι η προσπάθεια που καταβάλλει. Τελικά, αφού αρχίσει 

βηματισμό (μικροβηματισμό) έχει την τάση να επιταχύνει σαν «να κυνηγάει το βήμα 

του». 

     Παραδείγματα βραδυκινησίας είναι η απώλεια της επιδεξιότητας των λεπτών 

κινήσεων των δακτύλων. Επίσης όταν «παγώνει» σε ένα σημείο. 

     Ακόμα επηρεάζονται όλες οι φάσεις της κίνησης, όπως, η έναρξη, η 

κατεύθυνση και η ικανότητα να σταματήσει η κίνηση όταν πια έχει ξεκινήσει. 
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Έλεγχος της μυϊκής ισχύος 

Οι απόψεις διίστανται για το αν υπάρχει μυϊκή αδυναμία. Η αδυναμία εμφανίζεται ως 

πρώιμο σύμπτωμα εξ αιτίας της δυσλειτουργίας των βασικών γαγγλίων. 

    Παρά την έκφραση παραπόνων των ασθενών, τα μυϊκά τεστ σπάνια δείχνουν 

διαταραχές. 

    Οι ασθενείς με τρόμο έχουν λιγότερη δύναμη στο κλείσιμο της γροθιάς από 

τους ασθενείς με ακαμψία. 

    Η μυϊκή δύναμη παρακμάζει με την ηλικία. Το ανώτατο όριό της εμφανίζεται 

στην 3η δεκαετία και μειώνεται 15-35% μέχρι την 7η δεκαετία. 

    Η μυϊκή αντοχή σε σχέση με τη δύναμη τείνει να αυξάνεται με την ηλικία. 

    Οι παρκινσονικοί ασθενείς δεν έχουν δυσκολία με τα τεστ που μετρούν την 

ισομετρική δύναμη, αλλά έχουν φτωχά αποτελέσματα στην ισοτονική κίνηση. 

    Δεν μπορούν να κάνουν βαλλιστικές κινήσεις γιατί η δύναμη δεν 

αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα. 

 

ΣΤΑΔΙΑ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ HOEHN - 

YAHR 

Τη νόσο την χαρακτηρίζουν πέντε (5) στάδια και στο καθένα παρατηρείται: 

 

1ο Στάδιο:    Μικρού βαθμού τρόμος. 

                      Δυσκαμψία μονομερώς. 

                      Βραδυκινησία μικρή.  

                      Ελάχιστος αποσυντονισμός χεριών. 

 

2ο Στάδιο:    Εμφανής τρόμος. 

                      Δυσκαμψία αμφοτερόπλευρη.  

                      Βραδυκινησία με μικρά , συρτά βήματα.  

                      Μείωση του συντονισμού στις κινήσεις και  

                      Μικρή λειτουργική ανικανότητα. 

 

3ο Στάδιο:    Σοβαρός τρόμος, δυσκαμψία και βραδυκινησία.  

                      Αντανακλαστικά εξασθενημένα.  

                      Αστάθεια στις στροφές.  

                      Δισταγμός και πάγωμα κατά την έναρξη της βάδισης. 
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                      Εμφανής λειτουργικός περιορισμός.   

 

4ο Στάδιο:    Αύξηση του τρόμου  δυσκαμψίας και  βραδυκινησίας.  

                      Σοβαρή ανικανότητα.  

 

5ο Στάδιο:    Ολοκλήρωση της νόσου με τέλεια βραδυκινησία και ακαμψία.  

                      Ανικανότητα όρθιας στάσης και βάδισης.  

                      Αλλαγές προσωπικότητας.  

                      Υποκρυπτόμενη κατάθλιψη στο 37-90%.  

                      Βραδυφρένια, παραφροσύνη στο 2-77%. 

                      Ανασφάλεια και ύπαρξη σεξουαλικών προβλημάτων,  

                      Μεγάλος κίνδυνος αναπνευστικών επιπλοκών.  

                      Περιορισμός  στο κρεβάτι ή στο αναπηρικό αμαξίδιο.  

                      Απαραίτητη η συνεχής φροντίδα και βοήθεια 

                      Απώλεια βάρους και όλα συναθροισμένα προκαλούν το θάνατο. 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και σημείων της νόσου και της κινητικής 

δυσπραγίας των ασθενών γίνεται σε τέσσερα, κυρίως, επίπεδα: 

1. Eπίπεδο γενικών βλαβών 

       -   Νοητική κατάσταση 

       -   Επαγγελματικές δυσκολίες 

       -   Χειρονακτική ανικανότητα και αυτοεξυπηρέτηση 

2. Επίπεδο νευρολογικών βλαβών 

      -    Έλεγχος παθητικών κινήσεων  

      -    Έλεγχος του τρόμου  

      -    Έλεγχος μυϊκού τόνου  

      -    Έλεγχος βάδισης 

      -    Έλεγχος αιώρησης των άκρων  

      -    Έλεγχος αισθητικότητας  

3. Επίπεδο εξέτασης με ειδικά όργανα 

      -    πλήκτρο χειρός 

      -    πλήκτρο δακτύλων 

      -    δοκιμασία θύλακας 
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      -    δοκιμασία δυναμόμετρου 

      -    δοκιμασία επιδεξιότητας δακτύλων 

      -    καταγραφή τρόμου 

4. Επίπεδο εργαστηριακού ελέγχου 

       -   αιματολογικός 

       -    βιοχημικός 

       -    ορμονικός 

       -    Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) 

       -    Αξονική τομογραφία εγκεφάλου 

       -    Μαγνητική τομογραφία 

       -    Μελέτη οφθαλμοκινητικότητας 

 

ΕΙΔΙΚΟ   ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Η θεραπεία διακρίνεται σε χειρουργική και συντηρητική. 

α. Χειρουργική.  

Η χειρουργική θεραπεία (στερεοτακτικές διακοπές / επεμβάσεις , στερεοτακτική 

θαλαμοτομή, ηλεκτροπηξία), ενώ είχε ευρεία χρήση, σήμερα έχει περιορισθεί σε 

εκλεκτικές μόνο περιπτώσεις. Νεότερες τεχνικές με εμφύτευση κυτταρικών 

ντοπαμινεργικών στοιχείων στο νεοραβδωτό σώμα, κερδίζουν έδαφος και δίνουν 

ελπίδες για νέες μελλοντικές κατευθύνσεις στη θεραπεία της παρκινσονικής νόσου 

και των εξωπυραμιδικών συνδρόμων. 

β.    Συντηρητική. 

Φαρμακευτική .  Η θεραπεία με φάρμακα δε σταματά την εξέλιξη της νόσου, αλλά 

καθυστερεί την εγκατάσταση των επιπλοκών. Εφαρμόζεται όταν εμφανιστούν τα 

πρώτα συμπτώματα. 

-     Τα αντιχολινεργικά επηρεάζουν ευνοϊκά τον τρόμο. 

-     Κυριότερο φάρμακο είναι η Levodopa. 

-     Tα αντισταμινικά. 

-     Η Διοξυφαινυλανίνη (DOPA). 

      Τα αντιπαρκινσονικά και τα φάρμακα αντιμετώπισης εξωπυραμιδικών 

διαταραχών έχουν παρασυμπαθητική, αντιχολινεργική, νικοτινολυτική, 
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αντισταμιονική, σπασμολυτική και κεντρική δράση. Ευρέως χρησιμοποιείται η  L- 

dopa στο σύνδρομο Parkinson η οποία επιβεβαιωμένα έχει θετική θεραπευτική 

επίδραση, λόγω όμως των παρενεργειών που παρουσιάζει χρειάζεται εξατομικευμένη 

δοσολογία και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά 

σκευάσματα. Στα  άλλα εξωπυραμιδικά σύνδρομα από μόνη της η συντηρητική 

θεραπεία δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

 

γ. Φυσικοθεραπεία.     

 

Φυσιοθεραπευτική  προσέγγιση του ασθενή. 

Ταυτόχρονα με την συντηρητική θεραπεία / φαρμακευτική αγωγή, είναι απαραίτητη 

και η εφαρμογή φυσικοθεραπείας, η συμβολή της οποίας είναι μεγάλη.  Με την 

φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση δεν αποσκοπούμε στην αντιστροφή των οργανικών 

αλλοιώσεων που έγιναν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ως αποτέλεσμα των  

εξωπυραμιδικών διαταραχών, αλλά να βοηθήσουμε τον ασθενή ελαττώνοντας το 

μέγεθος της συμπτωματολογίας του. 

     Η φυσικοθεραπεία θα πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς μόλις τεθεί 

η διάγνωση, ακόμη και πριν την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό κρίνεται 

σκόπιμο γιατί στα πρώτα στάδια της προσβολής απαιτείται λιγότερος χρόνος 

θεραπείας χάρις στην οποία, όμως, μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή να κερδίσει 

χρονικό διάστημα  σχετικής ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας. 

     Επίσης είναι ευκολότερο να προλάβουμε ή να περιορίσουμε την απώλεια των 

φυσιολογικών προτύπων κίνησης, παρά να τα ανακτήσουμε όταν πλέον έχουν χαθεί 

και τα παθολογικά πρότυπα έχουν εγκατασταθεί. Βασικός παράγοντας για την 

επιτυχημένη πορεία του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος είναι η αρμονική 

συνεργασία του ασθενή και των συγγενικών του προσώπων με τον φυσικοθεραπευτή, 

     Η Φυσικοθεραπεία δεν είναι σε θέση να αντιστρέψει τις αλλαγές που 

εμφανίστηκαν στο Κ.Ν.Σ, σαν αποτέλεσμα της εξέλιξης της νόσου. Είναι, όμως, 

δυνατό να βοηθήσει τον ασθενή στην ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των 

αλλαγών. Επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και μπορεί να προλάβει συσπάσεις και 

ατροφίες από αχρηστία. 

    Η Φυσικοθεραπεία ενδείκνυται σε παρκινσονικούς ασθενείς που βρίσκονται 

σε φαρμακοθεραπεία, σε αυτούς που έχουν υποστεί χειρουργική επέμβαση και στις 
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περιπτώσεις που δεν έχουν άλλη επιλογή. Όσο νωρίτερα αρχίσει η φυσιοθεραπευτική 

αγωγή τόσο πιο εύκολα θα εμποδιστούν τα προβλήματα απώλειας της φυσιολογικής 

κίνησης, των συσπάσεων, της γρήγορης κούρασης και της μείωσης των λειτουργικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Στόχοι της Φυσικοθεραπευτικής αγωγής: 

   Βασικός στόχος της φυσικοθεραπείας είναι να ελαττώσουμε την υποκινητικότητα 

και να διατηρήσουμε τον ασθενή για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα, 

λειτουργικό, ικανό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του και των 

δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. 

Βασικά σημεία της φυσικοθεραπείας είναι: 

 Η φυσικοθεραπεία θα πρέπει να είναι και ψυχοθεραπευτικό μέσο καθώς οι 

ιδιαιτερότητες της πάθησης καθιστούν τον ασθενή αρκετά ευάλωτο. 

 Η προφύλαξη του ασθενούς από τις επιπλοκές (βρογχοπνευμονίες, 

καρδιοαγγειακές διαταραχές, θρομβώσεις, κατακλίσεις, υποτροφίες και 

απώλεια κινητικών συνηθειών). 

  Η διατήρηση της θρέψης στα πάσχοντα άκρα και παράλληλα η αντιμετώπιση 

της σπαστικότητας, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

  Η διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων  των άνω και κάτω άκρων 

με σκοπό την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου των βραχύνσεων και 

παραμορφώσεων. 

 Η εξάσκηση των διαταραγμένων αντιδράσεων ισορροπίας και συγχρονισμού. 

 Η διατήρηση των κινητικών συνηθειών που είναι απαραίτητες για τις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και της εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί και στην ορθή βάδιση.  

 

Επίσης: 

      -     Ενίσχυση της χαλάρωσης. 

      -     Πρόληψη αναπνευστικών επιπλοκών. 

- Διατήρηση και βελτίωση της μυϊκής ισχύος. 

      -     Βελτίωση μυϊκής συνέργειας και επιδεξιότητας. 

      -     Βελτίωση της ισορροπίας και στάσης κατά τη βάδιση. 
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      -     Ενθάρρυνση για εμμονή στην αυτοεξυπηρέτηση και καθυστέρηση του χρόνου 

αδρανοποίησης. 

 

Φυσικοθεραπευτικοί  σκοποί 

    Με το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποβλέπουμε στο να: 

 Ελαττώσουμε την μυϊκή ακαμψία και τον τρόμο. 

  Να προλάβουμε ή να περιορίσουμε τις παραμορφώσεις. 

 Να αποκαταστήσουμε την διαταραγμένη μυϊκή ισορροπία χαλαρώνοντας τις 

μυϊκές ομάδες που είναι σε βράχυνση (συνήθως καμπτήρες) και 

ενδυναμώνοντας τις μυϊκές ομάδες που είναι σε διάταση (συνήθως 

εκτείνοντες). 

  Να προωθήσουμε τις ενεργητικές κινήσεις και να βελτιώσουμε την 

κινητικότητα των αρθρώσεων καθώς και την κυκλοφορία του αίματος. 

 Να εξασκήσουμε τις διαταραγμένες αντιδράσεις ισορροπίας – συγχρονισμού, 

να βελτιώσουμε την κακή στάση και να επανεκπαιδεύσουμε τη βάδιση. 

 Να επιδράσουμε θετικά στην «ψυχική αντοχή» του ασθενούς και στην 

επιθυμία του για κίνηση (ο φόβος του για πιθανή πτώση ακινητοποιεί τον 

ασθενή και αυξάνει τις δυσκαμψίες των αρθρώσεων, τη μυϊκή ανισορροπία 

και την ακαμψία, γενικότερα). 

  Να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα του ασθενή όσο 

γίνεται. 

Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση 

Είναι σημαντικό να ληφθεί ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να καταγραφούν και 

άλλοι παράγοντες, εκτός από τη νόσο, που επηρεάζουν τη γενική υγεία του ασθενή 

και την κινητικότητά του. 

      Ο Φυσικοθεραπευτής καθ’ όλη τη διάρκεια πρέπει να σημειώνει προσεκτικά 

εκδηλωτικές παραμέτρους που έχουν σχέση με : 

-   Την κινητικότητα, κατά χρονικά διαστήματα στη βάδιση (εμπρός, πίσω, πλάγια, 

δεξιά, αριστερά, ευθεία σε γραμμή, στα δάχτυλα, στις φτέρνες, ισορροπία στο 

ένα πόδι, κτλ). 

-     Το εύρος κινητικότητας των αρθρώσεων  (παθητικό- ενεργητικό) 

-     Τη στάση 
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-   Τις λειτουργικές ικανότητες ( ντύσιμο, αφαίρεση ρούχων, γραφή, ξεφύλλισμα, 

χρήση μαχαιροπήρουνων, πλύσιμο, χτένισμα,   κάθισμα, ανασήκωμα από το 

έδαφος, βάδισμα, κλπ). 

 -   Τον έλεγχο της ποιότητας των θέσεων και των κινήσεων (χρησιμοποίηση της 

νευροαναπτυξιακής διαδοχής) 

-   Τον έλεγχο και εκτίμηση της ισορροπίας σε όλες τις θέσεις και στις 

καθημερινές δραστηριότητες. 

 

  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 Θερμοθεραπεία:  μπορούμε να κάνουμε τοπική εφαρμογή υγρών θερμών 

επιθεμάτων, παραφίνης (επιθέματα ή παραφινόλουτρα) δινόλουτρα ή γενικά θερμά 

λουτρά 34–37ο C για 15–30 min (πισίνα).        

    Η εφαρμογή υγρής μορφής θερμότητας είναι πιο ανεκτή από τη ξηρά, από 

τους ασθενείς. Επειδή, όμως, στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι και οι 

περισσότεροι με διαταραχές στο αναπνευστικό, κυκλοφορικό σύστημα και στο 

θερμορυθμιστικό κέντρο, θα πρέπει να εκτιμάται κάθε περίπτωση ξεχωριστά και η 

εφαρμογή της να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. 

Μαλάξεις:    με τη μάλαξη αποσκοπούμε στο να μειώσουμε τα οιδήματα (κυρίως των 

κάτω άκρων) και να χαλαρώσουμε τους μυς. Η μάλαξη ακολουθεί μετά την 

εφαρμογή της θερμοθεραπείας. 

Αναπνευστικές ασκήσεις:  εκπαίδευση κοιλιακής, διαφραγματικής και μικτής 

αναπνοής (με καθοδηγούμενη αντίσταση), δονήσεις, πλήξεις και ρυθμικές πιέσεις 

κατά τη φάση της εκπνοής. 

Κινησιοθεραπεία:  αποτελεί το σημαντικότερο μέσο στο φυσικοθεραπευτικό 

πρόγραμμα. Με την κινησιοθεραπεία επιδιώκεται: 

 -    Χαλάρωση (ελάττωση της κινητικής δυσκαμψίας). 

 -    Να ξεπεράσουμε τη μειωμένη κινητικότητα. 

 -    Την θετική επίδραση της βεβαρημένης νεύρωσης. 

 -    Την εκμάθηση των μειωμένων ακούσιων κινητικών αντιδράσεων του 

ασθενούς. 

Βασικά σημεία του προγράμματος κινησιοθεραπείας είναι:  
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- χαλάρωση. 

- φυσιολογικός μυϊκός τόνος. 

- διατάσεις. 

-  παθητική κινητοποίηση. Θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ήπια, ανώδυνα     

 και ρυθμικά έτσι ώστε να μην επιφέρει αύξηση των συν –συσπάσεων. 

-  ενεργητική κινητοποίηση. Είναι σαφώς το σπουδαιότερο τμήμα του  

 προγράμματος. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν είναι καλύτερα οι    

 ασκήσεις να εκτελούνται ενεργητικά. 

 

 Με το πρόγραμμα ασκήσεων:  

 Δίνεται μεγάλη έμφαση στις εκτατικές κινήσεις, στην εκτέλεση πλήρους 

τροχιάς κινήσεων, συμπεριλαμβάνονται όλες οι μυϊκές ομάδες από διάφορες 

αρχικές θέσεις εκτέλεσης (όρθια, καθήμενη, πρηνή κ.α.). 

  Επιλέγονται ασκήσεις για χαλάρωση των καμπτήρων και ενδυνάμωση των 

εκτεινόντων. Στην κινητοποίηση της ωμικής ζώνης (κυρίως έκταση και 

απαγωγή) δίνουμε ασκήσεις αιώρησης. 

 Χρησιμοποιούνται διάφορα όργανα όπως ξύλινες ράβδοι, μπάλες, μπαλάκια 

κ.α. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μηχανικά μέσα όπως, 

  τροχό, τροχαλίες, στατικό ποδήλατο. 

  Δίνονται ασκήσεις διάτασης στους μυς και τις μυϊκές ομάδες που έχουν 

συρρικνωθεί. 

 Ασκήσεις για τους μιμικούς μυς του προσώπου σε συνδυασμό με ασκήσεις 

ομιλίας που μπορεί να τις εκτελεί μπροστά σε καθρέπτη. Ο ασθενής  

ενθαρρύνεται να δίνει και ο ίδιος παραγγέλματα στον εαυτό του κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας συνοδεύοντας την εκτέλεση των ασκήσεων. 

  Για την εκτέλεση των ενεργητικών κινήσεων ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο 

ασθενής να δέχεται αρκετά ερεθίσματα. Η εκτέλεση των ασκήσεων με 

συνοδεία μουσικής βοηθά σημαντικά καθώς ο «ρυθμός» και το «παράγγελμα» 

παίζουν σημαντικό ρόλο. 

  Για τη βελτίωση της στάσης χρησιμοποιούνται ασκήσεις για την κεφαλή και 

τον κορμό (κυρίως για ισχυροποίηση των εκτεινόντων). Οι ασκήσεις έκτασης 

και στροφής θα βοηθήσουν και στην καλύτερη ελαστικότητα του θώρακα, θα 

βελτιώσουν την αναπνοή και θα αυξήσουν τη ζωτική χωρητικότητα. Επειδή οι 
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ασθενείς με εξωπυραμιδικές νόσους παρουσιάζουν επιφανειακή αναπνοή ( η 

οποία λόγω της μειωμένης οξυγόνωσης του αίματος μπορεί να προκαλέσει 

πνευμονία) σε συνδυασμό με τις ασκήσεις του κορμού εφαρμόζονται 

αναπνευστικές ασκήσεις (διαφραγματική, θωρακική και μικτή αναπνοή). 

 Απαραίτητες είναι, επίσης, οι ασκήσεις ισορροπίας και συγχρονισμού καθώς 

και η εξάσκηση της έγερσης (από κρεβάτι και κάθισμα). 

  Βάδιση. Ο ασθενής θα πρέπει να μάθει να σηκώνει τα πέλματά του από το 

δάπεδο, να ελέγχει το ρυθμό και την ταχύτητα του βήματός του (να μπορεί να 

επιταχύνει και να επιβραδύνει). Να διατηρεί σε σωστή θέση τον κορμό και το 

κεφάλι βαδίζοντας. Επιδιώκεται, επίσης, η  προοδευτική αύξηση του μήκους 

βήματος, ελέγχεται ο ρυθμός του με παραγγέλματα και επιβλέπουμε τη 

συνδυασμένη αυτόματη κίνηση αιώρησης των χεριών του κατά τη βάδιση. Ο 

ασθενής θα πρέπει ακόμη να μάθει να βαδίζει σε κεκλιμένο επίπεδο, να 

υπερπηδά μικρά εμπόδια, να αλλάζει διεύθυνση και να ανεβοκατεβαίνει 

σκαλοπάτια. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 

1. Παθητική κινητοποίηση: Κινητοποίηση όλων των αρθρώσεων, ιδίως της 

αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. (κάμψεις-εκτάσεις, πλάγιες κάμψεις-στροφές). 

     Εκτελούνται αργά και ρυθμικά σε όλο το εύρος και σε όλες τις αρθρώσεις για 

αποφυγή συρρίκνωσης των μυών και διατήρηση της κινητικότητας. 

2. Ενεργητική κινητοποίηση:  

Διακρίνεται: 

-    Σε υποβοηθούμενη 

-    Σε ελεύθερη 

-    Σε ελεύθερη με αντίσταση ( από τα χέρια του θεραπευτή, από μονάδα 

αιώρησης, από ελατήρια) 

-    Σε ειδικές ασκήσεις P.N.F.  
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   Οι ενεργητικές ασκήσεις με αντίσταση πραγματοποιούνται σε όλες τις αρθρώσεις. 

Ιδιαίτερα, στους μυς που θα εξασφαλίσουν καλή βάδιση συνοδευόμενη με αρμονικές 

αιωρήσεις των χεριών, όπως τετρακέφαλος-γλουτιαίοι, ραχιαίων, προσαγωγών, 

ωμοπλατών, άνω άκρων (εξαίρεση του γαστροκνημίου που είναι συχνά υπερτονικός).  

3. Ειδικές ασκήσεις χαλάρωσης:  

-     Μέθοδος εναλλαγής μεταξύ έντονης σύσπασης και χαλάρωσης σε μυς της 

ίδιας ομάδας. 

-     Εκρεμμοειδείς  κινήσεις και ελεύθερες ενεργητικές. 

-     Στη μονάδα αιώρησης, ασκήσεις χαλάρωσης.  

4. Ασκήσεις FRENKEL. 

Αφορούν: 

 -    Τη  βελτίωση της νευρομυικής συνέργειας σε ορισμένες σύνθετες κινήσεις 

και την ακρίβεια. 

-    Την αντιμετώπιση της ακινησίας (διαρκής κατ’ οίκον άσκηση πχ. κίνηση γύρω 

από τα έπιπλα, υπερπήδηση μικρών αντικειμένων, κάθισμα, ανόρθωση, 

πλάγια βάδιση, βάδιση προς τα πίσω, ανέβασμα σκαλοπατιών κα).  

-    Την αντιμετώπιση των δυσκαμψιών. Για την αύξηση του εύρους της αρθρικής 

κίνησης (R.O.M.). Ως αποτελεσματική θεωρείται η εφαρμογή των παθητικών 

διατάσεων σε συνδυασμό με την διαδικασία για την ενίσχυση της χαλάρωσης 

στους μυς.  

-    Την αντιμετώπιση της βραδυκινησίας. Πετυχαίνεται με την ενθάρρυνση του 

ασθενή να εκτελεί ασκήσεις μεγάλου εύρους στο δικό του ρυθμό. 

-    Την αντιμετώπιση της απώλειας αυτοματικών κινήσεων. Αντιμετωπίζεται με 

την προσθήκη στο καθημερινό θεραπευτικό πρόγραμμα ασύμμετρων 

ασκήσεων πχ. άνω άκρα, το ένα στην απαγωγή το άλλο στην κάμψη, το ένα 

στην έκταση, το άλλο στην προσαγωγή. 

-    Την αντιμετώπιση ατροφιών των άκρων. Καταπολεμώνται με μαλάξεις, 

ενεργητικές ασκήσεις και ανάρροπες θέσεις. 

-    Την αντιμετώπιση καμπτικής θέσης αυχένα και κεφαλής. Υπάρχει η τάση 

έντονης κάμψης του αυχένα και της Θ.Μ. της Σ.Σ. “σύνδρομο 
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προσκεφαλαίου”. Προκαλούνται αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμός 

των νευρικών ριζών του αυχένα. Αντιμετωπίζεται με κατευναστική 

μαλαξοθεραπεία, με δραστηριότητες βελτίωσης της λειτουργικής στάσης του 

αυχένα-κεφαλής- θώρακα και ισορροπίας κορμού. Επίσης με διαγώνια 

σχήματα της μεθόδου P.N.F., με χρήση ειδικών κολάρων σε προχωρημένες 

καταστάσεις και τέλοςς με εκγύμναση του διαφράγματος για την αναπνοή και 

των εισπνευστικών και εκπνευστικών μυών.  

     Η αντιμετώπιση προβλημάτων μάσησης-κατάποσης -ομιλίας και έκφρασης 

προσώπου. Προτείνονται ορισμένες ενέργειες που εφαρμόζονται από 

εξειδικευμένους  θεραπευτές (μιμικές ασκήσεις, ερεθισμός με πάγο, ερεθιστική 

μάλαξη κτλ.). 

Ιδιαίτερα επιβάλλεται: 

-    Συνεχής προσπάθεια για λειτουργική ικανότητα και αυτοεξυπηρέτηση. 

-    Εξασφάλιση ηρεμίας του ασθενή, συνεργασία και απόλυτη προσήλωση στη 

διάρκεια της θεραπείας. 

-    Συνεχής προσαρμοζόμενη λειτουργική δραστηριότητα.  

-    Συνεχής εφαρμογή ειδικής φυσικοθεραπευτικής αγωγής. 

-    Συνεχής παρακολούθηση από τη θεραπευτική ομάδα εντός και εκτός 

νοσοκομείου. 

-    Συνεχής φροντίδα από το οικογενειακό περιβάλλον, προσφέροντας όλα τα 

μέσα που διευκολύνουν τη ζωή του παρκινσονικού ασθενή (άνετος 

κατοικήσιμος χώρος, εύχρηστα ρούχα και υποδήματα, εύχρηστα μέσα πρώτης 

ανάγκης, ειδικά όργανα και σκεύη για φαγητό κτλ.). 

-     Ειδική φροντίδα για το επάγγελμα. Ίσως και αλλαγή αυτού. 

-     Συνεχής επαφή με το έξω-κοινωνικό περιβάλλον (φίλοι, παρέες, θεάματα, 

εκδηλώσεις κτλ.).   

Αντιμετώπιση της σπαστικότητας 

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για μείωση της σπαστικότητας παίζει το 

περιβάλλον και η ατμόσφαιρα που θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και 

ήρεμα. 
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Ασκήσεις διάτασης: είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας 

σ’ ένα πρόγραμμα ασκήσεων διάτασης. Για το κάτω άκρο θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

στους ισχιοκνημιαίους, προσαγωγούς, γαστροκνήμιο, υποκνημίδιο, τετρακέφαλο και 

μυς του άκρου πόδα.  

Κυρίως ενδιαφέρουν: η περιοχή του λαιμού, της ώμου, του κορμού και οι 

οπίσθια επιφάνεια ποδιών και χεριών  

Οι ήπιες και προσεκτικές διατάσεις; Μειώνουν αποτελεσματικά τη 

σπαστικότητα. Επίσης, βοηθούν στην αντιμετώπιση της φλεβικής και λεμφικής 

κυκλοφορίας των παραμορφώσεων και συρρικνώσεων, στη βελτίωση του αισθητικού 

ερεθισμού (ενεργοποιώντας τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς και μηχανοϋποδοχείς) κ.α. 

Οι διατάσεις θα πρέπει να σταματούν στο όριο που ο ασθενής αρχίζει να 

αισθάνεται δυσφορία χωρίς να προχωρούν πέρα από το επίπεδο αυτό. Ο χρόνος που 

παραμένει σε αυτό το επίπεδο διάτασης είναι 1-2 min . Το κλειδί στις διατάσεις είναι 

να επιτραπεί στους μυς να επιμηκυνθούν δια μέσω της χαλάρωσης των 

ανταγωνιστών. Κάθε διάταση πρέπει να διαρκεί το ελάχιστο 10 sec και να 

επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 3 φορές  

Η διάταση δε θα πρέπει ποτέ να προκαλεί σπασμό. Οι ασκήσεις διάτασης θα 

πρέπει να εφαρμόζονται, τουλάχιστον, μια φορά ημερησίως για καλύτερα 

αποτελέσματα και θα πρέπει να προηγούνται των άλλων ασκήσεων ρουτίνας για να 

βελτιώσουν τα θετικά αποτελέσματα. 

Παρουσιάζονται μερικές ενδεικτικές ενεργητικές και παθητικές διατάσεις σε 

διάφορες θέσεις (ακολουθεί πίνακας στο τέλος). 

 Θέσεις αναχαίτισης  - κινητικά πρότυπα 

Κινητικά πρότυπα: τα αντανακλαστικά – ανασταλτικά κινητικά πρότυπα όχι μόνο 

αναχαιτίζουν ανώμαλες στασικές αντιδράσεις, αλλά επίσης, διευκολύνουν τις 

ενεργητικές αυτόματες και εθελούσιες κινήσεις. 

     Η διευκόλυνση πραγματοποιείται με τη χρήση «σημείων – κλειδιών  του 

ελέγχου». Τα κύρια σημεία – κλειδιά, κεντρικά, είναι το κεφάλι, η σπονδυλική στήλη, 

η ωμική ζώνη και η λεκάνη. Περιφερικά είναι τα δάκτυλα του ποδιού και η 

ποδοκνημική, τα δάκτυλα του καρπού και ο καρπός. Η ταυτόχρονη εξάσκηση 

αρκετών τέτοιων σημείων ελέγχου μπορεί να είναι άκρως ευεργετική. Ως τέτοια 
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μπορούμε να εκλάβουμε το κεφάλι, τα χέρια και την ωμική ζώνη, τα πόδια και τη 

λεκάνη. Επιγραμματικά: 

         Κεφαλή:   η έκταση της κεφαλής σε συνδυασμό με την έκταση του ώμου 

στην πρηνή, καθιστή και όρθια θέση, αναχαιτίζει τη σπαστικότητα των καμπτήρων 

και διευκολύνει την έκταση του υπόλοιπου σώματος. Η κάμψη της κεφαλής και του 

ώμου αναστέλλει την εκτατική σπαστικότητα. 

     Ανω άκρο και ώμος:   η οριζόντια απαγωγή και έξω στροφή του άνω άκρου 

σε συνδυασμό με υπτιασμό και έκταση του αγκώνα αναχαιτίζει την καμπτική 

σπαστικότητα, ιδίως στους θωρακικούς μύες και διευκολύνει το αυθόρμητο άνοιγμα 

του χεριού και των δακτύλων. Η ανύψωση των χεριών με έξω στροφή αναχαιτίζει τη 

σπαστικότητα των καμπτήρων και η κατάσταση της ωμικής ζώνης και των χεριών 

βοηθάει την έκταση της σπονδυλικής στήλης. Η απαγωγή του αντίχειρα με 

υπτιασμένο χέρι και εκτεταμένο τον καρπό (αν είναι εφικτό) διευκολύνει το άνοιγμα 

όλων των δακτύλων. 

      Κάτω άκρα και λεκάνη:    η κάμψη του ισχίου διευκολύνει την απαγωγή, την 

έξω στροφή και τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής και αναχαιτίζει τη 

σπαστικότητα των εκτεινόντων των κάτω άκρων. Η απαγωγή των κάτω άκρων επίσης 

διευκολύνεται με έξω στροφή και έκταση. Η έξω στροφή στην έκταση διευκολύνει 

την απαγωγή (ανάσπαση έξω χείλους) και τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής. Η 

ραχιαία κάμψη των δακτύλων, ιδίως των 3-4 εξωτερικών (δηλ. εκτός του μεγάλου 

δακτύλου) αναστέλλει τη σπαστικότητα των εκτεινόντων ολόκληρου του ποδιού και 

διευκολύνει τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής και την έξω στροφή και απαγωγή 

του ποδιού. 

       Θέσεις (positioning):   το positioning (θεραπεία δια μέσω θέσεων) επηρεάζει, 

επίσης, σημαντικά τα κινητικά πρότυπα. Υπάρχουν 4 βασικές θέσεις στις οποίες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις: πρηνής, ύπτια, καθιστή και πλάγια 

κατάκλιση. Η θεραπεία δια μέσω θέσεων βοηθάει στη μείωση της σπαστικότητας δια 

της αναχαίτισης  των πρωτόγονων αντανακλαστικών προτύπων που δεν επιτρέπουν 

την παρουσίαση των φυσιολογικών κινήσεων. 

       Γενικά,  η ύπτια θέση διευκολύνει τον εκτατικό τόνο και αναστέλλει τον 

καμπτικό τόνο. Η πρηνή θέση διευκολύνει τον καμπτικό τόνο και αναστέλλει τον 

εκτατικό. 
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 Ισορροπία και συγχρονισμός 

Τόσο η ισορροπία όσο και ο συγχρονισμός εμπλέκουν πολλά στοιχεία του κινητικού 

ελέγχου και θα πρέπει όταν αξιολογείται η ισορροπία ή ο συγχρονισμός κάθε στοιχείο 

τους να αξιολογείται ξεχωριστά. 

      Όταν δουλεύουμε πάνω σε δραστηριότητες ισορροπίας είναι βασικό να 

ξεκινήσουμε με ασκήσεις που το κέντρο βάρους βρίσκεται χαμηλά και προοδευτικά 

προχωρούμε σε ασκήσεις με το κέντρο βάρους υψηλότερα. Από στατικές, 

προοδευτικά πηγαίνουμε σε δυναμικές δραστηριότητες και από πλατιά βάση 

στήριξης, σε στενή. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να περιέχουν το στοιχείο της 

πρόκλησης, όμως, δεν θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολες για το επίπεδο του ασθενή.        

     Αντίθετα, υπερβολικά δύσκολες δραστηριότητες πιθανόν να αυξήσουν τη 

σπαστικότητα, η οποία με τη σειρά της θα μειώσει τις ισορροπιστικές ικανότητες. 

     Πολύ συχνά είναι ευεργετικός ο συνδυασμός δραστηριοτήτων ισορροπίας με 

αργές κινήσεις (λικνίσματα) ή μετατόπιση βάρους, γιατί ελαττώνουν τη 

σπαστικότητα και κατόπιν να προχωρήσουμε σε υψηλότερου επίπεδου δεξιότητες. Ο 

οπτικός στόχος έχει, επίσης, αποδειχθεί ωφέλιμος στη βελτίωση της ισορροπίας. 

      Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει, ως ένα βαθμό, να ξεχωρίζει την αδυναμία 

από τα προβλήματα ισορροπίας μια και η αδυναμία και η σπαστικότητα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται πριν την ισορροπία. 

      Οι ασθενείς συχνά αναπτύσσουν βραχύνσεις μαλακών μορίων σε τέτοιο 

βαθμό που είναι αδύνατο να φέρουν τη λεκάνη τους σε επαρκές εύρος πρόσθιας 

κλίσης και έτσι, διατηρούν μια ουδέτερη (σωστή) στάση. Ο φυσιολογικός έλεγχος της 

ισορροπίας απαιτεί ελεύθερη κινητικότητα της λεκάνης που θα επιτρέπει στην οσφύ 

να εκταθεί και ταυτόχρονα το άνω τμήμα του κορμού να παραμείνει σε  

όρθια θέση. 

Ενδυνάμωση. 

Η αδυναμία είναι συχνό πρόβλημα σε ασθενείς με βλάβες του εξωπυραμιδικού. 

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ο φυσικοθεραπευτής καλείται να λάβει 

υπ’ όψιν του αρκετές παραμέτρους όπως: 

 Πόσο εκτεταμένη είναι η αδυναμία 

 Πόσο καιρό είναι παρούσα 



 71

  Ποια είναι η ειδική αιτιολογία που την προκαλεί 

     Η τάση αρκετών φυσικοθεραπευτών είναι να χρησιμοποιούν ασκήσεις 

ενδυνάμωσης με βάρη. Πολύ συχνά, όμως, τέτοια προγράμματα δίνουν φτωχά 

αποτελέσματα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναλύεται η κατάσταση του 

ασθενούς πολύ προσεκτικά με σκοπό να καθορίσθεί η αντιμετώπισή του. 

     Ο συμβατικός έλεγχος της μυϊκής ισχύος με τροποποιήσεις των θέσεων και 

τεχνικών λαβής όταν είναι υπαρκτός μη φυσιολογικός μυϊκός τόνος, είναι 

απαραίτητος. 

Γενικές αρχές προγράμματος ενδυνάμωσης: 

 Οι ανεπηρέαστες μυϊκές ομάδες θα πρέπει να ενδυναμωθούν πλήρως για να 

επιτραπεί η μέγιστη χρήση τους στις τεχνικές αντιστάθμισης που εμπλέκουν 

τα ανεπηρέαστα άκρα 

 Απαραίτητη κρίνεται η χρήση βοηθητικών μέσων (τεχνασμάτων) 

ενδυνάμωσης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο σπίτι από τους 

ίδιους, τους ασθενείς. 

 Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης θα πρέπει να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές. 

Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να διδάξει στον ασθενή μια συνετή ισορροπία, 

μεταξύ άσκησης και ανάπαυσης. 

 Ο ασθενής θα πρέπει να αυξάνει την επιβάρυνση στο πρόγραμμα 

ενδυνάμωσης με πολύ αργούς ρυθμούς. Η αργή προοδευτική αύξηση 

συνοδευόμενη με καλή προσαρμογή, θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη 

ενδυνάμωση. 

 Προγράμματα για κατ’ οίκον εξάσκηση είναι απαραίτητα. Η 

αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε προγράμματος άσκησης εξαρτάται από τη 

δυνατότητα εφαρμογής του και στο σπίτι. 

 Πριν τις ασκήσεις ενδυνάμωσης πρέπει να προηγούνται ασκήσεις διάτασης 

που θα μειώσουν τη σπαστικότητα και θα αυξήσουν την ευλυγισία και την 

αιμάτωση της περιοχής, 

  Για τη βελτίωση της λειτουργικής δύναμης οι ασκήσεις ενδυνάμωσης των 

κεντρικών μυϊκών ομάδων με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 

τη διάρκεια των λειτουργικών  δραστηριοτήτων 
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 Μεγάλης μεταβλητότητας κινήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

επαύξηση του συγχρονισμού. 

  Αν ο ασθενής έχει πρόβλημα στην έναρξη των κινήσεων, προσπαθούμε 

ξεκινώντας με μεγάλες κινήσεις του κορμού, και κατόπιν συνεχίζουμε από το 

κέντρο προς την περιφέρεια. 

 Ελαφρά βάρη στα άκρα μπορεί να βοηθήσουν τη σταθεροποίηση, όταν ο 

ασθενής παρουσιάζει εμφανή τρόμο. 

 Ο συνδυασμός ασκήσεων ενδυνάμωσης, αεροβικών, ισορροπίας και 

ασκήσεων που περιορίζουν τη σπαστικότητα (όπου αυτές είναι εφικτές), 

μεγιστοποιούν τα οφέλη και την ανεκτικότητα του ασθενή στην άσκηση. 

 Αποφεύγουμε τη μεγάλη μυϊκή κόπωση. Διαστήματα 1-5 λεπτών ανάπαυσης, 

ενδιάμεσα των ασκήσεων, θα διευκολύνουν την ανάκαμψη της 

νευροδιαβίβασης. 

 Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και επιδιώξεις μαζί με τον ασθενή μας. Πρέπει 

να είμαστε δημιουργικοί, ρεαλιστικοί και απλοί. Η ευχάριστη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα θα δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Μεθοδικές οδηγίες – Απαραίτητες συμβουλές: 

Η θεραπεία των ασθενών αυτών  απαιτεί μεγάλη θέληση και υπομονή από την 

πλευρά του φυσικοθεραπευτή. Οι ασκήσεις που εκτελούνται σε περιορισμένο εύρος 

κίνησης (κυρίως η έκταση) ακόμη και όταν επαναλαμβάνονται αρκετές φορές, είναι 

αναποτελεσματικές. 

 Σημαντικό ρόλο για την πορεία και το αποτέλεσμα του φυσικοθεραπευτικού 

προγράμματος παίζει η ενεργητική συμμετοχή του ασθενή και η συνεργασία με τα 

συγγενικά του πρόσωπα. 

 Συμβουλεύεται ο ασθενής να κοιμάται σε «σκληρό» κρεβάτι σε ύπτια ή πρηνή 

θέση με τα άκρα εκτεταμένα. 

 Όταν υπάρχει η δυνατότητα, θα πρέπει ο ασθενής να παραπέμπεται και για 

εργοθεραπεία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής θεραπείας. Όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό, ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και σε 

ορισμένα βασικά σημεία, όπως δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ντύσιμο, 

καθαριότητα, φαγητό κ.α.). 
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 Τέλος, όπου είναι εφικτό ο ασθενής θα πρέπει να ενσωματώνεται σε 

ομοιογενείς ομάδες θεραπείας μια  και η ομαδική θεραπεία είναι η πλέον 

αποτελεσματική. 
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Κοτζαμανίδου Μ.  

 

Η βάδιση μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μια αυτοματοποιημένη μεταφορική, 

εκκρεμοειδής κίνηση που συμμετέχουν τα  κάτω άκρα του σώματος. Ουσιαστικά 

αποτελεί μια συνεχή  εκτροπή και επαναφορά  του κέντρου μάζας από τη βάση 

στήριξης του σώματος. Οι βασικές προϋποθέσεις για την σωστή βάδιση είναι( Patla et 

al1991) η δημιουργία ενός βασικού κινητικού προτύπου εναλλασσόμενης στήριξης 

από την διποδική στη μονοποδική , ενάντια στη βαρυτική δύναμη, η διατήρηση 

ισορροπίας και η διαρκής  προσαρμογή στις διαφορετικές περιβαλλοντολογικές 

συνθήκες.Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της προσαρμογής είναι ότι το σημερινό 

διποδικο σύστημα βάδισης προέρχεται από το αρχέγονο τετραποδικό (Dietz 1992). 

Ο κύκλος της βάδισης διαταράσσεται από ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες. Οι ενδογενείς παράγοντες ορίζονται από τη λειτουργία του νευρικού και 

μυϊκού συστήματος όπου ρυθμίζουν και επηρεάζουν το εύρος κίνησης, τη μυϊκή ισχύ 

και το νευρομυικό συντονισμό. Σε αντίθεση με τους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες ,όπως  είναι η εμφάνιση ενός 

φυσικού εμποδίου. 

Ένα στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή ή δυσκολία(constrain) στην 

βάδιση αποτελεί το εμπόδιο. Το εμπόδιο(obstacle) μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή 

ζώο, αντικείμενοo (σταθερό,κινητό,απλό,πολλαπλό) διαφορετικού μεγέθους- 

σχήματος και  θα πρέπει να περασθεί ή να αποφευχθεί(avoidance). 

  Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί τριών ειδών εμπόδια 

που είναι η ξαφνική εμφάνιση δέσμης φωτός(Chen et al 2003), η ξαφνική 

απελευθέρωση  αντικειμένου πάνω σε ένα δυναμοδάπεδο και η περιοδική εμφάνιση 

μίας υπερυψωμένης μπάρας σε εργοτάπητα. 

Ο χρόνος εμφάνισης του εμποδίου ποικίλει από 200 έως 800 msec. 

Πέρασμα σταθερού  εμποδίου θεωρείται όταν το σταθερό εμπόδιο ξεπερνιέται   

χωρίς άλμα. Ο όρος πέρασμα εμποδίου( obstacle avoidance) σύμφωνα με την διεθνώς 

αποδεκτή βιβλιογραφία σημαίνει ότι το βασικό πρότυπο βάδισης δεν 



 77

εγκαταλείπεται,γιατί προβλέπεται πάντα διπλή φάση στήριξης. Ακόμη  προϋποθέτει 

(Patla et al 1996,Chou and Draganich 1998) στροφή και κλίση λεκάνης, κάμψη 

ισχίου, γόνατος και  ποδοκνημικής . 

Οι βασικοί παράγοντες που αξιολογούνται στη φάση περάσματος εμποδίου 

είναι: η ταχύτητα προσέγγισης, χρόνος και ταχύτητα περάσματος εμποδίου, οι 

δυνάμεις που αναπτύσσονται στην μονοποδική στήριξη πριν το πέρασμα  εμποδίου, 

μήκος βήματος περάσματος, υψος εμποδίου(σε αναλογία0-10-20% με το μήκος του 

κάτω άκρου) περάσματος(Patla and Rietdyk, 1993),κατανάλωση ενέργειας ,χρόνος 

στήριξης, κινηματικά χαρακτηριστικά αρθρώσεων,μετατόπιση κέντρου μάζας 

σώματος, μετατόπιση κέντρου στήριξης. και κεντρο πίεσης  των αρθρώσεων. (Patla et 

al 1996,Chou and Draganich 1998). 

Οι μηχανισμοί ρύθμισης περάσματος εμποδίου επηρεάζονται από την  οπτική 

επαφή με το εμπόδιο(Cohen et al 2005), οπτική επαφή με τα κινούμενα μέλη, την 

κιναισθησία(Gramm and Owen 2006), την ικανότητα ισορροπίας και το μυτενόντιο 

σύνολο.Η ηλικία αποτελεί ένα σημαντικό βιολογικό παράγοντα όπου επηρεάζει την 

ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών περάσματος εμποδίου. Κατά την αναπτυξιακή  

περίοδο η κατανάλωση ενέργειας είναι αυξημένη (McFadyen, 2001).Στην  τρίτη 

ηλικία παρατηρείται η στρατηγική μεγάλου βήματος, επιβραδυνόμενη κίνηση και  

μεγαλύτερος αριθμός πτώσεων (Chen et al 1993, Shiling et al 2003).  

Τα σταθερά εμπόδια διακρίνονται σε  απλά  και σε πολλαπλά. Σε πολλαπλά 

εμπόδια τα άτομα τρίτης ηλικίας προσγείωναν το πόδι τους πιο κοντά στο εμπόδιο. 

Παράλληλα παρουσίασαν μεγαλύτερη μετατόπιση του σώματος στα ενδιάμεσα 

εμπόδια και μείωναν σε μεγαλύτερο βαθμό την ταχύτητα διασκελισμού στην 

ενδιάμεση απόσταση. 

Οι  Chen et al (1994) ανέφεραν ότι όταν ο προσφερόμενος χρόνος πριν την 

εμφάνιση του εμποδίου ήταν γύρω στα 300 msec, τότε το μήκος βήματος ήταν μικρό  

πριν το πέρασμα του εμποδίου,κατά προτίμηση στους ενήλικες. Αντίθετα οι 

Weerdensteyn et al (2005) παρατήρησαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στο μήκος 

βήματος, μεταξύ νέων και ηλικιωμένων γυναικών . 

Κατά τη διάρκεια περάσματος ενός ξαφνικού εμφανιζόμενου εμποδίου έχουν 

παρατηρηθεί διαφορετικές στρατηγικές περάσματος εμποδίου, όπως η στρατηγική 

μικρού βήματος (ΣΜιΒ) και η στρατηγική μεγάλου βήματος (ΣΜεΒ). 

Η  ΣΜιΒ παρουσιάζει μικρότερη  ροπή κάμψης του γόνατος για είναι 

μικρότερη σε σχέση με την ροπή κάμψης του ισχίου που παρατηρείται στην ΣΜεΒ.Η 
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κατανάλωση ενέργειας στη ΣΜιΒ και μεγαλύτερη πιθανότητα έλλειψης ισορροπίας 

και πτώσης. 

  Σε αντίθεση με την  ΣΜεΒ , παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικες  έχουν πιο 

στερεότυπη επιλογή. Επίσης η τάση των ενηλίκων είναι να έχουν γενικότερα 

μικρότερη ενεργοποίηση των Οπισθίων μηριαίων ενώ η ΣΜεΒ απαιτεί μεγάλη 

δραστηριότητα της συγκεκριμένης μυικής ομάδας. Τέλος η πιθανότητα απώλειας 

ισορροπίας είναι μεγάλη και στη ΣΜεΒ. 

Οι ενήλικες παρουσιάζουν ένα προβλεπτικό κινητικό μοντέλο κατά την 

αποφυγή αντικειμένου, όπου τρία βήματα πριν το εμπόδιο(κάθετος κύλινδρος) 

παρουσιάζουν μία κλίση κεφαλής, κορμού, λεκάνης από την πλευρά αποφυγής. 

Αντίθετα τα παιδιά εκτελούν τα παραπάνω ένα βήμα πριν την αποφυγή. 

Σε πολλαπλά  σταθερά εμπόδια το πρώτο εμπόδιο ξεπεράστηκε μειώνοντας 

την ταχύτητα διασκελισμού , μέσω της μείωσης του μήκους βήματος, ενώ στο 

δεύτερο και τρίτο η ταχύτητα μειώθηκε με την μείωση του ρυθμού βήματος . Η 

μείωση της ταχύτητας διασκελισμού ήταν μεγαλύτερη στους ενήλικες και πιο 

εμφανείς οι πλευρικές και κάθετες μετατοπίσεις του ΚΜ 

Σε κινητό εμπόδιο, η ταχύτητα βάδισης μειώνεται όταν το αντικείμενο 

κινείται σε σχέση με το στατικό υποκείμενο, όταν είναι γνωστή σε σχέση με την  

άγνωστη θέση η όταν ακούγεται παράλληλα ηχητικό σήμα. Τα άτομα τρίτης ηλικίας 

παρουσιάζουν πάντα χειρότερες τιμές και χρησιμοποιούν μεγαλύτερο χώρο να 

αποφύγουν το εμπόδιο. 

 

Έχουν μελετηθεί οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

Οστεοαρθρίτιδα (Pandya et al 2005), αναφερόμενος πόνος (Pandya et al 2006), 

εγκεφαλικές κακώσεις ( Valee et al 2006),Νόσος Parkinson (Lewis et al 

2000),Νοητική υστέρηση ( Virji- Babul et al 2004) και άτομα με εγκεφαλική 

παράλυση (Law and Webb, 2005). Σε  άτομα με σύνδρομο Down  ( Virji- Babul et al 

2004)  παρατηρήθηκε μεταβλητή ταχύτητα προσέγγισης  εμποδίου. Επίσης πολλές 

φορές σημειώθηκε ακινητοποίηση ακριβώς πρίν το εμπόδιο και χρονοτριβή  πριν την  

λήψη απόφασης περάσματος εμποδίου. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι οτι ο κύκλος 

βάδισης δεν άλλαξε σε εμπόδια μικρού ύψους. Παρόλαυτα όμως η συχνότητα των  

πτώσεων είναι αυξημένη με την παρουσία εμποδίου. 
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Σε ασθενείς με τη νόσο  Parkinson (Lewis et al 2000) παρατηρήθηκε  αύξηση 

του μήκους βήματος και του διασκελισμού πριν το πέρασμα εμοδίου, με οπτικό 

εμπόδιο το οποίο είχε σχεδιασθεί στο έδαφος. 

Στα άτομα με κινητικά προβλήματα κυρίως χρησιμοποιήθηκαν τα απλά 

σταθερά εμπόδια γενικότερη παρατήρηση ήταν ότι η προσέγγιση του εμποδίου έγινε 

με μικρή ταχύτητα.Παρατηρήθηκε ακόμη ότι η άρση του προβλήματος ( πχ εξάλειψη 

πόνου) προκαλεί βελτίωση του περάσματος.  

Γενική παρατήρηση ήταν ότι σε όλες τις ηλικίες δεν παρατηρήθηκε επίδραση 

φύλλου, όμως η μείωση του χρόνου εμφάνισης του εμποδίου, αύξανε τον αριθμό 

πτώσεων ιδιαίτερα στα υπερήλικα άτομα και σε άτομα με νοητικά και νευρομυικά  

προβλήματα. 
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Ο όρος ιπποθεραπεία σημαίνει θεραπεία με τη βοήθεια αλόγου, δηλ. το άλογο 

χρησιμοποιείται ως ένα μοντέλο θεραπείας, ενώ το άτομο επάνω στο άλογο θεωρείται 

ως ασθενής και όχι ως ιππέας. Η αξία της ιππασίας, ως μέσον άσκησης για τα άτομα 

με αναπηρία, ήταν γνωστή στην Ελλάδα από τον 5ο π.χ. αιώνα, όπως αναφέρει ο 

Ξενοφώντας στο βιβλίο του ΄Περί Ιππικής΄. Ο Ιπποκράτης αναφέρει ότι ΄η ιππασία 

στον καθαρό αέρα ενδυναμώνει τους μυς και τους διατηρεί σε καλή κατάσταση΄.  

Η θεραπευτική άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση της αδρής κινητικότητας 

(Gross Motor Function, GMF) ατόμων με νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές, 

συμπληρώνει το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, ενώ, παράλληλα, 

εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί (Sterba, Rogers, France & Vokes, 2002).  

Η κίνηση του αλόγου δεξιά-αριστερά επιδρά στην πλάγια σταθεροποίηση του 

κορμού, η κίνηση πάνω-κάτω στη χαλάρωση και η κίνηση εμπρός-πίσω στην πρόσθια 

ή οπίσθια κλίση της λεκάνης. Ο αναβάτης αντιδρά αντανακλαστικά στις κινήσεις του 

αλόγου (Bertoti, 1988). Επιπρόσθετα, η θερμότητα του σώματος του ζώου συμβάλλει 

στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, στη χαλάρωση και στη μείωση της 

σπαστικότητας (Sterba και συν. 2002). Επομένως, η ιπποθεραπεία αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ικανότητας του αναβάτη να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται 

αισθητικά ερεθίσματα μέσω της απαλής και ρυθμικής κίνησης του αλόγου (Spink, 

1993). 

Στον 20ο αιώνα, οι πρώτες αναφορές έρχονται από τη Σκανδιναβία το 1946. 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αγγλίδα φυσιοθεραπεύτρια Olive 

Sands, βοηθούσε τους τραυματίες στρατιώτες να ιππεύουν χρησιμοποιώντας δικά της 

άλογα. Το 1952, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι, η Δανέζα Liz Hartel, με 

μερική παράλυση των κάτω άκρων εξαιτίας πολιομυελίτιδας, κατακτά το αργυρό 

μετάλλιο ιππευτικής ικανότητας, δίνοντας το έναυσμα εφαρμογής της ιπποθεραπείας 
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στην πολιομυελίτιδα από το 1953. Το 1960 εισάγεται από τους Γερμανούς ο όρος 

ιπποθεραπεία, ενώ το πρώτο πρόγραμμα ιπποθεραπείας εφαρμόζεται στον Καναδά το 

1965. Η Ομοσπονδία Ιππασίας Ατόμων με Αναπηρία Β. Αμερικής (North American 

Riding for the Handicapped Association, NARHA) ιδρύεται το 1969 (Sterba και συν. 

2002), ενώ το 1976 ιδρύεται θεραπευτήριο με σκοπό την εκπαίδευση ατόμων στην 

ιπποθεραπεία. Το 1987 (Σουηδία) διεξάγεται ο πρώτος Διεθνής Αγώνας ιππευτικής 

ικανότητας της Ομάδας Ιππασίας Αναπήρων. 

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας ξεκίνησε το 1983, ενώ το 

1992 ιδρύεται στην Αθήνα το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΄Σύνδεσμος 

Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος΄ (ΣΘΙΕ) που αναγνωρίζεται ως αθλητικό σωματείο 

από τη Γ.Γ.Α. και ως πλήρες μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (1999). 

Η ιππασία είναι μια ευχάριστη κοινωνική δραστηριότητα και απασχόληση.  

Επιπλέον, αποτελεί ένα μέσο φυγής για άτομα που, εξαιτίας της δυσλειτουργίας του 

εγκεφάλου ή άλλης αιτίας, μπορεί να περιορίζονται στο αναπηρικό αμαξίδιο. Άτομα 

με αισθητηριακές διαταραχές (π.χ. τύφλωση και κώφωση), εγκεφαλική παράλυση, 

μυϊκή δυστροφία, δισχιδή ράχη, σκλήρυνση κατά πλάκας, αναπηρίες από ατυχήματα, 

νοητική καθυστέρηση (με ή χωρίς σύνδρομο Down), ψυχικές διαταραχές, ανωμαλίες 

του νευρικού συστήματος και των οστών, μπορούν να ωφεληθούν διαμέσου της 

ιπποθεραπείας, καθώς προσφέρει νέα και ασυνήθιστα ερεθίσματα που συμφωνούν με 

άλλες νευρολογικές μεθόδους θεραπείας. Επομένως, στόχος της ιπποθεραπείας είναι 

να δοθούν ευκαιρίες για ιππασία στα άτομα με αναπηρία, καθώς επιδρά σφαιρικά στο 

άτομο, που αποκομίζει σωματικά, ψυχικά και νοητικά οφέλη  (NCPAD, 1997, Sterba 

και συν. 2002, Straub, 2000):  

1. Σωματικά.  

α. ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου. 

β. αναχαίτιση παθολογικών προτύπων. 

γ. βελτίωση της ισορροπίας, της στάσης του σώματος και του ελέγχου της κεφαλής. 

δ. αύξηση της συμμετρίας των κινήσεων, του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και 

του συντονισμού των κινήσεων. 

ε. μείωση της σπαστικότητας. 

στ. βελτίωση της κινητικότητας των άνω άκρων και ανταπόκριση των κάτω άκρων.  

2. Νοητικά – αισθητηριακά. 

α. θετικές επιδράσεις στην ομιλία. 

β. διευκόλυνση ομαλής σκέψης. 
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γ. αύξηση της ικανότητας προσοχής. 

δ. βελτίωση της αντίληψης του σώματος, οπτικοκινητικής αντίληψης και ικανότητας 

κατεύθυνσης. 

3. Ψυχικά. 

α. βελτίωση της αυτοπεποίθησης. 

β. ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης. 

γ. ανάπτυξη της εμπιστοσύνης αναλαμβάνοντας το ρίσκο για τον έλεγχο του αλόγου.  

Η ιππασία ως άθλημα διακρίνεται σε καλλιτεχνική και αγωνιστική ιππασία, 

ενώ στα άτομα με μειονεξία συναντάται ως αθλητική, θεραπευτική και παιδαγωγική 

ιππασία (Straub, 2000).  

Η ιπποθεραπεία διακρίνεται: 

α. στην κλασική ιπποθεραπεία, όπου ο θεραπευτής τοποθετεί τον αναβάτη στο άλογο, 

αναλύει τις αντιδράσεις του σε σχέση με το άλογο και κατευθύνει την κίνηση του 

αλόγου για να επηρεάσει τον αναβάτη, ώστε να επιτύχει τους στόχους της θεραπείας 

β. στην αναπτυξιακή ιπποθεραπεία, που εφαρμόζεται όπως η κλασική ιπποθεραπεία, 

αλλά ο θεραπευτής βοηθά το άτομο σε μια συγκεκριμένη θέση και σε μεταφορά της 

κίνησης εντός της θέσης. Ο βασικός στόχος είναι η απρόσκοπτη μεταφορά κίνησης 

από την πλάτη του αλόγου στον ιππέα και η προσαρμογή του στη συγκεκριμένη 

κίνηση. Ο ιππέας καθοδηγείται θεραπευτικά από την πλάτη του αλόγου και δεν 

προσπαθεί να επηρεάσει το άλογο με οποιοδήποτε τρόπο.  

 Ο αναβάτης, κατά το διάστημα που βρίσκεται επάνω στο άλογο, επειδή το  

άλογο δεν παραμένει ποτέ τελείως ακίνητο, αναγκάζεται να απαντά κάθε φορά στην  

κίνηση του αλόγου με προσαρμογή της θέσης ισορροπίας του. Για την προσαρμογή  

αυτή στο ρυθμό του αλόγου απαιτείται η κίνηση των αρθρώσεων και, κυρίως, της  

σπονδυλικής στήλης, των ώμων και της λεκάνης. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων  

είναι ότι μεγάλος αριθμός πληροφοριών μεταφέρεται μέσω του σώματος, στις οποίες  

προστίθενται και αισθητηριακές πληροφορίες που προέρχονται από την όραση, την  

ακοή, την αφή και αρκετές φορές από την όσφρηση. Ο αναβάτης έχει τη δυνατότητα 

να  αντιλαμβάνεται το χώρο και τα αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο, να βλέπει πιο  

μακριά, φωνές και ήχοι έρχονται από κάτω και όχι από επάνω, ενώ η αίσθηση της  

κυριαρχίας στο χώρο αποτελεί γι’ αυτόν πρωτόγνωρη εμπειρία. Άτομα με εγκεφαλική  

δυσλειτουργία και συνυπάρχουσα διαταραχή της ακοής, που ενδεχόμενα δε μπορούν  

να ακούσουν διάφορους ήχους όπως π.χ. τα βήματα ανθρώπου που πλησιάζει, 
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προειδοποιούνται από το άλογο με διάφορα σήματα του σώματός του (ανύψωση  της 

κεφαλής και του λαιμού, το γύρισμα των αυτιών προς την πλευρά του ήχου κλπ).  

 Μια άλλη μορφή ιππασίας είναι η παιδαγωγική ιππασία για άτομα με ΝΚ, 

μαθησιακές δυσκολίες και ψυχολογικά προβλήματα.Μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο μπορεί να γίνει ένα ξεχωριστό μάθημα για τη διδασκαλία των γραμμάτων, των 

αριθμών και το σχηματισμό λέξεων και ήχων (Straub, 2000). Ο αναβάτης οδηγεί το 

άλογό του σε ένα χώρο όπου αναγράφονται με τη σειρά τα γράμματα του αλφάβητου. 

Το γεγονός αυτό, σε επόμενη φάση, θα διευκολύνει το άτομο να ανακαλέσει στη 

μνήμη του την εικόνα του χώρου και των γραμμάτων και να αποτυπώσει γραπτά τα 

γράμματα που έμαθε ιππεύοντας.  

Επιπλέον σημαντικό στοιχείο της ιπποθεραπείας είναι η ανάπτυξη δυναμικής 

σχέσης μεταξύ αλόγου και αναβάτη. Στο ιππευτικό περιβάλλον, το άλογο αποτελεί το 

επίκεντρο της προσοχής και λειτουργεί ως κίνητρο και ερέθισμα για τον αναβάτη. 

Καθώς τα άλογα δε μιλούν, ο ιππέας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματα 

και τις σκέψεις του χωρίς το φόβο της απόρριψης ή της κριτικής (NCPAD, 1997). Η 

ικανότητα του αναβάτη να φροντίζει ένα άλογο, το βοηθά παράλληλα να μαθαίνει να 

φροντίζει και τον εαυτό του. Το τάισμα ενός αλόγου μπορεί να το βοηθήσει στην 

κατανόηση του βάρους, της μέτρησης, της ποσότητας και του κλάσματος, έννοιες που 

είναι άμεσα αντιληπτές από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ενώ το πλύσιμο του αλόγου 

ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και την αυτοεξυπηρέτηση σε θέματα υγιεινής όπως το 

λούσιμο των μαλλιών και η περιποίηση του προσώπου (Fortune Centre of Riding 

Therapy).       

Όσον αφορά τα άτομα με εγκεφαλική δυσλειτουργία, το μέγεθος της ωφέλειας  

από την ιπποθεραπεία εξαρτάται από τον τύπο της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, τα 

συνοδά συμπτώματα και τον τύπο της προσφερόμενης θεραπευτικής ιππασίας. Η 

επιλογή των ασκήσεων γίνεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα κινητικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού και το στόχο που τίθεται κάθε φορά για τη βελτίωση της στάσης του. Τα 

άτομα με εγκεφαλική παράλυση μπορούν να κάθονται πάνω στο άλογο κάθε φορά 

έως είκοσι λεπτά με ή χωρίς σέλα, να αγγίζουν τη χαίτη, τα πλαϊνά του αλόγου, να 

κάθονται ανάποδα δηλαδή με πλάτη προς το κεφάλι του αλόγου σκοπεύοντας στην 

αύξηση της αισθητικοκινητικής αντίληψης και της ισορροπιστικής αντίδρασης, να 

ξαπλώνουν στην πρηνή ή στην ύπτια θέση (Rieger, 1978, Vogel, 2001). Επιπλέον, 

μπορούν να εκτελούν διάφορες ασκήσεις των άνω άκρων με το κράτημα ράβδου, 

κρίκων και εναλλαγές των χεριών, ενώ το άλογο παραμένει ακίνητο ή κινείται με 
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αργό ρυθμό. Σε άτομα με αστάθεια του κορμού, ως μέτρο προφύλαξης ο εκπαιδευτής 

πρέπει να κάθεται πάνω στο άλογο και πίσω από τον αναβάτη (Sterba και συν. 2002).          

Εξαιτίας του αυξημένου μυϊκού τόνου, ο κορμός του ατόμου με σπαστικότητα 

είναι άκαμπτος με ελάχιστες ή καθόλου ισορροπιστικές αντιδράσεις. Σε περίπτωση 

έντονης ανησυχίας, όπως, για παράδειγμα, όταν το άτομο βρίσκεται για πρώτη φορά 

με άλογο, η σπαστικότητα αυξάνεται με πιθανότητα ιδιαίτερα έντονων αντιδράσεων. 

Σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει να τοποθετούμε το άτομο απέναντι από το άλογο στο 

έδαφος, ώστε να εξοικειώνεται με τις κινήσεις του αλόγου και να μειώνεται η έντασή 

του. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το άτομο πάνω στο άλογο, όπου η θερμοκρασία του 

σώματος του αλόγου μπορεί να επιδρά καθησυχαστικά στον αναβάτη.  

Η ευθυγράμμιση του κορμού γίνεται με τη βοήθεια των χεριών του ειδικού, ο 

οποίος κάθεται πίσω από το άτομο και κρατά τα χέρια του τεντωμένα. Μετά από ένα 

χρονικό διάστημα, η βοήθεια μειώνεται προοδευτικά, καθώς παρατηρείται βελτίωση 

στο μυϊκό τόνο. Για τον έλεγχο της στάσης της κεφαλής (σε ενίσχυση του οποίου 

παρατηρείται θετική επίδραση στην άρθρωση του λόγου) και του κορμού απαιτείται η 

διευκόλυνση θέσεων και η διόρθωση των ώμων και της λεκάνης. Στη θέση αυτή το 

σχήμα του αλόγου αυξάνει την απαγωγή και την έξω στροφή των ισχίων, οδηγώντας 

σε πιο σωστή θέση της λεκάνης και του ελέγχου του κορμού. Στην ίδια θέση, η 

κεφαλή μπορεί να ανασηκωθεί και να παρατηρηθεί στροφή του αυχένα και του 

κορμού, με μεταφορά του βάρους μέσω των χεριών. Επιπλέον, παρατηρείται εθισμός 

της εσώθυρης χώρας του έσω αυτιού, ο οποίος οδηγεί σε εθισμό λαβυρινθοειδών 

αντανακλαστικών. Οι ασκήσεις βηματισμού είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση 

ιδιαίτερα του προβλήματος της υποτονίας.  

Οι  ρυθμικές κινήσεις του αλόγου μεταδίδονται στο παιδί με συχνότητα 90-

110 ερεθισμάτων / λεπτό και επιδρούν χαλαρωτικά στους συσπώμενους μυς (Bertoti, 

1988), συμβάλλοντας στη μείωση της σπαστικότητας και στην ενδυνάμωση των 

μυών, η αναπνοή γίνεται βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη. Δεν υπάρχουν σημαντικές 

αντενδείξεις για συμμετοχή στην ιπποθεραπεία, όμως η χρήση αλόγου αντενδείκνυται 

σε περιπτώσεις όπως είναι η σκολίωση πάνω από 30ο, η μειωμένη κίνηση των γοφών 

ή σημειωμένη ασυμμετρία στην κίνηση των γοφών που εμποδίζει την επίτευξη 

κεντρικής θέσης στο άλογο και η οδυνηρή δυσμορφία των γοφών ή υποελαστικότητα. 

Ο Δείκτης Νοημοσύνης των ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα κλασικής 

ιπποθεραπείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 (ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας), 

ωστόσο στην ιπποθεραπεία μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά με σοβαρή ΝΚ.      
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Άτομα με ακρωτηριασμούς και θύματα τροχαίων, με την ιππασία ανακτούν τη  

χαμένη ικανότητα κίνησης, με μείωση της επί μακρό χρονικό διάστημα ατροφίας και 

της δυσλειτουργίας των μελών του σώματος. Η ανάγκη για έλεγχο του αλόγου μέσα 

σε συγκεκριμένο χώρο αναπτύσσει την αντίληψη στο χώρο και την αυτοσυγκέντρωση 

ενώ ενθαρρύνει την ανεξάρτητη δράση.   

Άτομα με ΝΚ αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από τη φιλία και τη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ αλόγου και αναβάτη (παρατηρείται θετική αυτόματη αντίδραση 

στην κίνηση του αλόγου), καθώς δημιουργούνται οι συνθήκες για καλύτερη διάθεση 

και αντιμετώπιση της καθημερινότητας, παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επίδειξη 

των ικανοτήτων, ενώ η ανάπτυξη του συντονισμού των κινήσεων, της επικοινωνίας,  

της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας, καθώς και η χαρά της συμμετοχής έχουν 

θετική επίδραση στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους.  

Άλλες αναπηρίες με οφέλη από την ιπποθεραπεία (NCPAD, 1997): 

Μυϊκή δυστροφία. Ελευθερία κινήσεων και πρόκληση για άσκηση, όταν δεν είναι 

εφικτές άλλες  δραστηριότητες. 

Δισχιδής ράχη. Η κίνηση του αλόγου αναπτύσσει την ισορροπία και τον έλεγχο του  

άνω μέρους του κορμού. Η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας πάνω στο άλογο,  

ενθαρρύνει τη χρήση των μυών του κορμού και των κάτω άκρων. 

Αυτισμός. Η ρυθμική κίνηση του ζώου είναι καθησυχαστικές. Αυξημένα ερεθίσματα 

μπορεί να προκαλέσουν ανταπόκριση. Η σωματική επαφή με το άλογο, μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων.   

Τύφλωση. Η κίνηση του αλόγου αποτελεί κίνητρο αυτόματης θετικής αντίδρασης για 

την επίδειξη των ικανοτήτων και της χαράς για συμμετοχή. Αυξάνεται το αίσθημα  

ανεξαρτησίας και η αυτοπεποίθηση. 

Oι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται με τους εκπαιδευτές και τους 

βοηθούς, αποτελούν βήματα για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Για 

την ομάδα ιπποθεραπείας απαιτούνται ο εκπαιδευτής ιππασίας, ο φυσιοθεραπευτής, ο 

εργοθεραπευτής, οι οδηγοί αλόγων, οι πλάγιοι βοηθοί, οι ιππείς, τα άλογα και οι 

βοηθοί απασχόλησης των ατόμων στην αναμονή συνεπικουρούμενοι από ιατρούς, 

νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Ο εκπαιδευτής και ο θεραπευτής 

πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα άτομα με αναπηρία. Οι 

οδηγοί με γνώσεις του αλόγου χωρίς να απαιτούνται γνώσεις ιππασίας (ελέγχουν σε 

τακτά διαστήματα το έποχο της σέλας, οδηγούν το άλογο σε ειδικά σκαλιά και 

κρατούν το άλογο εντελώς ακίνητο κατά την ανάβαση και, γενικά, είναι υπεύθυνοι 
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για την ομαλή πορεία του αλόγου). Πολύ βασικό είναι να γνωρίζουν το άλογο, καθώς 

το κάθε άλογο είναι διαφορετικό και έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία. Οι πλάγιοι 

βοηθοί (ηλικίας άνω των 16 ετών) με βασικές γνώσεις για το άλογο και επαφές με τα 

άτομα με αναπηρία. Βοηθούν τον οδηγό στον έλεγχο της ζώνης (έποχο) της σέλας και 

στην προσαρμογή των αναβολέων προτού ανεβεί ο ιππέας, ελέγχουν το ρουχισμό του 

ιππέα, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή χρησιμοποιούν τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

για να σηκώσουν ή να βοηθήσουν τον αναβάτη ώστε να αποφεύγεται ο πόνος στη 

μέση, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης σπασμών όταν το άτομο ανεβαίνει για πρώτη 

φορά στο άλογο, πρέπει να του δίνουν χρόνο να ηρεμεί προτού τοποθετήσουν τα 

πόδια του στους αναβολείς. Βασικό μέλημα των βοηθών είναι να μην επιτρέπουν την 

πτώση του ιππέα και όχι να τον κρατούν στη σέλα. Χρησιμοποιούν τη ζώνη μόνο εάν 

χρειαστεί να τραβήξουν τον ιππέα σχεδόν έξω από τη σέλα, βάζοντας αρχικά το ένα 

χέρι στην περιφέρεια και το άλλο στο γόνατό του. Οι ιππείς πρέπει να προσκομίζουν 

άδεια συμμετοχής στο πρόγραμμα από ορθοπεδικό ή φυσιοθεραπευτή και υπεύθυνη 

δήλωση των ιδίων και των γονέων για απαλλαγή ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος.   

Για συμμετοχή στη θεραπευτική ιππασία, ο ιππέας πρέπει να είναι πάνω από 6 

ετών, ενώ στην ιπποθεραπεία άνω των 2 ετών. Εκτός από το συνηθισμένο εξοπλισμό 

(καπέλο-κράνος χωρίς γείσο, μακρύ παντελόνι, δετά παπούτσια ή μπότες με χαμηλό 

τακούνι, δερμάτινη ζώνη, κλειστό πανωφόρι), απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για κάθε 

αναπηρία (ειδική σέλα και ειδική ζώνη, ειδικοί αναβολείς ασφαλείας, ειδικά ηνία και 

χερούλι σέλας). Ο χώρος άσκησης πρέπει να είναι περιφραγμένος, χωρίς εξωτερικές  

παρεμβάσεις που θα επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αλόγων και θα αποσπούν την 

προσοχή των ιππέων. Απουσία αντικειμένων που εμποδίζουν την κίνηση των αλόγων  

(βατήρες κλπ) και άλλων αλόγων με ή χωρίς αναβάτες, ώστε να παρέχεται η μέγιστη 

ασφάλεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Απαραίτητη η συνεργασία εκπαιδευτή 

και φυσιοθεραπευτή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, για εκμαίευση όσο το δυνατό  

περισσότερων και μεγαλύτερων οφελών για τον αναβάτη. Επιπλέον, είναι απαραίτητη 

η παρουσία νοσηλευτή και η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών από τους υπόλοιπους.   

΄Ένα μεγαλόσωμο άλογο με μεγάλο βηματισμό σχεδόν πληροί τις συνθήκες 

βηματισμού ενός ανθρώπου. Πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο για ισορροπημένη 

συμμετρία, καθώς οι κινήσεις του είναι αποφασιστικής σημασίας για τη θεραπεία. Η  

τρισδιάστατη κίνηση της πλάτης του αλόγου όταν μεταφερθεί στον ιππέα προκαλεί 

κίνηση της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης, προσαρμόζονται όπως και κατά τη 

διάρκεια των κινήσεων βαδίσματος (π.χ. 5 εκ. πλευρική κίνηση της λεκάνης σε κάθε 
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βήμα, 80ο στροφή της λεκάνης σε κάθε πλευρά, 7-8 εκ. πλευρική μετατόπιση της 

λεκάνης, κίνηση της σπονδυλικής στήλης κατά 16ο). Επομένως, για το άλογο που θα 

χρησιμοποιηθεί, απαιτείται προσεκτική επιλογή με χαρακτηριστικά το δραστήριο 

ρυθμικό βήμα με χρήση των πίσω ποδιών, μακριά μυώδη ράχη, καλή κυκλική πάνω 

γραμμή, εξίσου ελαστικές και τις δύο πλευρές, ήπια αντίδραση στις αλλαγές των 

συνθηκών κίνησης από τη στάση, στο βάδισμα, στο τροτ, στο βάδισμα, στη στάση. 

 Μια ιππική εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει ιπποδρόμια διαστάσεων    

του ενός από αυτά 60 Χ 20μ. και ενός άλλου 20 Χ 40μ. (κατάλληλα για υπερπήδηση 

εμποδίων και ιππική δεξιοτεχνία), στάβλους και συμπληρωματικούς χώρους (γραφεία 

εντευκτήριο, αποδυτήρια, κερκίδες κλπ). Για την κατασκευή ιπποδρομίου πρέπει να  

ληφθούν υπόψη η ελαστικότητα και η σταθερότητα του εδάφους (όχι ολισθηρό), να 

έχει καλή απορροφητικότητα, να είναι επίπεδο (χωρίς λακκούβες), να  γίνει ισοβαθής 

καταμερισμός του άνω στρώματος (άμμου) και μικρή κλίση (1-2%) για καλύτερη  

απορροή των υδάτων (NCPAD, 1997).   
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΉ ΦΥΣΙΚΉ ΑΓΩΓΉ  

Συντονιστές: Αγγελοπούλου - Σακαντάμη Ν., Γιαννιτσοπούλου Ε.  

 

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ YOGA ΣΕ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ  

Φωτιάδου Ε.  

 

Γιόγκα στα σανσκριτικά σημαίνει “ένωση” και υποδηλώνει την ένωση με το πνεύμα. 

Μέσω της γιόγκα  επιδιώκεται η ανάπτυξη και η σύνδεση του νου– με το σώμα. 

Περιλαμβάνει σωματικές και νοητικές ασκήσεις. Χρησιμοποιείται ως τεχνική για την 

χαλάρωση του σώματος, την διέγερση της πνευματικής συγκέντρωσης και της 

πνευματικής διαύγειας και την απόκτηση θετικής άποψης για την ζωή, η οποία είναι 

καθοριστική για την ψυχοσωματική κατάσταση και τη συνολική υγεία των 

ασκουμένων.  

Για τους πολιτισμούς της ανατολής, η γιόγκα είναι μια παράδοση ευρύτατα 

διαδεδομένη, και συνυφασμένη με όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. 

Αντιπροσωπεύει μια αρχαία πρακτική φιλοσοφία και ταυτόχρονα μια  επιστήμη. Στη 

δύση αντιμετωπίζεται ως μία εναλλακτική προσέγγιση για καλύτερη υγεία και 

ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Ένα επιστημονικά διατυπωμένο σύστημα, το οποίο 

τείνει να γίνει αποδεκτό και επίσημα ως επιστήμη. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν 

δημιουργηθεί πανεπιστήμια και κέντρα εξειδικευμένων σπουδών με αντικείμενο τη 

γιόγκα στην Ινδία και σε όλον τον κόσμο.  

 Υπάρχει πλήθος ερευνών σε επιστημονικά περιοδικά. σχετικά με τη γιόγκα. 

Σύμφωνα με μεγάλη ανασκοπική έρευνα φαίνεται ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2007 

υπήρχαν 2.349 επιστημονικά  άρθρα σε βάσεις δεδομένων (CINAHL, Ovid 

MEDLINE and PsychInfo) στα οποία αναφέρεται η λέξη γιόγκα.  Σύμφωνα με το 

περιοδικό study by Yoga Journal, (2008) περισσότεροι από 15 εκατομμύρια 

Αμερικανοί ασκούνται με γιόγκα. Θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες 

εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους για άτομα με αναπηρίες και από τους πλέον 

δυναμικούς τύπους άσκησης με μεγάλη συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση 

σωματικών και ψυχικών προβλημάτων υγείας. 

Τα προγράμματα γιόγκικων σπουδών διεθνώς, τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας 

της μεγάλης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες, επικρατεί η τάση δημιουργίας 

νέων κατευθύνσεων με στόχο την εξειδίκευση των δασκάλων της γιόγκα για κάθε 

κατηγορία αναπηρίας.  
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Στον Ελλαδικό χώρο επικρατεί ακόμα η λανθασμένη εντύπωση ότι για να 

ασχοληθεί κάποιος με τη γιόγκα θα πρέπει να είναι απαραίτητα λεπτός, καλά 

γυμνασμένος, νέος ή υγιής. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της γιόγκα οι οποίες 

μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοσθούν στις ανάγκες κάθε ανθρώπου 

ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σωματότυπου, φυσικής ή νοητικής  κατάστασης 

αποδεικνύοντας ότι η άποψη αυτή είναι μύθος.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούν ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής 

προγραμμάτων γιόγκα που είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις 

διαφόρων ομάδων. Με την κατάλληλη ιατρική υποστήριξη και συνεργασία  οι 

γυναίκες μπορούν να επιλέξουν προγράμματα γιόγκα πριν κατά και μετά την 

εγκυμοσύνη.  Η γιόγκα για μικρά παιδιά είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε πολλές 

χώρες. Σε κάποιες εικόνες φαίνεται ότι μαθητές εξασκούνται στο γυμναστήριο του  

σχολείου τους. Πιθανά στο μάθημα της γυμναστικής ή κατά τη διάρκεια κάποιου 

σπορ. Προγράμματα γιόγκα εκτελούνται και μέσα σε γηροκομεία. Εφαρμόζονται  

ακόμη και σε ανθρώπους 3ης ηλικίας που είναι κατάκοιτοι, με ευεργετικά 

αποτελέσματα ιδιαίτερα στις ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης τους. Τέλος θα πρέπει να 

αναφερθούν και τροποποιημένα προγράμματα  γιόγκα σε χώρους εργασίας που 

απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους πολυάσχολους με έλλειψη χρόνου ή 

προσαρμογές που αφορούν καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών ηθοποιούς μουσικούς 

χορευτές, αλλά και αθλητές υψηλών επιδόσεων με  κύριο στόχο την διαχείριση του 

άγχους που απορρέει από τον έντονο ανταγωνισμό.   

Από τα αποτελέσματα των ερευνών, φαίνεται ότι η γιόγκα δρα ευεργετικά σε 

ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων όπως αλλεργική βρογχίτιδα, αλλεργικό άσθμα, 

διαβήτης τύπου 2,  σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα, νοητική 

καθυστέρηση κατάθλιψη άγχος, κ.α.  

Σύμφωνα με νέες μελέτες ασθενείς με καρκίνο, ή οι γυναίκες με προχωρημένο 

καρκίνο του μαστού μπορούν να ωφεληθούν από τη συμμετοχή σε προγράμματα που 

συμπεριλαμβάνουν απλές ασκήσεις γιόγκα, τεχνικές αναπνοής και διαλογισμό. Τα 

οφέλη που αποκομίζουν είναι λιγότερος πόνος και κόπωση, και περισσότερη 

ζωντάνια, χαλάρωση και αποδοχή της κατάστασής τους.  

Η Χάθα Γιόγκα. η σωματοποιημένη πλευρά της γιόγκα όπως συνηθίζεται να 

αποκαλείται, είναι ο πλέον διαδεδομένος κλάδος της γιόγκα στη δύση. Το σύστημα 

ασκήσεων της Χάθα Γιόγκα, όταν εφαρμοσθεί σε βάθος χρόνου, έχει ισχυρή 

επίδραση στα εσωτερικά όργανα, στο νευρικό και το ορμονικό σύστημα, στα οστά 
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και γενικά σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Σε κάθε μάθημα της Χάθα, 

χρησιμοποιούνται τεχνικές οι οποίες συνοψίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες: τις 

σωματικές ασκήσεις (asanas), αναπνευστικές πρακτικές (pranayama), διαλογιστικές 

(meditation techniques) καθώς και βαθιά χαλάρωση (yoga nidra).  Πιο αναλυτικά:  

Ασάνα 

 σημαίνει μια κατάσταση ύπαρξης στην οποία μπορεί κάποιος για μεγάλο χρονικό 

διάστημα να παραμείνει σωματικά και νοητικά σταθερός, χαλαρός, ήρεμος και 

άνετος. Λέγεται ότι αρχικά υπήρχαν 8.400.000 ασάνες.  

Από τις σημαντικότερες διαφορές που διαχωρίζουν τις ασκήσεις από τις 

ασάνες αποτελεί το γεγονός ότι η εκτέλεση των ασάνων πρέπει να γίνεται με  

επίγνωση. Επίγνωση είναι η διαδικασία της συνειδητής παρατήρησης. Μέσα από την 

επίγνωση της κίνησης του σώματος, προωθείται και η ανάπτυξη της εστίασης της 

προσοχής και της αυτοσυγκέντρωσης. 

Όταν οι ασάνες εκτελούνται με επίγνωση, επιφέρουν πολλά από τα 

ευεργετήματα τα οποία συνήθως έχουμε από της κλασσικές ασκήσεις διαλογισμού, 

όπως ψυχική ηρεμία, ισορροπία και πνευματική διαύγεια. Η εξάσκηση των ασάνων 

με αυτό τον τρόπο, τις μεταμορφώνει από απλές ασκήσεις σε διαλογισμό εν κινήσει. 

Έτσι μέσα από τον έλεγχο του σώματος προσεγγίζεται και ο έλεγχος του νου. 

Υποστηρίζεται ότι καθημερινή εξάσκηση 15-20 λεπτών μπορεί να τονώσει 

αδένες, όργανα και μυς, με στόχο την πρόληψη ασθενειών.  

Βασικοί λόγοι για τους οποίους η Χάθα ενδείκνυται για άτομα με αναπηρίες 

είναι ότι οι ασένες αποτελούν σωματική άσκηση ήπιας μορφής όχι ανταγωνιστική και 

ιδιαίτερα προσιτή, γιατί επικεντρώνεται στην ποιότητα της κίνησης μέσω της 

επίγνωσης και όχι στην ποσότητα. Με τον τόπο αυτό αποφεύγονται οι καταπονήσεις 

του μυϊκού συστήματος. Προϋπόθεση βέβαια είναι η συνεργασία με γιατρούς, 

φυσιοθεραπευτές ή άλλους ειδικούς και η αποφυγή διακοπής οποιασδήποτε 

προϋπάρχουσας θεραπείας. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν την 

ευεργετική συμβολή των ασάνων ιδιαιτέρα στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό 

επεισόδιο, σε παθήσεις του μυοσκελετκού συστήματος, σε ασθενείς με χρόνια 

αρθρίτιδα ή σε ασθενείς με χρόνιους πόνους στην μέση. 

Η διαφραγματική αναπνοή επιδρά στην τόνωση των αναπνευστικών μυών και  

του μυϊκού συστήματος. Μια ολοκληρωμένη σειρά  μαθήματος γιόγκα που μπορεί να 

βρει κανείς στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκεφαλική παράλυση.   

ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ:  
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Χρησιμοποιούνται σε κάθε μάθημα  της Χάθα. Είναι η εξάσκηση, η ρύθμιση και 

έλεγχος της αναπνοής και της βιοενέργειας. Περιλαμβάνουν αναπνευστικές ασκήσεις 

με τα δύο ρουθούνια διαδοχικά, συγκράτηση του αέρα, ρυθμούς αναπνοής (εισπνοή-

εκπνοή) για την εφαρμογή τους χρειάζεται οπωσδήποτε καθοδήγηση έμπειρου 

δασκάλου. Ο ασκούμενος στη γιόγκα, εντυπωσιάζεται από τον τεράστιο αριθμό 

ασκήσεων πραναγιάμα που συναντά. Η πραναγιάμα προσαρμόζεται αυτόματα 

ανάλογα με τις δραστηριότητες και τη διάθεσή μας. Tο σώμα και η αναπνοή είναι σε 

απόλυτη σύνδεση με το νου και την ψυχική κατάσταση. Συνήθως, η μυϊκή ένταση 

συνοδεύεται από νοητικό και συναισθηματικό στρες. Το στρες επιδρά άμεσα στην 

αναπνοή κάνοντάς την ρηχή, βιαστική, κοφτή αναποτελεσματική. Η αναπνοή είναι 

σαν το δακτυλικό αποτύπωμα. Κάθε άνθρωπος αναπνέει με τον καθαρά δικό του 

διαφορετικό τρόπο. Η συνεργασία σώματος, αναπνοής και νου βοηθάει στην 

ανάπτυξη της συγκέντρωσης τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης όσο και στην 

καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με έρευνες, οι πρακτικές των πραναγιάμα επιδρούν 

ευεργετικά σε μεγάλο φάσμα ψυχικών παθήσεων καθώς και σε ασθενείς με 

αναπνευστικά προβλήματα όπως το άσθμα κ.α. ρυθμίζοντας τις εντάσεις και το 

άγχος, ηρεμώντας το σώμα και το πνεύμα και απαλλάσσοντας τους ασκούμενους από 

τη νοητική ένταση και τα αρνητικά συναισθήματα. Επίσης δυναμώνουν του 

αναπνευστικούς μυς και αυξάνουν κατά πολύ την ικανότητα των μέγιστη πνευμόνων 

για πρόσληψη οξυγόνου. 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά από την εκτέλεση των ασάνων ή μετά από ένα μάθημα 

γιόγκα δεν επέρχεται η φυσιολογικά αναμενόμενη κόπωση αλλά αντίθετα 

δημιουργείται η αίσθηση της χαλάρωσης της ενεργοποίησης και της αναζωογόνησης. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στις τεχνικές χαλάρωσης οι οποίες εφαρμόζονται κάθε φορά  

στο τέλος των  μαθημάτων.   

 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Από ειδικούς της ψυχικής υγείας, υποστηρίζεται η άποψη ότι τα άτομα τα οποία 

διαλογίζονται σε καθημερινή βάση έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν ψυχικά προβλήματα.  Ο διαλογισμός είναι μια δραστηριότητα που ηρεμεί 

το νου και τον διατηρεί επικεντρώνει στο παρόν. Διαλογισμός είναι μία κατάσταση 

έντονου εστιασμού και βαθιάς επίγνωσης. Προϋπόθεση για το διαλογισμό είναι ο 

ήρεμος νους.  Η συγκέντρωση του νου είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 

ικανότητα της μάθησης. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν 
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μειωμένη ικανότητα συγκέντρωση. Μέσω των πρακτικών της γιόγκα απαιτείται από 

τους μαθητές να συγκεντρωθούν στην αναπνοή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

ασάνων. Έτσι ενισχύεται η ικανότητα διατήρησης της συγκέντρωσης και εκτός των 

χώρων άσκησης.  

Αντίστοιχη επίδραση έχουν οι πρακτικές της γιόγκα και σε άτομα με 

δυσλεξία, μαθησιακή δυσκολία, η οποία επηρεάζει τη γραφή και την ανάγνωση. Η 

θετική επίδραση οφείλεται κυρίως σε εξειδικευμένες ασάνες σχετικές με τις κινήσεις 

των ματιών κατά τις οποίες απαιτείται άλλοτε η εστίαση για ορισμένο χρόνο και 

άλλοτε συγκεκριμένες κινήσεις των ματιών. Μέσω των ασκήσεων των ματιών 

αυξάνεται η απόδοση των οπτικών νεύρων χαλαρώνουν οι μύες του προσώπου και 

ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας 

στην οπτική συγκέντρωση, και την ευκολότερη αναγνώριση των λέξεων. Ο 

διαλογισμός χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, ως 

μέθοδος για τη μείωση των επιπλοκών που σχετίζονται με κατάθλιψη και αυξημένο 

στρες. Προγράμματα Διαλογισμού έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία με στόχο τη 

διαχείριση του άγχους ως συμπλήρωμα της φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με 

αγχώδη διαταραχή. Η Γιόγκα προτείνεται ως πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική 

θεραπεία για τον αυτισμό. Είναι μια μορφή θεραπείας που πολλοί εξειδικευμένοι 

θεραπευτές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν.  Ο συνδυασμός των asanas, pranayama 

και η βαθιά χαλάρωση ενισχύουν το νευρικό σύστημα τη συνολική υγεία και 

διευκολύνουν την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η γιόγκα μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά με αυτισμό στο να 

αποκτήσουν κίνητρα, στους τομείς της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων 

και στην αντιμετώπιση του άγχους.  

Η Chair yoga είναι ο Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια γενικά 

ήπια μορφή της γιόγκα όπου οι ασκήσεις εκτελούνται σε καρέκλα ή οι ασκούμενοι 

χρησιμοποιούν μια καρέκλα για υποστήριξη. Οι ασανες μπορούν να τροποποιηθούν η 

να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Δημιουργήθηκε για άτομα με αρθρίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,  

σκλήρυνση, Parkinson,  οστεοπόρωση,  εγκεφαλικό επεισόδιο. Η γιόγκα σε Καρέκλα 

έχει βοηθήσει άτομα με  προβλήματα υγείας, όπως υπέρταση,  άγχος,  σύνδρομο 

χρόνιας κοπώσεως, αρθρίτιδα,  κατάθλιψη, χρόνιο πόνο, κ.α. Ο Matthew Sanford, ο 

οποίος σε μικρή ηλικία μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ήρθε αντιμέτωπος με 

την παραπληγία. Για αρκετά χρόνια μετά από το ατύχημα αισθανόταν εντελώς 

http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_fatigue_syndrome&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_fatigue_syndrome&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arthritis&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_depression&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
http://209.85.135.104/translate_c?hl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_pain&prev=/search%3Fq%3DChair%2BYoga%26hl%3Del%26sa%3DG
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αποξενωμένος από στο σώμα του. Ασχολήθηκε με φιλοσοφικές σπουδές ώσπου 

ανακάλυψε τη γιόγκα, μέσω της οποίας εξερεύνησε τρόπους για να ξεπεράσει τον 

τραυματισμό του. Δημιούργησε μια νέα τεχνική που την ονόμασε Mind Body 

Solutions η οποία, μέσω ειδικών τεχνικών ασάνων και διαλογισμού, ενισχύει τη 

σωματοαισθητιριακή αντίληψη και την ενδοσωματική επικοινωνία. Έτσι τα άτομα με 

παρόμοια προβλήματα μπορούν να αναπτύξουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης, νου-

σώματος-πνεύματος ώστε να επανασυνδεθούν ενεργητικά με τα μέλη του σώματος 

που έχουν πληγεί από την παράλυση. . Διδάσκει γιόγκα σε άτομα με αναπηρία, όπως 

σκλήρυνση κατά πλακας, εγκεφαλική παράλυση, τραύματα στο κεφάλι εγκεφαλικά 

επεισόδια κ.α. Αλλά και σε άτομα χωρίς αναπηρίες. Έχει τιμηθεί επανειλημμένα για 

την προσφορά του στο χώρο της αναπηρίας.   

Συνοψίζοντας θα ήθελα να τονίσω ότι  σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η 

συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα γιόγκα μπορεί να απαλύνει τις 

επιπρόσθετες δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε ένα ευρύτατο 

φάσμα παθήσεων, συμβάλλοντας δραστικά στη βελτίωση της υγειάς και της 

ποιότητας ζωής. Το σύστημα της Γιόγκα, θεωρείται διεθνώς ως μια ταχύτατα 

ανερχόμενη εναλλακτική θεραπεία η οποία σε συνδυασμό με τις κλασικές μεθόδους 

μπορεί να υποστηρίξει λειτουργικά τα άτομα με αναπηρίες στην καθημερινότητά 

τους, καθώς και στη βαθύτερη κατανόηση της ζωής τους.  
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΊΕΣ 

Η σωματική άσκηση ως παιδαγωγικό μέσο σε άτομα με αναπηρία είναι γνωστό, ότι 

δημιουργεί συνθήκες για μόρφωση, αναβάθμιση, χειραφέτηση, αύξηση εμπειριών της 

κοινωνικής ζωής και ισχυροποίηση της ταυτότητας του «εγώ» (Crossing 1997).    
Η άσκηση στο νερό και οι εν γένει δραστηριότητες του υγρού στίβου 

προσφέρουν θεραπευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα καθώς επίσης αποτελούν ένα   

αποτελεσματικό μέσο γύμνασης για όλες σχεδόν τις αναπηρίες (Lorenzen, 1975, 

Schega & Pabst,  2000, Innenmoser et al. 2004). 

Με τον όρο Προσαρμοσμένη ή Θεραπευτική κολύμβηση ορίζεται η μεθοδική 

διαδικασία των τεχνικών κολύμβησης καθώς και οι απλές κινήσεις μέσα στο νερό για 

άτομα με αναπηρίες. Βασική επιδίωξη μέσω της Προσαρμοσμένης ή Θεραπευτικής 

κολύμβησης είναι η  εξάλειψη του φόβου για το άγνωστο υγρό περιβάλλον και η 

απόκτηση εμπιστοσύνης του ατόμου με προβλήματα, μέσω  της  χρήσης  μεθοδικών 

μέτρων που αφορούν στην εξοικείωση και  στην κατάκτηση του υγρού στοιχείου.  Η 

άσκηση στο νερό συμβάλλει στην  ενίσχυση και αύξηση της αυτοπεποίθησης του 

ατόμου με αναπηρία καθώς επίσης και στην απόκτηση θετικής διάθεσης για κίνηση. 

  Η κολύμβηση για άτομα με αναπηρία βρίσκει εφαρμογή τόσο στον ελεύθερο 

χρόνο  ως δραστηριότητα άσκησης και ψυχαγωγίας όσο και στο θεραπευτικό τομέα 

ως μέσο αποκατάστασης. Το υγρό περιβάλλον συνεισφέρει ώστε, τόσο οι ψυχικές 

όσο και οι σωματικές διαταραχές του ατόμου να βελτιώνονται. Στην προσαρμοσμένη 

κολύμβηση οι θεραπευτές-εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τις ιδιότητες του νερού για να 

δημιουργήσουν νέες τροποποιημένες τεχνικές κίνησης, διότι ως γνωστό, το νερό 

παρέχει στον ασκούμενο, ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από αυτό της ξηράς. 
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 Σημαντική βοήθεια στην εξάσκηση προσφέρει η άνωση που ασκείται στο 

σώμα του ασκούμενου. Συχνά εφαρμόζονται ωστόσο και οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές 

με κάποιες μικρές ή μεγάλες τροποποιήσεις και αυτό σε εξάρτηση πάντα από  τη 

μορφή και το βαθμό αναπηρίας. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται κατά τη 

διδασκαλία οι σχετικές προσαρμογές που απαιτούνται ώστε να ικανοποιούνται οι 

διαφορετικές ανάγκες του κάθε ατόμου με πρόβλημα. Οι προσαρμογές αυτές 

αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στη μέθοδο διδασκαλίας που θα εφαρμοστεί. 

Επομένως αυτό σημαίνει καλή εξειδίκευση των εκπαιδευτών που θα ασχοληθούν με 

την προσαρμοσμένη κολύμβηση, όσον αφορά στη γνώση του αντικειμένου της 

κολύμβησης και στην κατανόηση των διαφορετικών μορφών αναπηρίας. Επίσης 

απαιτείται, ο εκπαιδευτής να διαθέτει  επάρκεια στην ικανότητα ετοιμότητας, όταν 

καλείται να αποφασίσει για το ποιες προσαρμογές πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέση 

με το κινητικό επίπεδο του ασκούμενου.  

 

Τυπικά χαρακτηριστικά προβλήματα της «Κολύμβησης Αρχαρίων» 

Οι αναπηρίες δημιουργούν ένα επιπλέον πρόβλημα παράλληλα με τις δυσκολίες που 

προκύπτουν ούτως ή άλλως κατά την εκμάθηση της κολύμβησης ατόμων χωρίς 

προβλήματα. Για παράδειγμα ο φόβος για το βάθος του νερού μπορεί να γίνει ένα 

άλυτο πρόβλημα για πολλά χρόνια και μόνο με πολλή υπομονή και επιμονή στα 

πλαίσια της θεραπευτικής προσπάθειας να μπορεί να περιοριστεί. Επίσης, τέσσερις 

αρνητικοί παράγοντες εμφανίζονται, σ’ άλλους λιγότερο και σ’ άλλους περισσότερο 

όπως: 

- οι δυσκολίες που προκύπτουν από τις βλάβες που έχει υποστεί η σωματική 

διάπλαση και από τη μειωμένη οργανική απόδοση (κινητικές αναπηρίες) 

- η περιορισμένη  ικανότητα  προσανατολισμού  στο περιβάλλον 

(αισθητηριακές διαταραχές) 

- η μειωμένη μαθησιακή ικανότητα απόδοσης (νοητική καθυστέρηση, 

μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές συμπεριφοράς) 

- ιδιαίτερα αυξημένες ψυχολογικές δυσκολίες σε άτομα με προβλήματα 

ψυχικής υγείας αλλά και σε άλλες ομάδες. 

Ανάλογα με το πόσο πολλά επιμέρους προβλήματα εμφανίζονται θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι: α) αν και οι βαθμίδες μάθησης παραμένουν ίδιες με εκείνες των 

αρτιμελών ατόμων, ωστόσο συχνά εφαρμόζεται παραλλαγή στο ασκησιολόγιο, ενώ 

απαραίτητα μειώνεται η ένταση. 
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β) κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, η σειρά των ασκήσεων διαμορφώνεται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε κάποιες ασκήσεις να παραλείπονται και κάποιες να προστίθενται. 

γ) ο ρυθμός μάθησης είναι αργός με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος άσκησης  

καθώς στην κολύμβηση αρχαρίων, εκτελούνται μόνο εκείνες οι ασκήσεις που 

οδηγούν στην απευθείας προετοιμασία για τις κατοπινές δυνατές-συχνά ασυνήθιστες-

κολυμβητικές τεχνικές που ο ασκούμενος θα ακολουθήσει. Για έναν αποτελεσματικό 

σχεδιασμό προγραμμάτων κολύμβησης από τους εκπαιδευτές - που να  απευθύνονται  

σε άτομα με διαφορετικό βαθμό και μορφή αναπηρίας - απαραίτητη είναι η γνώση 

των ιδιοτήτων  του νερού και των υδροδυναμικών νόμων.    

Το άθλημα της κολύμβησης διαφέρει από τα άλλα αθλήματα ως προς το ότι 

διεξάγεται μέσα στο νερό και επομένως η  εκμάθηση μεταφέρεται σ' ένα άγνωστο 

περιβάλλον. Οι φυσικές ιδιότητες του νερού εμποδίζουν τη φυσιολογική ανθρώπινη 

συμπεριφορά και τη ροή των κινήσεων. Για τη πληρέστερη κατανόηση των όσων 

συμβαίνουν σε ένα σώμα βυθιζόμενο στο νερό απαραίτητη είναι η γνώση των 

ιδιοτήτων του νερού και των υδροδυναμικών νόμων που ισχύουν μέσα σε αυτό και 

της επίδρασής του στο ανθρώπινο σώμα. Ο προπονητής ή ο καθηγητής ειδικής 

φυσικής αγωγής που καλείται να διδάξει προσαρμοσμένη κολύμβηση οφείλει να έχει 

γνώση αυτών των βασικών υδροδυναμικών  νόμων ανεξάρτητα από τη μέθοδο που 

εφαρμόζει.    

Οι δυσάρεστες επιδράσεις που ασκούνται αρχικά στο άτομο με αναπηρία  κατά τη 

είσοδό του στο νερό είναι:    
1 η υδροστατική πίεση (ιδιαίτερα στο στήθος) με αποτέλεσμα  την ↑ της ΚΣ  

2 η πυκνότητα  

3 η άνωση (ανασφαλής στήριξη και τάση να εγκαταλείπεται η κατακόρυφος 

θέση - η άνωση επιδρά εδώ αρνητικά !)  

4 το κρύο ερέθισμα 

5 η αποβολή θερμότητας 

6 η δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο (ανασφάλεια & φόβος) 

7 το αρνητικό  ερέθισμα από το χλωριωμένο νερό  

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του ασκούμενου: 

8 μειωμένη  μαθησιακή ικανότητα,  

9 χαμηλός συντελεστής απόδοσης 

10 αυξημένες ψυχολογικές δυσκολίες  
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Οι Θετικές επιδράσεις που σημειώνονται στη συνέχεια στον ασκούμενο εξαιτίας της 

υδροστατικής πίεσης, άνωσης και  πυκνότητας  είναι οι εξής :  

1 η επίτευξη μυϊκής χαλάρωσης και η εξισορρόπηση των μυϊκών συσπάσεων 

2 η μείωση της επιβάρυνσης των οργάνων στήριξης (Σπονδυλική στήλη, 

αρθρώσεις) διότι λιγότερο βάρος επιβαρύνει τις αρθρώσεις με αποτέλεσμα 

την αποφυγή βλαβών της «Στάσης» του σώματος και την ελαχιστοποίηση των 

μυϊκών ανισορροπιών 

3 η εύκολη λήψη της όρθιας και οριζόντιας θέσης καθώς επίσης και της κίνησης 

με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού κινήσεων 

4 στο νερό απαιτείται μια συνεχής νευρομυϊκή προσαρμογή και 

αναπροσαρμογή με αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντονισμού των κινήσεων 

5 η εφαρμογή αντίστασης σε όλες τις κινήσεις με αποτέλεσμα, άσκηση σε 

ελάχιστου βαθμού προπόνηση δύναμης και κατά συνέπεια βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης.   

Η αυξημένη πυκνότητα του νερού δημιουργεί υψηλή πίεση στο σώμα με 

διαφορετικές επιδράσεις στα οργανικά συστήματα όπως: 

1 θετική επίδραση στο καρδιοκυκλοφορικό  (π.χ. κακώσεις  του Νωτιαίου     

 Μυελού) με αποτέλεσμα καλύτερη αιμάτωση  

2 θετική επίδραση στο αναπνευστικό (π.χ. οργανικές διαταραχές-άσθμα) με   

3 αποτέλεσμα διεύρυνση των βρόγχων και μείωση των συμπτωμάτων 

4 η αυξημένη  πυκνότητα επιτρέπει πιο στενή επαφή του περιβάλλοντος με όλα  

 τα όργανα αφής του ασκούμενου και επομένως εντονότερη επικοινωνία με  

 αυτό με αποτέλεσμα αυξημένο  ψυχικό και αισθητηριακό «ερεθισμό». 

 

Τα  γενικά οφέλη της κολύμβησης συνοψίζονται στα εξής: 

1.  Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και σχέσεων (επικοινωνία-ενσωμάτωση) 

2.  Βελτίωση της ψυχικής κατάστασης, απόκτηση κινήτρων, παρακίνηση (συλλογή  

      εμπειριών θετικών & αρνητικών  με έκφραση συναισθημάτων) 

3.  Βελτίωση του γνωστικού επιπέδου, της αντίληψης του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας (απόκτηση καινούριων βιωμάτων για πρόσωπα και πράγματα, 

διεύρυνση του οπτικοκινητικού ορίζοντα με πολύπλευρες εμπειρίες και 

ερεθίσματα) 

4.  Επεξεργασία πληροφοριών από το περιβάλλον του υγρού χώρου (ενίσχυση 

αισθητηριακής αντίληψης, προσανατολισμού & κιναισθητικής ικανότητας) 
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5.  Κινητικές ικανότητες & Δεξιότητες (βελτίωση διαταραγμένων λειτουργιών, 

ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των υγιών λειτουργιών για επίτευξη ιδανικής 

απόδοσης) 

6.   Αύξηση της απόδοσης των εσωτερικών οργάνων & των μυών με αποτέλεσμα  

τη βελτίωση της Φυσικής κατάστασης. 

7.    Ευχάριστη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου με άσκηση 

8. Δυνατότητα μακρόχρονης σωματικής δραστηριοποίησης χωρίς κίνδυνο 

παραπέρα βλάβης. 

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται κατά την  «Κολύμβηση Αρχαρίων σε άτομα με 

αναπηρίες» περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: 

1 Ψυχολογική και φυσιολογική προσαρμογή στο στοιχείο «νερό» 

2 Μετάδοση κοινωνικής συμπεριφοράς με στόχο την ενσωμάτωση στην ομάδα - 

Διατήρηση της κοινωνικότητας 

3 Βελτίωση ψυχικών και  φυσικών  ικανοτήτων  

            (η αυξημένη απόδοση του οργανισμού επιδρά θετικά στην εξισορρόπηση της     

            μειονεξίας) 

4. Βελτίωση αθλητικό-τεχνικών δεξιοτήτων  (Diederley, 1975, Galliant, 1992, 

Innenmoser, 2003) 

Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν το γνωστικό τομέα με γνώσεις και δεξιότητες οι 

οποίες αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εξάσκησης και αφορούν τα εξής σημεία: 

1 Έλεγχος της αναπνοής (εισπνοή - εκπνοή)  

2 Ασφαλής και αυτόνομη μετακίνηση πάνω και κάτω από την επιφάνεια του 

νερού 

3 Απόκτηση κολυμβητικών δεξιοτήτων για ευχάριστη παραμονή στο νερό 

4 Απόκτηση κολυμβητικών τεχνικών προσαρμοσμένων στην αναπηρία (κάθετη, 

οριζόντια, ύπτια και πρηνή) 

5 Εφαρμογή των αποχτημένων τρόπων κινητικής συμπεριφοράς   

   (σε αγώνες αναπήρων, στη θεραπεία, στα παιχνίδια, σε αθλητικές γιορτές, στον 

«ελεύθερο χρόνο»). 

Στην «Κολύμβηση αρχαρίων» και στα πρώτα βήματα εκμάθησης, απαραίτητη είναι η 

χρήση ρηχής δεξαμενής η οποία προσφέρει:  

1 Ελεύθερη ικανότητα μετακίνησης σε ρηχό νερό 

2 Ασφαλή κατάδυση - Εκπνοή στο νερό 

3 Οικονομικότερη και μακρόχρονη παραμονή  στο νερό 
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4 Δραστηριοποίηση διστακτικών παιδιών 

Είναι σημαντικό να δοθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνηθέστερες 

περιπτώσεις αναπηρίας. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

Είναι σημαντικό κατά την εκμάθηση, να προωθείται αρχικά. η διάθεση για κίνηση 

στο νερό με τη βοήθεια του παιχνιδιού, χωρίς στόχο τη γρήγορη εκμάθηση μιας 

κολυμβητικής τεχνικής και χωρίς άγχος για επίδοση. Η διδασκαλία συστήνεται να 

χωρίζεται σε τρία επίπεδα εκμάθησης,  όπως ακριβώς γίνεται και στην κολύμβηση 

αρχαρίων ατόμων  χωρίς αναπηρία και είναι: 

α. 1ο επίπεδο: εξοικείωση με το νερό, επιτυγχάνεται ενεργητικά και  

ασυνείδητα με παιγνιώδεις μορφές άσκησης, προσαρμογή του αρχάριου κολυμβητή 

στις ιδιότητες του νερού και εξάλειψη του φόβου. Στη φάση αυτή δίνεται έμφαση  

στην ψυχαγωγία με εφαρμογή τα μικρά παιχνίδια για απόσπαση της προσοχής του 

παιδιού, ακολουθούνται  μικρά βήματα μάθησης, επαρκής χρόνος εξάσκησης και 

προσαρμογής, δίνεται ανατροφοδότηση – επιβράβευση. Στο παιχνίδι με το νερό τρία 

βασικά επίπεδα στόχων πραγματώνονται: το κινητικό, το  γνωστικό και το κοινωνικό 

(εικ. 1,2). 

 

      
     Εικόνα 1.                                                            Εικόνα 2. 

 
 

β. 2ο επίπεδο: Η υπερνίκηση-κατάκτηση του νερού, επιτυγχάνεται 

ενεργητικά αλλά συνειδητά αυτό σημαίνει  εξάσκηση κολυμβητικών δεξιοτήτων και 

προοδευτική αύξηση των απαιτήσεων. Δεξιότητες όπως, ισορροπία, κατάδυση, άλμα 

στο νερό, εκμάθηση συνειδητής εισπνοής και εκπνοής μέσα στο νερό, ολίσθηση 
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(προώθηση-μετακίνηση στο νερό) εξασκούνται και εμπεδώνονται (εικ. 3,4) 

 

 

 
        Εικόνα 3.                                                                 Εικόνα 4. 

 
 

γ. 3ο επίπεδο: Εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων και κολυμβητικών 

τεχνικών ή 

εκμάθηση μιας κολυμβητικής τεχνικής προσαρμοσμένη στην αναπηρία. 

Κατά τη μεθοδική διαδικασία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, οι ικανότητες του 

κινητικά ανάπηρου ατόμου. 

1η φάση : προοδευτικά αυξανόμενη κινητική μάθηση με απλοποιημένες μορφές  

ασκήσεων 

2η φάση:  προοδευτική αύξηση των απαιτήσεων με σύνθετες ασκήσεις  

3η φάση: εμπέδωση της ικανότητας για προώθηση και ασφαλή παραμονή στο νερό 

(εικ. 5,6)  

 

     

          
     Εικόνα 5.                                                                           Εικόνα 6.  
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Κατάλληλη  κολυμβητική τεχνική για κάθε άτομο με αναπηρία σημαίνει: 

-     τη δυνατότητα να παραχθεί προώθηση με τη βοήθεια των χεριών ή ποδιών 

-   την αναγκαιότητα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ο ασκούμενος να αναπνέει 

κανονικά και χωρίς βοηθητικό μέσο.  

Ευκολότερη είναι η εκμάθηση των τεχνικών με σύγχρονο κτύπημα ποδιών ή 

χεριών απ’ ότι με εναλλασσόμενο!!! 

Σύμφωνα με τον  Lorenzen (1975), πρωτεργάτη στην κολύμβηση ατόμων με 

αναπηρίες στην Ευρώπη, αναφέρονται τα εξής στάδια εκμάθησης:  

Α.   Εξοικείωση με το νερό 

Β.   Εκμάθηση  προσαρμοσμένων στην αναπηρία    κολυμβητικών τεχνικών  

Γ.   Αγωνιστική κολύμβηση 

Κάθε άτομο ιδιαίτερα με κινητικές αναπηρίες, εξοικειώνεται σχετικά εύκολα 

με το νερό, όταν ακολουθήσει μεθοδικά βήματα μάθησης και κατακτά  εκείνη την 

τεχνική που προσαρμόζεται καλύτερα στο βαθμό της βλάβης του. Η αγωνιστική 

κολύμβηση περιορίζεται σ’ εκείνα μόνο τα άτομα που  έχουν τελειοποιήσει τις 

ικανότητές τους, και έχουν καταφέρει να αγωνίζονται σε επίπεδο αθλητικών 

διακρίσεων.   

Προσαρμοσμένη κολύμβηση – Τροποποιημένες τεχνικές 

1. Προσαρμογή της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος της 

προπόνησης στην κολύμβηση. 

2. Τροποποίηση των υπαρχουσών  κολυμβητικών τεχνικών καθώς πρέπει οι 

διαφορετικές ανάγκες του κάθε ατόμου με μειονεξία να ικανοποιηθούν 

            Αυτό για τον εκπαιδευτή σημαίνει:  

1 Να μπορεί να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και πως αυτές 

μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του. 

2 Να γνωρίζει βασικούς υδροδυναμικούς νόμους. 

3 Να κατέχει τη μεθοδολογία των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο νερό. 

Τελικός στόχος για το άτομο με αναπηρία: η τελική επιδίωξη είναι να μάθει ο 

ασκούμενος να ελέγχει το σώμα του σε ηρεμία ή σε  κίνηση και να επιλέξει εκείνη 

την κολυμβητική τεχνική που μπορεί να προσαρμόσει καλύτερα στην αναπηρία του. 

 

Οι βασικές αρχές μεθοδικής της κολύμβησης για άτομα με αναπηρίες παρατίθενται 

επιγραμματικά παρακάτω: 
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1 Γνωριμία με τον ασκούμενο και  δημιουργία εμπιστοσύνης 

2 Προσαρμογή της διδασκαλίας και  διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και του 

περιβάλλοντος ανάλογα με τη φύση των αναγκών της αναπηρίας 

3 Συνεχής παρακολούθηση του ασκούμενου από το διδάσκοντα 

4 Προώθηση της αυτονομίας του ασκούμενου 

5 Βοηθητικά μέσα μόνο κατ’ ανάγκη για ανεξαρτητοποίηση μέσα στο νερό 

σωματικά και ψυχολογικά  

6 Τροποποίηση των υπαρχόντων κολυμβητικών τεχνικών 

7 Ομοιογένεια ως προς τη βλάβη, ως προς την απόδοση 

8 Βαρύτητα σε αυτά που δύναται & όχι σε αυτά που δε δύναται να εκτελέσει ο 

ασκούμενος 

9 Στις δύσκολες περιπτώσεις έμφαση στην ψυχαγωγία του ατόμου στις 

καλύτερες συμμετοχή σε κολυμβητικούς αγώνες 

10 Χρησιμοποίηση της Κιναισθητικής  καθοδήγησης ή  της Οπτικής παρουσίασης 

όπου χρειάζεται 

11 Αναλυτική παρουσίαση των σταδίων εκμάθησης  

12 Εφαρμογή κολυμβητικής μεθόδου με μεθοδική σειρά ασκήσεων - από τις 

απλές και εύκολες  στις δύσκολες και σύνθετες -  

13 Δεν παραλείπεται η ενσωμάτωση του ασκούμενου - άσκηση με παρουσία 

ατόμων χωρίς αναπηρίες- ή μεικτή διδασκαλία 

14 Ανακάλυψη προσωπικής λύσης, προσαρμοσμένης στο ιδιαίτερο πρόβλημα  

 

      Στόχος: ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών του κάθε ατόμου με μειονεξία 

 

           ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ 

Για τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος 

κολύμβησης και γενικότερα άσκησης θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν τα 

παρακάτω υπόψη: 

1 Ολική αξιολόγηση ικανοτήτων (καταγραφή του δείκτη νοημοσύνης, κινητική 

αξιολόγηση, καταγραφή συμπεριφοράς)  

2 Δομή του μαθήματος - Άμεσος Στόχος  

3 Μαθήματα εξοικείωσης έξω και μέσα στο νερό 

4 Ανάπτυξη εμπιστοσύνης  

5 Μεσοπρόθεσμος Στόχος (π.χ. κάθε μήνα) 
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6 Μακροπρόθεσμος Στόχος (ασφαλής κολυμβητής) 

7 Αξιολόγηση κολυμβητικού προγράμματος  

8 Καθορισμός επόμενων στόχων 

9 Τοποθέτηση άμεσων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων για τη 

βελτίωση κολυμβητικών δεξιοτήτων του ασκούμενου. 

10 Εξακρίβωση εάν χρειάζονται τροποποίηση, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με την 

πρόοδο του ασκούμενου. 

Τέλος να επισημάνουμε ότι η εκμάθηση μιας κολυμβητικής τεχνικής 

προσαρμοσμένης στην υπάρχουσα αναπηρία βελτιώνει & αντισταθμίζει όχι μόνο τις 

σωματικές ατέλειες αλλά επιδρά θετικά στο ψυχισμό και στην ποιότητα ζωής του 

ατόμου.  Συστήνεται η έγκαιρη συμμετοχή σε κατάλληλα προγράμματα κολύμβησης 

αρχαρίων ώστε να περιορίζονται ή να εξαλείφονται οι παρενέργειες που προκύπτουν 

από την υπάρχουσα αναπηρία. 
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Η διατήρηση της ισορροπίας είναι μία περίπλοκη διαδικασία η οποία εξαρτάται από 

ιδιοδεκτικές πληροφορίες και πληροφορίες προερχόμενες  από το οπτικό και το 

αιθουσαίο σύστημα (Nashner et al. 1989). Από τη στιγμή που το σύστημα ελέγχου 

της στάσης απαιτεί πληροφορίες και από τα τρία αισθητηριακά συστήματα οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της σταθερότητας, η έλλειψη πληροφοριών από 

ένα από τα συστήματα μπορεί να έχει επίδραση στην ταλάντωση του σώματος κατά 

τη διάρκεια της στατικής ισορροπίας. Έρευνες αναφέρουν ότι η όραση παίζει 

κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο της στάσης και ότι η ταλάντωση του σώματος αυξάνεται 

κατά την έλλειψη της όρασης (Choy et al. 2003; Hsu et al. 2007). Άτομα με 

διαταραχές όρασης, ιδιαίτερα εκ γενετής τυφλά άτομα τα οποία δεν έλαβαν ποτέ 

κάποιο οπτικό ερέθισμα, συχνά παρουσιάζουν φτωχή ικανότητα στατικής και 

δυναμικής ισορροπίας (Easton et al. 1998; Schmid et al. 2007; Sforza et al. 2000) και 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πτώσεων (Aydog et al. 2006). 

Η κινητικότητα και ο  προσανατολισμός των ανθρώπων με διαταραχές 

όρασης, εξαρτάται από άλλες, εκτός της όρασης, αισθητηριακές πληροφορίες, οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για την πρόκληση αλλαγών στο κέντρο βάρους και στη βάση 

στήριξης, πριν το ξεκίνημα μιας κίνησης. Η στατική ισορροπία  μειώνεται, εξαιτίας 

της απώλειας όρασης και επομένως άλλοι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί θα πρέπει να 

παρέχουν τις αισθητηριακές πληροφορίες απαραίτητες για το ξεκίνημα και την 

ολοκλήρωση μίας κίνησης (Horvat et al., 2003).  

Είναι γεγονός, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην κινητικότητα των 

ανθρώπων με και χωρίς διαταραχές όρασης, αφού η ισορροπία αποτελεί βασικό 

στοιχείο της κινητικής δραστηριότητας (Bouchard & Tetreault, 2000). Σε έρευνα 

αναφέρεται ότι τα άτομα με διαταραχές όρασης χρησιμοποιούν ιδιοδεκτικές 

πληροφορίες ως υποκατάστατο της όρασης, όταν πρόκειται να εκτελέσουν δεξιότητες 

ισορροπίας (Skaggs & Hopper 1996). Επιπλέον, αναφέρεται ότι το περπάτημα τους 

είναι άκαμπτο και διστακτικό και παρουσιάζουν δυσκολίες ισορροπίας 
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(Sleeuwenhoek et al. 1995). Τα άτομα που είναι εκ γενετής τυφλά παρουσιάζουν 

διαταραχές στη στάση και ιδιαίτερα μία προς τα πίσω κλίση του κορμού (Pogrund & 

Rosen, 1989).   

Σε έρευνα που έγινε για την αξιολόγηση της στατικής ισορροπίας σε ενήλικα 

τυφλά και με φυσιολογική όραση άτομα, βρέθηκε ότι τα τυφλά άτομα είχαν 

σημαντικά μεγαλύτερη μετατόπιση σώματος στον προσθιοπίσθιο και στον οβελιαίο 

άξονα. Ωστόσο, φάνηκε ότι είχαν καλύτερο έλεγχο της στάσης και μειωμένες 

ταλαντώσεις του σώματος, όταν έπρεπε να σταθούν έχοντας το βλέμμα τους 

στραμμένο ευθεία μπροστά ή όταν υπήρχε ηχητικό ερέθισμα απέναντι τους. Αυτό 

σήμαινε ότι οι πρόσθετες πληροφορίες που προέρχονταν από ακουστικούς ή 

ιδιοδεκτικούς υποδοχείς μπορούσαν να μεταβάλλουν σημαντικά την κλίση του 

σώματος των τυφλών ενηλίκων (Sforza et al. 2000). Παρόμοια,  αναφέρεται ότι 

ακουστικές ή απτικές πληροφορίες, προερχόμενες π.χ. από την επαφή του 

μπαστουνιού, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κλίσης του σώματος των 

τυφλών ατόμων (Jeka et al., 1996).  

  Τα άτομα με φυσιολογική όραση, μπορεί να προσαρμόζουν την ισορροπία 

τους πριν από οποιαδήποτε κίνηση, για την αποφυγή εμποδίων (Horvat et al., 2003). 

Αντιθέτως, τα τυφλά άτομα μπορεί να κάνουν διορθωτικές κινήσεις μόνο όταν 

νοιώσουν ότι χάνουν την ισορροπία τους, ως αντίδραση στην προσπάθεια τους να 

αποφύγουν την πτώση (Sudgen & Keogh, 1990). Αυτές οι διαφορές μπορεί  να 

εξηγήσουν τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών στις οποίες αναφέρεται ότι τα άτομα 

με διαταραχές όρασης είναι περισσότερο επιρρεπή στις πτώσεις (Buell 1950; Ribadi 

et al. 1987).  

 Ωστόσο, η έλλειψη ισορροπίας μπορεί να μην οφείλεται σε μειωμένη 

αισθητηριακή ικανότητα, αλλά σε έμφυτη προσοχή κατά την ίδια την κίνηση. 

Φαίνεται ότι τα άτομα με διαταραχές όρασης, προκειμένου να νοιώθουν ασφαλή, δεν 

ενδιαφέρονται για την απόδοση της κίνησης και έτσι ενεργοποιούν τους μυς των 

ισχίων τους όταν πρόκειται να εκτελέσουν μια πιο απαιτητική δραστηριότητα 

ισορροπίας (Horvat et al. 2003). Η συνηθέστερη εξήγηση για την ενεργοποίηση των 

μυών των ισχίων και όχι της ποδοκνημικής, είναι ότι κατά την προσπάθεια διόρθωσης 

κάποιων θέσεων, η ροπή που πρέπει να παραχθεί είναι μεγάλη και επομένως η 

δραστηριοποίηση των μυών του ισχίου είναι απαραίτητη (Horvat et al. 2003). Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι μύες της ποδοκνημικής είναι αδύναμοι και 

άρα η συμβολή τους στη διόρθωση της κίνησης είναι μικρότερη (Horak et al. 1989).  
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Η μυϊκή δύναμη, ιδιαίτερα των μυών του γονάτου και της ποδοκνημικής, 

είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της στάσης και την ισορροπία (Horvat et al. 2003; 

Shumway-Cook & Woollacot 2001). Σε έρευνες έχει φανεί ότι την καλύτερη 

ικανότητα ισορροπίας την έχουν τα άτομα με τους δυνατότερους μυς της 

ποδοκνημικής και του γονάτου (Jadelis et al. 2001; Messier et al. 2002). Επιπλέον, 

υπάρχουν κάποια ευρήματα ότι η μειωμένη δύναμη των κάτω άκρων σχετίζεται με 

φτωχή ισορροπία και μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων  (Maki et al. 1994; Perry et al. 

2007), αν κι σε άλλες έρευνες φάνηκε το αντίθετο αποτέλεσμα (Melzer et al 2004; 

Skelton et al. 2002). 

Τα άτομα με τύφλωση ή διαταραχές όρασης έχει φανεί ότι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη μυϊκή αδυναμία (Horvat et al. 2004; Wyatt and Ng 1997) και 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να διατηρήσουν τη σταθερότητα τους όταν 

έχουν να αντιμετωπίσουν μια πιο σύνθετη δραστηριότητα (Horvat et al. 2006). Έχει 

αναφερθεί ότι η μυϊκή αδυναμία μπορεί να είναι υπεύθυνη για την αδυναμία που 

παρουσιάζουν να παράγουν επαρκή ποσοστά δύναμης ώστε να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος (Horvat et al. 2004). Η μυϊκή 

αδυναμία που παρουσιάζουν τα άτομα με διαταραχές όρασης μπορεί να τα αναγκάζει 

να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για τη διατήρηση της ισορροπίας τους.  

Πραγματικά, τα τυφλά άτομα τείνουν να χρησιμοποιούν για τον έλεγχο της 

ισορροπίας τους, περισσότερο τη στρατηγική ισχίου παρά της ποδοκνημικής (Ray et 

al. 2008). Μία κοινή εξήγηση για την προτίμηση της στρατηγικής του ισχίου, κάτι 

που συμβαίνει συνήθως στα ηλικιωμένα άτομα, είναι ότι προτιμούν τη χρήση μίας 

μεγαλύτερης μυϊκής ομάδας γιατί οι μύες της ποδοκνημικής είναι αδύναμοι (Horak et 

al. 1989). 

Η αθλητική προπόνηση και η επανάληψη συγκεκριμένων κινήσεων βελτιώνει 

τη διατήρηση της στάσης του σώματος (Vuillerme et al. 2001). Η σχέση μεταξύ της 

συμβολής της όρασης και της επιδεξιότητας του ελέγχου του σώματος, φαίνεται να 

εξαρτάται από το άθλημα που αγωνίζεται κάποιος (Vuillerme et al. 2001). Η 

προπόνηση σε συγκεκριμένα αθλήματα, μπορεί να διαφοροποιήσει την κλίση του 

σώματος ακόμη και στα παιδιά (Puleio, 1997). Στα ομαδικά αθλήματα, οι έμπειροι 

αθλητές βελτιώνουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες χάρη στη λειτουργικότερη 

χρήση των οπτικών πληροφοριών (Ackerman, 1988). Έχει βρεθεί, ότι οι υψηλού 

επιπέδου άντρες αθλητές βελτιώνουν τον έλεγχο της ισορροπίας τους ανάλογα με την 

απαίτηση της κάθε άσκησης (Perrin et al. 1998). Σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
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αθλητές ποδοσφαίρου, αναλύθηκε η στάση τους σώματος με τη συμβολή οπτικών 

πληροφοριών, εκτελώντας με κλειστά και ανοιχτά μάτια. Οι επαγγελματίες αθλητές 

φάνηκαν να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη στάση, συγκριτικά με τους 

ερασιτέχνες αθλητές, τόσο με ανοιχτά, όσο και με κλειστά μάτια. Η εντατική 

προπόνηση επιτρέπει στους επαγγελματίες αθλητές να είναι λιγότερο εξαρτημένοι 

από την όραση τους και να ελέγχουν τη στάση τους σώματος, έτσι ώστε να μπορούν 

να  συγκεντρώνονται στην επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται κατά τη 

διάρκεια του αγώνα (Paillard & Noe, 2005). 

 Παρά το γεγονός ότι τα τυφλά άτομα πρέπει να ασκούνται τακτικά για να 

διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση για την εκτέλεση καθημερινών 

δραστηριοτήτων, χωρίς επιπλέον κόπωση, ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών ασχολείται 

με κάποιο είδος άσκησης (Jankowski & Evans, 1981). Δεδομένου ότι η ενασχόληση 

με τον αθλητισμό έχει θετική επίδραση τόσο στη δύναμη όσο και στη στατική & 

δυναμική ισορροπία, η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να είναι 

ευεργετική για την καθημερινή ζωή, και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρίες (Sforza, 

et al., 2000). 
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Η διάλεξη έχει κατατεθεί σε μορφή power point, στο φάκελο power point. 
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Η αερόβια ικανότητα είναι συνώνυμη με την ικανότητα της μέγιστης πρόσληψης 

οξυγόνου (VO2max), η οποία θεωρείται ως το σημαντικότερο κριτήριο για την 

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και ευρωστίας ενός ατόμου. Και αυτό, γιατί η 

μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου είναι η συνισταμένη πολλαπλών βιολογικών 

διεργασιών, εκφράζοντας τα ανώτατα όρια της προσαρμοστικότητας διαφορετικών 

λειτουργικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (Κλεισούρας, 2004). Η 

VO2max αντανακλά την αναπνευστική, καρδιοαγγειακή και μυϊκή λειτουργία κατά τη 

μέγιστη άσκηση, που αποτελούν το σύστημα μεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου, 

δηλαδή την ικανότητα του οργανισμού να προσλαμβάνει, να μεταφέρει και να 

καταναλώνει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα οξυγόνου στη μονάδα του χρόνου. Έτσι, η 

σημασία της μέτρησης και αξιολόγησης της VO2max είναι μεγάλη για α) την 

αξιολόγηση της απόδοσης και των προσαρμογών στους αθλητές, β) την εκτίμηση του 

επιπέδου της ευρωστίας στο γενικό πληθυσμό και γ) την εργοφυσιολογική 

αξιολόγηση ειδικών πληθυσμών. 

Η αερόβια ικανότητα του ανθρώπου μετριέται με τη VO2max εκφραζόμενη σε 

απόλυτες (l/min), ή σε σχετικές τιμές, ως προς το σωματικό βάρος, (ml/kg/min). Για 

τη μέτρηση της VO2max χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι, ανάλογα με το 

σκοπό, το δείγμα και τις συνθήκες μέτρησης. Η άμεση μέθοδος (προσδιορισμός της 

VO2max) είναι εργαστηριακή, έχει τη μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης και γίνεται με 

ανοιχτό κύκλωμα σπιρομέτρησης, κατά τη διάρκεια άσκησης μέγιστης επιβάρυνσης. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση της VO2max των αθλητών και για 

ερευνητικούς σκοπούς. Η έμμεση μέθοδος (υπολογισμός ή πρόβλεψη της VO2max) 

γίνεται με απλές μετρήσεις σε υπομέγιστη προσπάθεια και με βάση μια σειρά 

υποθέσεων, υπολογίζεται η VO2max. Παρότι η μέτρηση αυτή έχει μικρότερη ακρίβεια, 

ενδείκνυται για την εκτίμηση της VO2max στο γενικό πληθυσμό, σε παιδιά και σε 
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άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και σε ειδικούς πληθυσμούς, επειδή 

πραγματοποιείται με δοκιμασία σε υπομέγιστη επιβάρυνση. 

Η μέτρηση της VO2max με την άμεση ή έμμεση μέθοδο πραγματοποιείται κατά 

τη διάρκεια άσκησης σε εργόμετρο. Το εργόμετρο είναι ένα όργανο που μετράει 

μηχανικό έργο και μηχανική ισχύ. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να 

εκτελέσει προκαθορισμένη ποσότητα έργου, ενώ παράλληλα γίνονται μετρήσεις 

βιολογικών παραμέτρων και φυσιολογικών φαινομένων, κατά τη διάρκεια της μυϊκής 

προσπάθειας. (Κλεισούρας, 1991). Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά εργόμετρα στα 

οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η δοκιμασία κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

μετρηθεί η VO2max. Τα εργόμετρα αυτά παρουσιάζουν μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα, ως προς τη χρήση τους, ανάλογα με το σκοπό και τις ιδιαιτερότητες 

του δείγματος. Η επιλογή του σωστού εργόμετρου στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

δοκιμασία από τους εξεταζόμενους έχει πρωτεύουσα σημασία, για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αερόβια ικανότητα. 

Τα εργόμετρα ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες, α) τα βασικά και β) τα 

ειδικά εργόμετρα. Για τη μέτρηση της VO2max χρησιμοποιούνται επί το πλείστον τα 

βασικά εργόμετρα, που είναι το δαπεδοεργόμετρο, το κυκλοεργόμετρο (εργομετρικό 

ποδήλατο) και το βαθμιδοεργόμετρο. Τα ειδικά εργόμετρα, όπως το χειροεργόμετρο, 

το κωπηλατοεργόμετρο κ.α., είναι ιδιαίτερες κατασκευές, που χρησιμοποιούνται για 

την προσομοίωση κινητικών προτύπων και αθλημάτων. Έτσι, κατά τη μέτρηση της 

VO2max με δοκιμασίες σε ειδικά εργόμετρα μπορούν να αξιοποιηθούν οι 

εξειδικευμένες προσαρμογές των αθλητών. Επίσης, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 

της αερόβιας ικανότητας ειδικών ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα με την 

ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν. 

Η μέτρηση της αερόβιας ικανότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια δοκιμασίας με τα άνω ή τα κάτω άκρα, ή με συνδυασμό και των δύο, 

επιλέγοντας το αντίστοιχο εργόμετρο. Δοκιμασίες με τα κάτω άκρα 

πραγματοποιούνται στα τρία βασικά εργόμετρα, ενώ δοκιμασίες με τα άνω άκρα 

γίνονται σε ειδικά εργόμετρα, όπως το στροφαλοεργόμετρο ή χειροεργόμετρο. Το 

χειροεργόμετρο χρησιμοποιείται σε ειδικές ομάδες αθλητών, όπως στους αθλητές της 

ελληνορωμαϊκής πάλης, αλλά περισσότερο εξυπηρετεί τη μέτρηση της VO2max σε 

άτομα με κινητικές δυσκολίες, όπως τα άτομα με κάκωση του νωτιαίου μυελού. 

Δοκιμασίες με τα άνω και κάτω άκρα πραγματοποιούνται σε ειδικά προσαρμοσμένα 
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εργόμετρα, όπως ο προσομοιωτής του σκι αντοχής και τα διάφορα 

κωπηλατοεργόμετρα, για τη μέτρηση της VO2max κυρίως σε αθλητές. 

Η μέτρηση της αερόβιας ικανότητας με δοκιμασίες των άνω ή των κάτω 

άκρων δεν δίνει παρόμοια αποτελέσματα και σε πολλές περιπτώσεις υποεκτιμάται  

(Moyna et al., 2001). Οι υψηλότερες τιμές της VO2max καταγράφονται κατά τη 

διάρκεια μέγιστης δοκιμασίας σε δαπεδοεργόμετρο με ανηφορική κλίση και σε 

εργόμετρα όπου η άσκηση πραγματοποιείται με τα άνω και τα κάτω άκρα. (Astrand 

& Rodahl, 1986). Σε αυτές τις περιπτώσεις πληρούνται και τα κριτήρια επίτευξης της 

VO2max. Σε αντίθεση, στο κυκλοεργόμετρο ή σε δοκιμασίες μόνο με τα άνω άκρα η 

αερόβια ικανότητα μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

συνήθως δεν πληρούνται τα κριτήρια επίτευξης της VO2max, και για το λόγο αυτόν η 

αερόβια ικανότητα εκφράζεται ως VO2peak. Παράδειγμα αποτελούν τα άτομα με 

κάκωση του νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ), στα οποία η αερόβια ικανότητα μετριέται με 

δοκιμασίες των άνω άκρων και εκφράζεται ως VO2peak. Το εύρος τιμών που 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία για απροπόνητα άτομα με ΚΝΜ είναι 10,9 - 19,8 

ml/kg/min (Bhambhani, 2002; Van der Woude et al., 1998; Eriksson et al., 1988) και 

για καλαθοσφαιριστές με αμαξίδιο 16,6 - 38,4 ml/kg/min (Ζαχαράκης, 2005; Rotstein 

et al., 1994; Coutts, 1990). 
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Ανατομία της Νωτιαίας Παράλυσης 

 

Η νωτιαία παράλυση είναι ένας ευρύς όρος για παθήσεις που προκαλούνται από 

τραυματισμό ή ασθένεια του νωτιαίου μυελού ή/και των νωτιαίων νεύρων. Η 

παράλυση ενδέχεται να είναι πλήρης (ολική) ή μη πλήρης (μερική). Η πάρεση είναι 

μυϊκή αδυναμία σε μη πλήρη παράλυση. 

 Η νωτιαία παράλυση περιλαμβάνει και το κεντρικό και το αυτόνομο κεντρικό 

σύστημα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα (νωτιαίος μυελός και νεύρα) ελέγχει την 

κίνηση και τις αισθήσεις. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ελέγχει ζωτικές 

λειτουργίες, όπως τους καρδιακούς ρυθμούς, την αρτηριακή πίεση, τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας, την κινητικότητα της κύστης και του εντέρου, και τη σεξουαλική 

δραστηριότητα. Tα 31 ζεύγη των νωτιαίων νεύρων έχουν ονομασίες, όχι από το 

τμήμα του νωτιαίου μυελού από το οποίο προέρχονται, αλλά από τους 

συσχετιζόμενους σπονδύλους. Η εξαίρεση είναι ο όγδοο αυχενικό νεύρο (Α8)· 

υπάρχουν μόνο επτά αυχενικοί σπόνδυλοι. Τα νεύρα αναφέρονται με τη δήλωση 

πρώτα της περιοχής (αυχενικό, θωρακικό, οσφυϊκό, ιερό) και μετά του αριθμού. 

 Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) και Προσαρμοσμένης Φυσικής 

Δραστηριότητας (ΠΦΔ) θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα μέρη του σώματος 

που νευρώνονται από τις διάφορες ομάδες νεύρων. Γενικά, η δυσλειτουργία των 

αυχενικών νεύρων επηρεάζει τις κινήσεις των βραχιόνων και των χεριών και την 

αναπνοή. Η δυσλειτουργία των θωρακικών νεύρων επηρεάζει την ικανότητα (α) της 

mailto:Evaggeli@phed-sr.auth.gr
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διατήρησης ισορροπίας σε καθιστή στάση, και (β) της ζωηρής αναπνοής κατά τη 

διάρκεια αεροβικών δραστηριοτήτων αντοχής που προκαλούν αναπνευστική 

δυσχέρεια. Η δυσλειτουργία των οσφυϊκών νεύρων επηρεάζει τις κινήσεις των 

ποδιών και των πελμάτων. Η δυσλειτουργία των ιερών νεύρων επηρεάζει τη 

λειτουργία της κύστης, των εντέρων, και τη σεξουαλική λειτουργία.  

 

Βαρύτητα της Πάθησης 

 

Η βαρύτητα της νωτιαίας παράλυσης εξαρτάται από (α) το επίπεδο της κάκωσης και 

(β) αν είναι πλήρης ή μη (ολική ή μερική). Όσο ψηλότερα το επίπεδο της κάκωσης, 

τόσο μεγαλύτερη η απώλεια λειτουργίας. Η τετραπληγία και η παραπληγία είναι όροι 

που χρησιμοποιούνται σε πολλές ιατρικές παθήσεις για να υποδείξουν το επίπεδο της 

βαρύτητας. 

 Η τετραπληγία σημαίνει εμπλοκή και των τεσσάρων άκρων και του κορμού. 

Περίπου τα μισά άτομα με τετραπληγία έχουν μερική κάκωση, που σημαίνει ότι 

μπορούν να περπατήσουν. Η αναπηρία που προκαλείται από μερικές βλάβες δύσκολα 

προβλέπεται. Οι τετραπληγικοί υψηλού επιπέδου είναι τα άτομα με ολικές βλάβες 

Α1 με Α4. Αυτά τα άτομα εξαρτώνται από μηχανοκίνητα αναπηρικά αμαξίδια για την 

μετακίνηση και τον αθλητισμό. Τα άτομα με πλήρεις βλάβες στο Α3 και άνω δεν 

μπορούν να αναπνέουν από μόνοι τους και πρέπει να φέρουν φορητές φιάλες 

οξυγόνου. Οι τετραπληγικοί χαμηλού επιπέδου είναι εκείνα τα άτομα με πλήρεις 

βλάβες Α5 με Α8. Χρησιμοποιούν χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια και συμμετέχουν 

σε πολλά αθλήματα με αναπηρικά αμαξίδια (π.χ. αντισφαίριση, καλαθοσφαίριση, και 

ράγκμπι τετραπληγικών). 

 Η παραπληγία σημαίνει συμμετοχή των ποδιών, αλλά συχνά περιλαμβάνει 

και την ισορροπία του κορμού. Για τον αθλητικό προγραμματισμό, η ισορροπία του 

κορμού είναι το χρησιμότερο κριτήριο για τον προσδιορισμό του επιπέδου 

βαρύτητας. Τα άτομα με ολικές βλάβες Θ1 με Θ6 δεν έχουν χρήσιμη ισορροπία σε 

καθιστή θέση και πρέπει να δένονται στα αναπηρικά αμαξίδιά τους. Μία ολική 

κάκωση Θ7 με Ο1 επιτρέπει κάποια χρήσιμη ισορροπία σε καθιστή θέση, ενώ από Ο2 

και κάτω υπάρχει κανονικός έλεγχος του κορμού. Τα άτομα με βλάβες χαμηλού 

επιπέδου μπορούν να περπατήσουν χωρίς βοήθεια (εκτός από κηδεμόνες), αλλά 

εξακολουθούν να κατηγοριοποιούνται ως παραπληγικοί. 
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Πολλά άτομα κρίνουν τη βαρύτητα της αναπηρίας με όρους δυναμικού 

περπατήματος. Χρησιμοποιούνται τέσσερεις κατηγοριοποιήσεις, βάσει ολικών 

κακώσεων: 

Θ2 και άνω – μη περιπατητικά άτομα 

Θ3 με Θ11 – το περπάτημα χρησιμοποιείται μόνο ως θεραπεία 

Θ12 με Ο1 – οικιακοί περιπατητές 

Ο2 και κάτω – κοινοτικοί περιπατητές 

 

Μεταφορές και Τραύματα Στροφέων Μυών 

Η ικανότητα της μεταφοράς από το αμαξίδιο στο κρεβάτι, στην τουαλέτα, στο 

αυτοκίνητο, στην πισίνα και άλλα παρόμοια, προφανώς επηρεάζει την ικανότητα για 

ανεξάρτητη ζωή. Οι μεταφορές εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη δύναμη των 

βραχιόνων και των ώμων και τον έλεγχο του κορμού. Τα άτομα με ολικές βλάβες άνω 

του Α6 συνήθως χρειάζονται βοήθεια. Η λειτουργία του Α6 (σχεδόν όλη η κίνηση 

του ώμου, η κάμψη του αγκώνα, και η έκταση του καρπού) κάνει δυνατές τις 

ανεξάρτητες μεταφορές. Η καλύτερη προσέγγιση είναι πάντα να ρωτάμε τα άτομα αν 

θέλουνε βοήθεια. Να πούνε ναι, τότε ζήτα τους να σου περιγράψουν τι ακριβώς 

πρέπει να κάνεις. 

 

Συγγενής και Επίκτητη Παράλυση 

Το χρονικό σημείο της προσβολής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον 

προγραμματισμό της φυσικής δραστηριότητας. Το παιδί που γεννιέται με παράλυση 

έχει γεγονότα ζωής πολύ διαφορετικά από αυτά που περιβάλλουν την αναπηρία από 

ατύχημα, ασθένεια αργότερα στη ζωή. Τα παιδιά με συγγενή παράλυση γενικά δεν 

κοινωνικοποιούνται στον αθλητισμό εκτός αν οι γονείς είναι αθλητές ή παρέχεται στο 

παιδί νωρίς στη ζωή του προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα. 

 Η επίκτητη παράλυση συσχετίζεται περισσότερο με την επιτυχία στον 

αθλητισμό από την συγγενή. Και αυτό γιατί πολλά άτομα με επίκτητες αναπηρίες 

είχαν ήδη κοινωνικοποιηθεί στον αθλητισμό. Γενικά, ο προγραμματισμός Φυσικής 

Αγωγής και αναψυχής είναι ίδιος. Τα προβλήματα που επιζητούν λύση και η 

παιδαγωγική εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, το επίπεδο της κάκωσης, και την 

ολική ή μερική παράλυση. 

Οι τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού. Τα εκτιμώμενα αίτια των κακώσεων είναι 

48% αυτοκινητιστικά ατυχήματα, 21% πτώσεις, 14% βία (συμπεριλαμβανομένου και 
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του πολέμου), 14% αθλητικοί τραυματισμοί, και 3% άλλα. Οι καταδύσεις προκαλούν 

10 φορές περισσότερες κακώσεις από κάθε άλλο άθλημα. Τα επόμενα αθλήματα με 

υψηλό κίνδυνο είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το σκι. Περίπου το 80% είναι 

άντρες, και οι περισσότεροι κυμαίνονται στης ηλικίες μεταξύ 16 και 30 ετών. Η 

ηλικία της προσβολής για περίπου τα μισά άτομα είναι κάτω των 25 ετών. 

   

Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Άτομα με ΚΝΜ 

 

Η φυσική δραστηριότητα γενικά πρέπει επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση και τη 

χρήση των άνω άκρων και στην ανάπτυξη αθλητικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, το 

άτομο πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί και να συντηρεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Η 

καλύτερη προσέγγιση με ένα άτομο σχολικής ηλικίας είναι να γνωρίσει μοντέλα προς 

μίμηση που είναι αθλητές σε αναπηρικά αμαξίδια και να γίνει μέλος μίας ομάδας. 

• Γενικά τα παιδιά με ΚΝΜ δεν παρουσιάζουν διαφορετικά μαθησιακά 

χαρακτηριστικά απ’ ότι οι συμμαθητές τους χωρίς κινητικά προβλήματα. 

Παρόλα αυτά η κινητική αναπηρία μπορεί να εμποδίσει την αντίληψη και 

κατ’ επέκταση τη συχνότητα μάθησης. 

• Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν συνωδά ιατρικά προβλήματα που 

να επηρεάζουν την συμμετοχή στο μάθημα.  

• Ασκήσεις που βελτιώνουν την δύναμη και την ευελιξία του πάνω μέρους του 

σώματος είναι σημαντικές και εύκολα ενσωματώνονται στο πρόγραμμα. 

Βασικές κινητικές δεξιότητες πχ ρίξιμο, ρολάρισμα, πιάσιμο μπάλας καθώς 

και ασκήσεις ευελιξίας. 

• Το σπρώξιμο του αναπηρικού καθίσματος απαιτεί καλό εύρος κίνησης – το 

άτομο πρέπει να αναπτύξει δυνατούς μυς στους ώμους 

• Παιδιά με προβλήματα αισθητικότητας χρειάζονται συχνές μετατοπίσεις του 

βάρους τους με σκοπό να αποφευχθούν  κατακλίσεις. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει 

να γίνονται πολλά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

• Η ουροδόχος κύστη πρέπει να είναι άδεια πριν την έναρξη του προγράμματος 

άσκησης. Τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν αυστηρό πρόγραμμα τουαλέτας 

(γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν προσπελάσιμες τουαλέτες) κοντά στο χώρο 

άθλησης. 

• Για το λόγο ότι τα άτομα με ΚΝΜ αδυνατούν να ρυθμίσουν την θερμοκρασία 

του σώματος κάτω από το σημείο τραυματισμού, είναι σημαντικό κατά την 
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διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων να προσφέρονται αναψυκτικά ή 

κουβέρτες. 

 

Γενικά, τα προβλήματά τους είναι παρόμοια με αυτά των άλλων χρηστών 

αναπηρικών αμαξιδίων: μία τάση να σφίγγουν οι καμπτήρες των γοφών, γονάτων και 

αστραγάλων, με αποτέλεσμα συστολές (ανώμαλη σύντμηση των μυών) από την 

παρατεταμένη καθιστή στάση· έλκη ή έλκη πίεσης από την παραμονή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα στην ίδια στάση· μώλωπες και εγκαύματα τριβής από την τριβή 

των μερών του σώματος μεταξύ τους που δεν έχουν αίσθηση και δεν στέλνουν 

προειδοποιήσεις πόνου· και μία τάση προς την παχυσαρκία εξαιτίας της χαμηλής 

καύσης ενέργειας. 

Τα ζητήματα που είναι κοινά σε όλα τα είδη της νωτιαίας παράλυσης 

περιλαμβάνουν (α) αίσθηση και δερματικές αλλοιώσεις, (β) έλεγχος της 

θερμοκρασίας, (γ) συστολές και πρόληψη τραυματισμών, (δ) σπασμοί, (ε) ατροφία 

των άκρων, (στ) ούρηση και αφόδευση, (ζ) σεξουαλικότητα, (η) καρδιακή και 

κυκλοφορική λειτουργία, (θ) αρτηριακή πίεση και αυτόνομη 

δυσαντανακλαστικότητα, και (ι) διαχείριση του βάρους και οστεοπόρωση. Η 

εξαίρεση σε αυτή τη γενίκευση είναι η πολιομυελίτιδα, η οποία προσβάλλει μόνο τις 

κινητικές νευρικές ίνες και αφήνει την αίσθηση άθικτη.  

 

Κρίσιμα Επίπεδα Κάκωσης για τον Αθλητισμό 

Από τα 31 πιθανά επίπεδα κάκωσης, μόνο τα 8 θεωρούνται κρίσιμα για τη 

μάθηση του δυναμικού για τον αθλητισμό. Κάθε ένα συσχετίζεται με ένα ή δύο 

κριτήρια επίδοσης που περιγράφουν την υψηλότερη λειτουργία. Η προοδευτική χρήση 

των μυών του βραχίονα, του χεριού, και των δαχτύλων είναι αυτή που κάνει το 

διαχωρισμό μεταξύ των κλάσεων της τετραπληγίας. Τα κρίσιμα επίπεδα κάκωσης είναι 

Α6 – κάμψη του αγκώνα και έκταση του καρπού 

Α7 – τρικέφαλοι (δηλ. έκταση του αγκώνα) 

Α8 – κάποιος έλεγχος των δαχτύλων 

Τ1 – όλες οι κινήσεις του βραχίονα, του χεριού και των δαχτύλων 

 

Ο προοδευτικός έλεγχος του κορμού και η ισορροπία διαχωρίζουν τις πρώτες τρεις 

κλάσεις παραπληγίας. Τα κρίσιμα επίπεδα κάκωσης είναι 
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Θ7/8 – περιστροφή του κορμού και αρκετά καλή με καλή ισορροπία σε 

καθιστή στάση 

Ο1/2 – έκταση του κορμού από μία στάση επίκυψης 

Ο3 – ικανότητα λυγίσματος στο πλάι και επιστροφής· ο κορμός κινείται 

ελεύθερα σε όλα τα επίπεδα 

Ο5/Ι1 – ικανότητα ρίψης από όρθια στάση 

  

Ράγκμπι για άτομα με Τετραπληγία 

Οι περισσότεροι αθλητές με τετραπληγία προτιμούν το ράγκμπι για άτομα με 

τετραπληγία, ένα ομαδικό άθλημα που αναπτύχθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση των 

δικών τους αναγκών. Το ράγκμπι για άτομα με τετραπληγία είναι το ομαδικό άθλημα 

που απολαμβάνουν τα περισσότερα άτομα με βλάβες από τον Α6 μέχρι και τον Θ1. 

Παίζεται σε ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης βάσει κανονισμών με μία ομάδα τεσσάρων 

ατόμων και μία μπάλα πετοσφαίρισης. Το παιχνίδι αυτό συνδυάζει στοιχεία 

καλαθοσφαίρισης, αμερικανικού ποδοσφαίρου, και χόκεϊ επί πάγου. Ο σκοπός είναι η 

επίτευξη βαθμών μεταφέροντας την μπάλα πέρα από τη γραμμή τέρματος του 

αντιπάλου. Η μπάλα περνά από αθλητή σε αθλητή ή πάνω στο δάπεδο με όποια 

κίνηση επιτρέπουν οι ικανότητες του κάθε ατόμου. Πρέπει η μπάλα να ντριμπλάρεται 

μία φορά κάθε 10 δευτερόλεπτα. Το ράγκμπι για άτομα με τετραπληγία έγινε ένα 

παραολυμπιακό άθλημα το 2000. Οι παίκτες χρησιμοποιούν ζώνες για να δένονται 

στα αναπηρικά αμαξίδια και συχνά κρατιούνται με το ένα χέρι από τα αμαξίδιο ενώ 

ελέγχουν την μπάλα ή προσπαθούν να την πιάσουν με το άλλο. Νάρθηκες βραχιόνων 

σε ειδικά σχεδιασμένα γάντια αντισταθμίζουν την αδυναμία του αντιβραχίου και του 

χεριού. Ένα σύστημα κατηγοριοποίησης διασφαλίζει μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ 

των ομάδων των παικτών με βλάβες Α6, Α7 και Α8. 

 

Αθλήματα για Βλάβες Α6, Α7 και Α8 

Τα άτομα με βλάβες από Α6 μέχρι και Α8 μπορούν να ασχοληθούν με όλων 

των ειδών αθλητικές δραστηριότητες. Και αυτό γιατί υπάρχει (α) επαρκής κάμψη του 

αγκώνα για να προωθήσουν ένα χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο και (β) αρκετή 

έκταση του καρπού για να επιτρέπει ένα άτεχνο πιάσιμο. Η προώθηση του αμαξιδίου 

μόνο την κάμψη των αγκώνων είναι αργή και άτεχνη, αλλά δουλεύει. Τα χέρια 

παραμένουν σε επαφή ή κοντά στη στεφάνη προώθησης. Τοποθετούνται είτε (α) με 

το πίσω μέρος του καρπού πίσω από τη στεφάνη ή (β) με την παλάμη να πιέζει προς 
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τα κάτω πάνω στη στεφάνη σε μία θέση προς τα εμπρός. Προφανώς, οι αθλητές 

φορούν γάντια. Κάποιοι αθλητές έχουν ολοκληρώσει μαραθωνίους. Η ρίψη κορύνας 

είναι το ευκολότερο αγώνισμα ρίψης για τη λειτουργία Α6, παρόλο που μερικά 

άτομα προτιμούν την πρόκληση της δισκοβολίας. 

 Μία κάκωση Α7 σημαίνει ότι οι τρικέφαλοι είναι άθικτοι και επιτρέπουν την 

έκταση των αγκώνων, ένας μηχανικά αποτελεσματικός τρόπος για την ώθηση ενός 

αμαξιδίου και τη ρίψη οργάνων ρίψης. Η λαβή και η ελευθέρωση αποτελούν ακόμη 

προβλήματα επειδή υπάρχει ελάχιστη χρήση των δαχτύλων. 

 Ο Α8 αντιπροσωπεύει την υπέρβαση για δραστηριότητες ρίψης και 

χτυπημάτων. Ο αθλητής μπορεί να κάνει μία καλή γροθιά, και μπορεί να τεντώσει 

τα δάχτυλα. Η δύναμη του χεριού και των δαχτύλων δεν είναι κανονική, αλλά 

αποτελεσματική για αρκετά καλές αποστάσεις με τη σφαίρα, το δίσκο και το ακόντιο. 

Πολλά άτομα με βλάβες Α8 απολαμβάνουν την αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο.  

 Πολλά άτομα με τετραπληγία έχουν μη πλήρεις βλάβες και ενδέχεται να 

έχουν επιδόσεις καλύτερες από τις προσδοκώμενες. Κάποιοι μπορούν να περπατούν 

και ονομάζονται περιπατητικοί τετραπληγικοί. Ποτέ μην βάζεις περιορισμούς σε ένα 

άτομο.  

 

 

Αθλήματα για Βλάβες Α5 και Άνω 

Τα άτομα με πλήρεις βλάβες Α5 και άνω δεν έχουν τη δύναμη των βραχιόνων 

και των χεριών να χρησιμοποιήσουν ένα χειροκίνητο αμαξίδιο σε αθλητικά 

αγωνίσματα, οπότε πρέπει να επινοηθούν δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν από 

μηχανοκίνητο αμαξίδιο. Μερικά από τα αθλήματα για τέτοια άτομα είναι το μπότσια, 

ποδόσφαιρο εσωτερικού χώρου σε αναπηρικά αμαξίδια, στίβος, σλάλομ και 

κολύμβηση. Το σλάλομ, ένας αγώνας ενάντια στο χρόνο όπου τα άτομα ακολουθούν 

μία διαδρομή με εμπόδια, ενθαρρύνει την εκμάθηση της συσκευής χεριού ή στόματος 

για το χειρισμό του αμαξιδίου. Οι προσωπικές συσκευές επίπλευσης καθιστούν την 

κολύμβηση έναν επιτεύξιμο στόχο. 

 Τα άτομα με βλάβες Α1 με Α5 επιδεικνύουν πολλές ατομικές διαφορές. Αυτά 

με πλήρεις βλάβες πάνω από τον Α4 δεν έχουν καμία άλλη κίνηση του σώματος που 

να μπορεί να γίνει αντιληπτή εκτός από τα μάτια, τα αφτιά και το στόμα: μπορούν, 

ωστόσο, να παίξουν παιχνίδια στον υπολογιστή με κινήσεις των ματιών και να 

κινήσουν τα μηχανοκίνητα αμαξίδιά τους μέσω συσκευών στόματος. Τα άτομα με 
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βλάβες στο επίπεδο Α4 μπορούν να πραγματοποιήσουν κινήσεις του κεφαλιού, και 

αυτά με βλάβες στο επίπεδο Α5 μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες άρθρωσης 

του ώμου και αδύναμη κάμψη του αγκώνα. Τα παιχνίδια χτυπήματος που 

χρησιμοποιούν μπαλόνια και άλλα ελαφριά αντικείμενα είναι δυνατά, ειδικά όταν ο 

αθλητής φορά κηδεμόνες στα αντιβράχια.  

 

Προγραμματισμός για την Παραπληγία 

Ο προγραμματισμός εξαρτάται από τις αθλητικές κατηγοριοποιήσεις, οι 

οποίες παρέχουν γενική καθοδήγηση για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν 

τα άτομα, με την υπόθεση ότι οι κακώσεις είναι πλήρεις. Αν οι κακώσεις δεν είναι 

πλήρεις, μόνο η μέθοδος δοκιμής και σφάλματος μπορεί να προσδιορίσει τις 

αθλητικές ικανότητες. Σχεδόν κάθε άθλημα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

αναπηρικό αμαξίδιο.  

 

Αγωνίσματα Στίβου και Δρόμων Ταχύτητας για την Παραπληγία 

Μόνο δύο αθλητικές κατηγοριοποιήσεις χρειάζονται για την καθοδήγηση της 

διδασκαλίας, της αναψυχής και του ανταγωνισμού σε αγωνίσματα στίβου και αγώνων 

ταχύτητας. Τα άτομα με κακώσεις Θ1 με Θ7/8 (Κλάση Στίβου 3) είναι σημαντικά 

διαφορετικά από εκείνα με χαμηλότερες κακώσεις (Κλάση Στίβου 4). Αυτή η 

διαφορά είναι κατά κύριο λόγο η σταθερότητα καθίσματος, η περιστροφή του κορμού 

και η ικανότητα της λήψης της στάσης κάμψης του κορμού που ελαχιστοποιεί την 

αεροδυναμική αντίσταση κατά τους αγώνες ταχύτητας  

 Τα άτομα με κακώσεις πάνω από τον Θ6 διατρέχουν τον κίνδυνο της 

αυτόνομης δυσαντανακλαστικότητας, νωθρής απόκρισης του καρδιακού ρυθμού στην 

άσκηση, και φλεβικής ανεπάρκειας. Εκείνα τα άτομα με κακώσεις πάνω από τον Θ8 

έχουν προβλήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Αυτοί οι περιορισμοί 

δεν εμποδίζουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό, αλλά υπενθυμίζουν για την 

προσεκτική παρακολούθηση σημείων φυσιολογικής καταπόνησης. Αντίθετα, τα άτομα 

με κακώσεις κάτω των Θ7/8 είναι σχετικά ελεύθερα ιατρικών κινδύνων. 

Τα αμαξίδια στίβου και αγώνων ταχύτητας, προσαρμοσμένα στον 

σωματότυπο και της ικανότητες του ατόμου, είναι κύριοι παράγοντες της επιτυχίας.  

 

Οχήματα Όλων των Επιφανειών και Ποδηλασία 
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Η ανάπτυξη των οχημάτων όλων των επιφανειών έχει συμβάλλει στον 

αθλητισμό, καθώς και στην ποδηλασία σε μονοπάτι και άλλα αθλήματα εκτός δρόμου 

(off-road). Τα οχήματα αυτά συνήθως έχουν τρεις ή τέσσερεις ρόδες, χαμηλά 

καθίσματα και αυξημένη απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων και των οπίσθιων 

τροχών.  

 Η ποδηλασία με τα χέρια εκτός δρόμου έχει επίσης γίνει δημοφιλής. Κάποια 

άτομα αναφέρουν ότι κάνουν τακτικά διαδρομές με μέλη μίας λέσχης για άτομα 

χωρίς αναπηρίες. Οι διαδρομές διαρκούν συνήθως 35 με 55 λεπτά σε λοφώδες 

έδαφος, με μέση ταχύτητα των 15 μιλίων (24 χλμ) την ώρα.  

 

Αγωνίσματα Στίβου (γηπέδου) για την Παραπληγία 

Χρειάζονται τέσσερεις αθλητικές κλάσεις (κατηγοριοποιήσεις) για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ποικίλων λειτουργικών ικανοτήτων στα πλαίσια της 

παραπληγίας.  

 

Η Κλάση 4 (Θ1 με Θ7/8) περιλαμβάνει άτομα που πρέπει να κρατιούνται από το 

αμαξίδιο ενώ κάνουν τη ρίψη εξαιτίας της διαταραγμένης ισορροπίας 

καθίσματος και της ανικανότητας τους για περιστροφή του κορμού.  

Η Κλάση 5 (Θ7/8 με Ο1/2) περιλαμβάνει άτομα που μπορούν να περιστρέψουν 

τους κορμούς τους, αλλά δεν έχουν πλήρη κινητικότητα του κορμού προς τα 

πίσω, εμπρός και στο πλάι και δύναμη για την παραγωγή ισχύος. 

Η Κλάση 6 (Ο1/2 με Ο5/Ι1) περιλαμβάνει άτομα που έχουν τη λειτουργική 

ικανότητα να υψώσουν τους μηρούς τους από το αμαξίδιο, μεταδίδοντας έτσι 

περισσότερη ισχύ στη ρίψη. Μερικά άτομα έχουν επίσης λειτουργία των 

ποδιών, όπως να πιέζουν τα γόνατα μεταξύ τους, να ισιώνουν τα γόνατα και 

να λυγίζουν τα γόνατα, που ενισχύει την προώθηση του αντικειμένου.  

Η Κλάση 7 (Ι1 και κάτω) περιλαμβάνει άτομα που έχουν τη λειτουργική 

ικανότητα να στέκονται ενώ κάνουν τη ρίψη. 

 

Καλαθοσφαίριση σε Αναπηρικά Αμαξίδια 

Η καλαθοσφαίριση σε αναπηρικά αμαξίδια, το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα 

στον κόσμο για τα άτομα με αναπηρίες. Μόνο μερικοί κανόνες είναι διαφορετικοί 

από αυτούς της καλαθοσφαίρισης για άτομα χωρίς αναπηρίες: 
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1. Πέντε, αντί για 3 δευτερόλεπτα, επιτρέπονται εντός πεδιάς.  

2. Όταν ντριμπλάρει ή κρατά την μπάλα, ο παίκτης μπορεί να ωθήσει μόνο δύο 

φορές τις ρόδες, μετά από το οποίο πρέπει ή να ντριμπλάρει, ή να δώσει πάσα, 

ή να κάνει βολή προς το καλάθι. 

3. Δεν υπάρχει κανόνας διπλού ντριμπλαρίσματος στην καλαθοσφαίριση με 

αναπηρικά αμαξίδια. 

4. Ένας παίκτης που υψώνει τα οπίσθιά του από το αμαξίδιο πραγματοποιεί 

φάουλ σωματικού πλεονεκτήματος. Αυτό μετρά ως τεχνική ποινή.  

 Η Διεθνής Οργάνωση   χρησιμοποιεί οκτώ κατηγορίες για να εξισώσει τις 

ικανότητες των ομάδων. Κάθε κατηγορία λαμβάνει βαθμούς (1,  1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  

4,  4,5), και η ισότητα επιτυγχάνεται με την απαίτηση, οι κατηγοριοποιήσεις των 

αθλητών στο γήπεδο να μην ξεπερνούν τους 14 βαθμούς. Οι παίκτες στις Κλάσεις 1 

και 1,5 δεν μπορούν να περάσουν καμία από τις Δοκιμασίες Λειτουργίας 

Καλαθοσφαίρισης Strohkendl (Strohkendl Basketball Function Tests) και γενικά 

έχουν αναπηρίες επιπέδου κάκωσης Θ1 με Θ7/8 με συγκρίσιμα επίπεδα ικανότητας. 

Αντίθετα, οι παίκτες στις Κλάσεις 4 και 4,5 μπορούν να περάσουν όλες τις 

δοκιμασίες, και γενικά δεν χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια παρά μόνο για την 

καλαθοσφαίριση.  

 Το δέσιμο και οι κηδεμόνες επηρεάζουν τις κατηγοριοποιήσεις. Ένας παίκτης 

με κηδεμόνες αστραγάλων ενδέχεται να είναι Κλάση ΙΙΙ· χωρίς τους κηδεμόνες είναι 

Κλάση ΙΙ.  

 

Αντισφαίριση σε Αναπηρικό Αμαξίδιο 

Με την εξαίρεση του στίβου και της κολύμβησης, η αντισφαίριση σε 

αναπηρικό αμαξίδιο είναι το δημοφιλέστερο ατομικό άθλημα. Μπορούν να παίζουν 

άτομα με τετραπληγία, παραπληγία και άλλες ορθοπεδικές αναπηρίες. Η κύρια 

αλλαγή κανόνα είναι οι δύο αναπηδήσεις τις μπάλας αντί για μόνο μία. Τα άτομα με 

περιορισμένη δύναμη λαβής μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελαστικό, ταινία, ή ειδικές 

ορθωτικές συσκευές για να δέσουν τη ρακέτα στο χέρι. Αν δεν είναι δυνατό ένα 

σερβίς πάνω από τον ώμο, ο παίκτης χρησιμοποιεί ένα σερβίς με αναπήδηση της 

μπάλας στο γήπεδο. Οι πίσω τροχοί του αμαξιδίου πρέπει να παραμένουν πίσω από 

τη γραμμή μέχρι να επέλθει επαφή με τη μπάλα. 

 Αντί για σύστημα κατηγοριοποίησης, χρησιμοποιούνται οι αγώνες σε 

κατηγορίες για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης. Το 2003, οι πέντε κατηγορίες για 
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τους άντρες και οι τρεις για τις γυναίκες χαρακτηρίστηκαν ως Open (για τους 

καλύτερους παίκτες), Α, Β, C και D. Οι παίκτες κινούνται από κατηγορία σε 

κατηγορία κερδίζοντας σε τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα· κάθε ένας γνωρίζει τη 

θέση του μέσα σε μία κατηγορία. Τα άτομα με τετραπληγία διαγωνίζονται σε 

ξεχωριστή κατηγορία. 

Ενθαρρύνονται οι μεικτοί αγώνες μεταξύ όρθιων παικτών και παικτών σε 

αναπηρικά αμαξίδια και στο μονό και στο διπλό. Στους μεικτούς αγώνες, ισχύουν οι 

κανόνες της αντισφαίρισης για άτομα χωρίς αναπηρίες για τους όρθιους παίκτες, και 

οι κανόνες της αντισφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο για τους παίκτες στο αναπηρικό 

αμαξίδιο.  

 

 

Αθλητικά Αναπηρικά Αμαξίδια 

 Τα αθλητικά αμαξίδια παραδοσιακά είχαν τέσσερεις τροχούς (δύο μεγάλους, 

δύο μικρούς), αλλά τα αμαξίδια με τρεις τροχούς είναι δημοφιλή για την 

καλαθοσφαίριση και την αντισφαίριση. Το σχέδιο με πλαίσιο-Τ, με έναν τροχό 

(κάστερ) μπροστά, ελαχιστοποιεί την αντίσταση του αέρα, επιτρέποντας ευκολότερες, 

γρηγορότερες στροφές. Η χρήση του σχεδίου με πλαίσιο-Τ, ωστόσο, απαιτεί αρκετά 

καλή ισορροπία.  

 Για να μπορούν να επικοινωνούν με χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, οι 

επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα: Το ύψος της πλάτης του 

αμαξιδίου είναι συνήθως ένας δείκτης της βαρύτητας της αναπηρίας. Συνήθως, όσο 

ψηλότερη η πλάτη, τόσο σοβαρότερη η αναπηρία.  Οι σωλήνες ή μπάρες 

καμπυλότητας, κοντά στο κέντρο των μεγάλων τροχών, επιτρέπουν τη ρύθμιση της 

γωνίας των τροχών από 0 (χωρίς καμπυλότητα) με 15 (μέγιστη καμπυλότητα). Η 

καμπυλότητα είναι ο βαθμός, κατά τον οποίο το πάνω μέρος των τροχών γέρνουν 

προς τα μέσα (δηλ. τα κάτω μέρη έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από ότι 

τα πάνω). Η καμπυλότητα κάνει την ώθηση περισσότερο αποτελεσματική, μειώνει 

την πιθανότητα το χέρι να χτυπήσει πάνω στον τροχό, και επιτρέπει μία φυσική, 

χαλαρή στάση για τους αγκώνες.  Οι μικροί εμπρόσθιοι τροχοί ονομάζονται 

κάστερ, και οι μεγάλοι τροχοί ονομάζονται κύριοι τροχοί. Οι στεφάνες ώθησης, το 

μέρος του αμαξιδίου που κινείται με τα χέρια, συγκρίνονται με τις ταχύτητες των 

ποδηλάτων. Οι σχετικά μεγάλες στεφάνες, παρόμοια με τις χαμηλές ταχύτητες, 
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χρησιμοποιούνται στα αθλητικά αμαξίδια, που επιτρέπει να ξεκινούν και να 

σταματούν εύκολα. Αντίθετα, τα αγωνιστικά αμαξίδια έχουν μικρές στεφάνες που 

επιτρέπουν μεγάλες ταχύτητες κατά τη διάρκεια της κίνησης, αλλά είναι αργές στην 

αρχική επιτάχυνση. 

 Οι ρυθμίσεις της κλίσης του καθίσματος και του ύψους γίνονται δυνατές με 

σωλήνες αξόνων ή πλάκας στο κέντρο των μεγάλων ή κύριων τροχών. Τα σχετικά 

επίπεδα καθίσματα (καθόλου κλίση) χρησιμοποιούνται από άτομα με κακώσεις 

χαμηλού επιπέδου, αλλά τα άτομα με κακώσεις υψηλού επιπέδου που χρειάζονται 

βοήθεια με την ισορροπία ρυθμίζουν τα καθίσματά τους με κλίση προς τα πίσω. 

Κρατούν τα γόνατά τους σχετικά ψηλά και τα οπίσθιά τους χαμηλά, και είναι, 

επομένως, περισσότερο σταθεροί πάνω στο αμαξίδιο. Οι μηχανισμοί των αξόνων 

επιτρέπουν στους καλαθοσφαιριστές να κάθονται όσο ψηλά επιτρέπουν οι 

κανονισμοί, με τους κύριους τροχούς ρυθμισμένους προς τα πίσω για περισσότερη 

σταθερότητα. Αντίθετα, οι παίκτες αντισφαίρισης κάθονται όσο χαμηλότερα είναι 

δυνατόν, με τους κύριους τροχούς ρυθμισμένους προς τα εμπρός, ώστε το αμαξίδιο 

να μπορεί να περιστρέφεται γρηγορότερα και να μπορούν να κάνουν ευκολότερα 

ελιγμούς. 

  

Αμαξίδια Στίβου και Αγώνων Ταχύτητας 

Τα αμαξίδια στίβου και αγώνων ταχύτητας διαφέρουν από τα αθλητικά 

αμαξίδια και τα μοντέλα καθημερινής χρήσης κυρίως στον αριθμό των τροχών, στο 

μέγεθος των τροχών (μεγαλύτεροι) και της στεφάνης ώθησης (μικρότερη), την 

χαμηλωμένη θέση του καθίσματος, το μεγαλύτερο μεταξόνιο, και τη μεγάλη 

καμπυλότητα (κάθετη γωνία των κύριων τροχών). Υπάρχουν πολλά είδη αγωνιστικών 

αναπηρικών αμαξιδίων, κάθε ένα εξατομικευμένο με βάση τις ατομικές ανάγκες. 

Ειδικά σχέδια πλαισίων επιτρέπουν στους αθλητές να σκύβουν προς τα εμπρός σε 

γονατιστή θέση με τα πόδια τους πίσω τους ή αν δένουν τα πόδια τους μπροστά, με 

τα γόνατα ψηλά και το στήθος να ακουμπά στους μηρούς. Τα πλαίσια των 

περισσότερων αγωνιστικών αμαξιδίων είναι πολύ στενά και άβολα, επομένως οι 

αθλητές χρησιμοποιούν αυτά τα αμαξίδια μόνο για τους αγώνες.  

 

Τεχνικές Αθλημάτων σε Αναπηρικά Αμαξίδια 

Η τεχνική ποικίλει ανάλογα με το άθλημα, το βαθμό της αναπηρίας και το είδος 

του αναπηρικού αμαξιδίου: 
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1. Προώθηση με τους βραχίονες. Στους αθλητές με καλό έλεγχο του κορμού, ο 

κορμός κλίνει διαδοχικά προς τα εμπρός και προς τα πίσω κατά τη διάρκεια 

των σταδίων της ώθησης και της ανάκαμψης του χεριού σε όλα τα αθλήματα 

εκτός από τον στίβο. 

2. Υψηλή θέση των γονάτων. Οι περισσότεροι αθλητές αγωνίζονται με τα 

γόνατα όσο ψηλότερα είναι δυνατόν και το κέντρο βάρους όσο χαμηλότερα 

είναι δυνατόν. Αυτή η θέση επιτρέπει την ιδανική κλίση προς τα εμπρός του 

κορμού, το οποίο, με τη σειρά του, προσφέρει (α) μειωμένη αντίσταση του 

αέρα, (β) καλύτερη θέση οδήγησης για τους βραχίονες και (γ) αυξημένη 

σταθερότητα του κορμού. 

3. Θέση κορμού σε κάμψη. Οι περισσότεροι αθλητές αγωνίζονται με τον κορμό 

σε κάμψη και όσο πιο κοντά στα πόδια είναι δυνατόν. Αυτή η θέση 

ελαχιστοποιεί την αεροδυναμική αντίσταση.  

 

Αναπηρικά Αμαξίδια στη Φυσική Αγωγή 

Όλα τα σχολεία που έχουν 300 ή περισσότερους μαθητές θα πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον δύο αθλητικά αναπηρικά αμαξίδια ως μέρος του μόνιμου εξοπλισμού 

τους Φυσικής Αγωγής. Αυτά τα αμαξίδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 

περιβάλλονται γενικής και Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής από μαθητές με και 

χωρίς αναπηρίες. Η εναλλακτική της παροχής διδασκαλίας αναπηρικού αμαξιδίου 

είναι ο περιορισμός του προγράμματος μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής σε 

δραστηριότητες άνω άκρων που γίνονται από στάσιμη θέση (τοξοβολία, σκοποβολή, 

επιτραπέζια αντισφαίριση, πέταλα, μπόουλινγκ), κολύμβηση, και ιππασία.  

 

Χειμερινά Αθλήματα 

Για κινητικότητα στο χιόνι, έχουν επινοηθεί ειδικά όργανα που ονομάζονται 

καθιστά σκι (sit-ski) και μονά σκι (mono-ski). Το καθιστό σκι, παρόμοιο με ένα 

έλκηθρο με προσαρμοσμένο κάθισμα για ένα άτομο, επινοήθηκε πρώτο και 

χρησιμοποιείται ακόμη για την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων και για παιχνίδια όπως 

το χόκεϊ επί πάγου ή με έλκηθρα. Το καθιστό σκι προωθείται με τη χρήση 

μπαστουνιών (pole) ή αξινών (pick) (ειδικών κοντών μπαστουνιών για ώθηση).  

Στη δεκαετία του 1980, επινοήθηκαν τα μονά σκι για χρήση σε σκι 

κατάβασης, ιδιαίτερα σε αγώνες. Ενώ το καθιστό σκι είναι πολύ κοντά στο χιόνι, το 

μονό σκι είναι ουσιαστικά μία ορθωτική συσκευή κορμού-καθίσματος-ποδιών 
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αναρτημένη μέσω ενός συστήματος σύνδεσης περίπου 25 με 45 εκατοστά πάνω από 

ένα μονό πέδιλο σκι. Προώστες (outriggers) που κρατούνται στα χέρια (βακτηρίες 

αντιβραχίου με κοντές άκρες σκι στην άκρη) χρησιμοποιούνται για έλεγχο, 

συμπεριλαμβανομένου του φρένου. 

 Το χόκεϊ επί πάγου ή με έλκηθρο παίζεται σε παγοδρόμιο με κανονικές 

διαστάσεις με ένα πουκ ή μία μικρή μπάλα παιδικής χαράς. Έξι παίκτες σε κάθε 

ομάδα παίζουν άμυνα και επίθεση παρόμοια με το χόκεϊ ορθίων, χρησιμοποιώντας 

αξίνες που χρησιμεύουν και ως μπαστούνια του χόκεϊ. Είναι σημαντικά οι βάτες, τα 

κράνη και τα γάντια βάσει κανονισμών. Η μάσκα είναι προαιρετική. Τα άτομα με 

αδύναμες λαβές χρησιμοποιούν λωρίδες Velcro στα γάντια και τις αξίνες . 

Ένα κύριο ζήτημα στα χειμερινά αθλήματα είναι η κατάλληλη ζεστή 

ενδυμασία εξαιτίας των προβλημάτων ρύθμισης της θερμοκρασίας στη νωτιαία 

παράλυση από τον Θ6 και πάνω. Είναι πολύ σημαντικές πολλές στρώσεις ρούχων και 

αδιάβροχα γάντια.  
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Η διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα και αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής φροντίδας κάθε ατόμου. Ο ρόλος της στην προαγωγή της υγείας έχει 

διεθνώς αναγνωριστεί και τεκμηριώνεται επιστημονικά για κάθε ηλικιακή ομάδα. Ο 

τρόπος με τον οποίο τρεφόμαστε μπορεί να προσδιορίσει την εμφάνισή μας, τα 

συναισθήματά μας αλλά και τη συμπεριφορά μας. Μια ισορροπημένη διατροφή 

προμηθεύει τον οργανισμό με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που το σώμα 

χρειάζεται προκειμένου να αντεπεξέλθει στις καθημερινές απαιτήσεις, αλλά ενισχύει 

ιδιαίτερα το ανοσοποιητικό σύστημα.  

Η διατροφή συνεισφέρει σημαντικά στην καλή κατάσταση της υγείας των 

ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Ένα δομημένο σωστά πρόγραμμα διατροφής 

αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη ζωή των ατόμων  αυτών καθώς ο κίνδυνος για κακή 

θρέψη είναι αυξημένος. Γεγονός που μπορεί να επηρεάσει πολλούς τομείς της υγείας 

τους. Ένα άτομο με κάκωση του νωτιαίου μυελού μπορεί να ευεργετηθεί σε πολλά 

επίπεδα μέσω ενός προγράμματος ελέγχου τόσο της διατροφής όσο και του 

σωματικού του βάρους. Ειδικότερα μειώνεται ο κίνδυνος  για αιφνίδιο ή πρόωρο 

θάνατο, η εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου, καρδιαγγειακά προβλήματα, υψηλή 

αρτηριακή πίεση, σακχαρώδη διαβήτη, προβλήματα του αναπνευστικού, πεπτικού και 

ουροποιητικού συστήματος. Επίσης μειώνει  τα αισθήματα άγχους, μοναξιάς και 

στρες. Ερευνητικά δεδομένα μαρτυρούν  ότι η διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση 

της μυϊκής μάζας, στη βελτίωση της εικόνας σώματος, στην ικανότητα των ατόμων 

αυτών να έχουν ποιοτικό ύπνο. (Powers et al., 1994; Barber et al.,  2003; Jeon et al., 

2003 ). 
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  Σκοπός κάθε προγράμματος παρέμβασης στα άτομα με κινητικές αναπηρίες 

είναι η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής τους υγείας, η μείωση των συνοδών σε 

σχέση  με τη νόσο τους ασθενειών, η διατήρηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του 

οργανισμού, η αύξηση της αθλητικής τους απόδοσης, η ευκαιρία για αναψυχή και 

διασκέδαση και τέλος η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εξασφαλίζοντας 

ποιότητα ζωής. (Abresch,et al., 2007;  Anderson et.al., 2002) 

Η αξίας της διατροφής είναι μεγαλύτερη όταν κάνουμε λόγο για αθλήτες/τριες 

με κάκωση του νωτιαίου μυελού.( Barber et al., 2003). Τα ερευνητικά δεδομένα 

μαρτυρούν ότι οι διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρίες 

διαφοροποιούνται από αυτές των ατόμων χωρίς αναπηρίες. Οι περισσότεροι εξ αυτών 

δεν ακολουθούν τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με 

τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν. (Cruse, 2000;  Rastmanesh et al., 2007). 

Eπίσης, αγνοούν τις βασικές αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής και τέλος η 

πλειονότητα των αθλητών  παρουσιάζουν προβλήματα διατροφής. (Lynch et al., 

2002; Sandra et al.,  2005; Miyahara et al., 2007). 

Η διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Οι ενεργειακές ανάγκες εξαρτώνται 

από το βασικό μεταβολισμός ηρεμίας, τη φυσική δραστηριότητα και την τροφογενή 

θερμογένεση ή θερμικό αποτέλεσμα της τροφής. Οι παραπάνω παράγοντες 

διαφοροποιούνται στα άτομα με κάκωση του νωτιαίου μυελού σε σχέση με τα άτομα 

που έχουν την ικανότητα να κινούνται. Ειδικότερα μελέτες καταδεικνύουν ότι ο 

βασικός μεταβολισμός ηρεμίας των ατόμων με Κ.Ν.Μ. είναι 14-27% χαμηλότερος. 

Buchholz & Pencharz, 2004; Mindy, et al., 2007). Η μείωση αυτή θεωρείται ότι 

οφείλεται σε μείωση της ελεύθερη λίπους μάζας σώματος καθώς και μείωση της 

δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.  Buchholz & Pencharz, 

2004; Snitker et al., 2000; Yoshihide et al., 2006; Jeon et al., 2003).  

 Επίσης, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των ατόμων με Κ.Ν.Μ είναι 

χαμηλότερα σε σχέση με τα άτομα που έχουν την ικανότητα να κινούνται. (Nelson et 

al., 2007). Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι και το θερμικό αποτέλεσμα της τροφής 

είναι χαμηλότερο συγκρινόμενο με αυτό των  άτομα που έχουν την ικανότητα να 

κινούνται (Buchholz et al., 2003;  Monroe et al., 1998).  

Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται το πρώτο διάσημα μετά τον τραυματισμό. 

Το σώμα βρίσκεται κάτω από έντονο στρες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι 

η αύξηση του βασικού μεταβολισμού και κατ’ επέκταση η αύξηση των ενεργειακών 
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αναγκών-απαιτήσεων. Ο οργανισμός χρειάζεσαι μεγαλύτερα ποσά ενέργειας καθώς 

και θρεπτικά συστατικά στην προσπάθεια να θεραπεύει το σώμα και αντιμετωπίσει 

τις λοιμώξεις. Η μείωση του σωματικού βάρους είναι η πρώτη συνοδός κατάσταση.  

Cox et al., 1985; Liusuwan et. al., 2007) 

Στην περίπτωση των λιπόβαρων αθλητών, διαπιστώνεται, μεταξύ των άλλων,  

σοβαρή μείωση του ποσοστού της μυικής μάζας (Bauman et al., 2004). Οι αθλητές 

εμφανίζουν γρήγορη και εύκολη κόπωση (Jones et al., 2003). Επίσης είναι επιρρεπείς 

στις μολύνσεις-λοιμώξεις, κάνουν εύκολα δερματικές πληγές και υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος για να δημιουργηθεί κοπρολιθίαση. Για την αντιμετώπιση των  

καταστάσεων αυτών προτείνεται κατανάλωσης πρωτεΐνης >1,2γρ/κιλό σωματικού 

βάρους ή 70-90γρ πρωτεΐνης την ημέρα.  Προτείνεται η κατανάλωση πρωτεϊνών 

υψηλής βιολογικής αξίας (άπαχο κόκκινο κρέας, κοτόπουλο, ψάρια, όσπρια και 

γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά.). Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τη 

διατήρηση της μυικής μάζας, την προστασία του δέρματος αλλά και την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Υπερκατανάλωση πρωτεϊνών μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα στο νεφρικό σύστημα. Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής και κυρίως 

ψευδαργύρου και βιταμίνης C κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί το 

ανοσοποιητικό σύστημα, η ανάρρωση μετά από τραυματισμούς και η απορρόφηση 

του σιδήρου.  

Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και προϊόντων ολικής άλεσης, κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα του πεπτικού συστήματος 

και να διατηρηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα η κινητικότητα του εντέρου. Προτείνεται 

η κατανάλωση 25-35γρ φυτικών ινών την ημέρα και η κατανάλωση 2-3 λίτρα νερό 

την ημέρα.( Hillemeier, 1995). 

Tα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές με Κ.Ν.Μ και 

σχετίζονται με τη διατροφή αφορούν στην πρόληψη της παχυσαρκίας ( David & 

Gater, 2007), τις συνοδές της παχυσαρκίας νόσους (Myers et al., 2007), την 

οστεοπόρωση και τα προβλήματα του πεπτικού συστήματος. (Weaver, 2007).  

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος διατροφικής 

παρέμβασης αποτελεί η σωστή διατροφική αξιολόγηση του αθλητή αλλά και η 

εκπαίδευση των ατόμων που εμπλέκονται σε θέματα που αφορούν τη διατροφή του 

αθλητή.  

Τα ερευνητικά δεδομένα μαρτυρούν ότι τα άτομα αλλά και οι αθλητές με 

Κ.Ν.Μ. διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων 
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( Filho et al., 2006), υπέρτασης (Filho et al., 2006), υπερλιπιδαιμιών ( Bauman, 

1993), υπερχολιστεριναιμιών, ( Bauman, 1993) αντίσταση στην ινσουλίνη, ( 

Duckworth et al., 1983) διαταραχές των επιπέδων της γλυκόζης του αίματος ( 

Mojtahedi et al., 2008) και σακχαρώδης διαβήτη  ( LaVela et al.,  2006). 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις των αθλητών εξαρτώνται από τις ενεργειακές τους 

δαπάνες οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση τη διάρκεια της άσκησης, τον τύπος της 

άσκησης, το φύλο, την ηλικία, τη σύνθεση σώματος , τον τύπο της παραπληγίας και 

το μέγεθος της βλάβης. ( Monroe, 1998; Sandra, 2005).  Για την εκτίμηση των 

ενεργειακών αναγκών προτείνεται η κατανάλωση για τους παραπληγικούς αθλητές 

27.9 kcal/kg ΣΒ και για τους τετραπληγικούς αθλητές η κατανάλωση 22.7 kcal/kg ΣΒ 

(Barton, 2006) . 

Επίσης η Barco και οι συνεργάτες της (2002) προτείνουν τον παρακάτω τρόπο 

εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών, βασισμένο στον τύπο των Harris and 

Benedict.(1919)  

’Ανδρες: Βασικός μεταβολισμός=66.473+(13.752XB)+(5.003XY)+(6.775XH) 

Γυναίκες:Βασικός μεταβολισμνός = 655.096+(9.563XB)+(1.850XY)+(4.676XH)  

Βarco (2002) , SCI = H/B x 1.1 x 1.2  (Barco, 2002) 

B= βάρος σε κιλά, Υ= ύψος σε μέτρα, Η= ηλικία σε έτη   

‘Οσο  αναφορά στη συμμετοχή των θερμιδογόνων θρεπτικών συστατικών, οι 

υδατάνθρακες, ως ποσοστό συμμετοχής, δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό. Το 50-60% της ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από αυτούς. Ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στις φυτικές ίνες. Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι >30γρ την 

ημέρα καθώς δρουν προληπτικά σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, η στεφανιαία νόσος, 

ο σακχαρώδης διαβήτης, διαταραχές της γαστρεντερικής οδού και μείωση της 

συγκέντρωσης οιστρογόνων στο σώμα. (Singal et al., 2006), 

Η μειωμένη μυική μάζα, η οποία οφείλεται στη μειωμένη κινητικότητα, 

απαιτεί κατανάλωση πρωτεϊνών μεγαλύτερη από αυτή των ατόμων χωρίς κινητικές 

αναπηρίες. Ο Rodriguez και οι συνεργάτες του (1991), προτείνουν την κατανάλωση 

1,2 - 2γρ πρωτεΐνης/κιλό σωματικού βάρους. Τονίζεται ότι οι πρωτεΐνες θα πρέπει να 

είναι υψηλής βιολογικής αξίας. 

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το ποσοστό συμμετοχής των λιπών δε θα πρέπει να 

ξεπερνά το 25-30% της ημερήσιας ενεργειακής πρόληψης. Το 20% αυτών θα πρέπει 

να προέρχεται από τρόφιμα ζωικής προέλευσης προκειμένου να αποφευχθούν οι 
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δυσάρεστες συνέπειες του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας. ( Rodriguez 

& Benzel, 1999;  Liusuwan et al., 2007;  Wells & Hooker, 1991). 

Μελέτες καταδεικνύουν ότι πολλοί αθλητές εμφανίζουν ανεπάρκεια σε 

συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά (Petchkrua et al., 2003, Wang et al., 2007). 

Οι ανεπάρκειες μπορεί να οφείλονται σε διαιτητικούς λόγους (μειωμένη πρόληψη 

των συστατικών, αποκλεισμός ομάδων τροφίμων) ή σε αλληλεπιδράσεις με 

φαρμακευτικές ουσίες ή και σε συμπτωματολογία της νόσου. Οι κυριότερες 

ανεπάρκειες αφορούν στη   βιταμίνη Α, στη βιταμίνη C, στη Βιταμίνη Ε, στη 

Βιταμίνη Β12, στο μαγνήσιο, στο ψευδάργυρος  και στο νάτριο. Η χρήση 

συμπληρωμάτων διατροφής κρίνεται απαραίτητη όταν το διαιτολόγιο δεν μπορεί να 

καλύψει τον αθλητή.  

Η επαρκής πρόληψη υγρών αποτελεί μέλημα κάθε αθλητή. Η διατήρηση της 

θερμοκρασίας του σώματος, η διευκόλυνση της πέψης των τροφών, η καλή 

κατάσταση του ουροποιητικού και νεφρικού συστήματος και η αντιμετώπιση 

προβλημάτων όπως η δυσκοιλιότητα, οι διάρροιες και η κοπρολιθίαση καθιστούν την 

κατανάλωση νερού απαραίτητη. (Spiller, 1995) Η ποσότητα ορίζεται σε 8-10 ποτήρια 

ημερησίως. Η ποσότητα αυξάνεται όταν ο αθλητής γυμνάζεται σε εξωτερικούς 

χώρους, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή και καταναλώνει μεγάλες 

ποσότητων καφεϊνούχων  ροφημάτων.  

Από τα σοβαρότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επαγγελματίες της διατροφής, στους αθλητές με Κ.Ν.Μ είναι αυτά του πεπτικού 

συστήματος. Διαταραχές στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα προκαλούν 

δυσλειτουργίες στο πεπτικό σύστημα. Η δυσπεψία, η οισοφαγική παλινδρόμηση, 

οισοφαγίτιδες, δυσκολίες κατάποσης, δυσκοιλιότητα, διάρροιες, διαταραχή της 

κινητικότητας του εντέρου, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και κοπρολιθίαση, 

αποτελούν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες νόσους. Η τακτικότητα στα γεύματα, η 

ποσότητα της τροφής, η ποικιλία της τροφής, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 

η στάση του σώματος στη διάρκεια του γεύματος (όποτε είναι εφικτή) και η 

υιοθέτηση μιας υγιούς διατροφικής συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 

στην ηπιότερη συμπτωματολογία. (Hillemeier,  1995; Singal et al., 2006). 

Τα άτομα με Κ.Ν.Μ, αντιμετωπίζουν για διαφορετικούς λόγους, σε σχέση με 

τα άτομα χωρίς κινητικές αναπηρίες, το πρόβλημα της οστεοπόρωσης, εντοπισμένα 

στα μέλη που νοσούν. (Goktepe et al.,  2005; Kay et al., 2006). Η έκταση της βλάβης, 

η ηλικία, το φύλο, ή μυική σπαστικότητα και ο χρόνος από τον τραυματισμό, 
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φαίνεται ότι επηρεάζει την οστική πυκνότητα (Jiang et al., 2008; Clasey et al., 2004). 

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου, μετά από την κάκωση του νωτιαίου μυελού, παραμένει 

πολύπλοκη. Νευρολογικοί παράγοντες,  καθώς και διαταραχές στο μεταβολισμό του 

ασβεστίου και του φωσφόρου αλλά και στον άξονα παραθυρειορμόνη - βιταμίνη D 

Jiang et al., 2006; Bauman, 1993). 

Ερευνητικά  δεδομένα μαρτυρούν ότι η φυσική δραστηριότητα δρα 

ευεργετικά στην οστική πυκνότητα. (Miyahara et al., 2008). Για την αντιμετώπιση 

της νόσου, εκτός από την κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε ασβέστιο, συστήνεται ο 

περιορισμός στην κατανάλωση της καφεΐνης και της αλκοόλης. Η κατανάλωση των 

ουσιών αυτών, προκαλεί μείωση της απορρόφησης του ασβεστίου αλλά  μπορεί να 

προκαλέσει, λόγω της διουρητικής τους δράσης, και αφυδάτωση. Η ημερήσια 

συνιστώμενη πρόσληψη για το ασβέστιο και τη βιταμίνης D εκτιμάται ως εξής:  

ενήλικες 19-50 ετών: 1000mg/ημέρα, ενήλικες >51 years: 1200-1500 mg/ημέρα και 

400 IU Βιταμίνη D. Τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

προϊόντα σόγιας, πράσινα λαχανικά, σαρδέλες, σολομός, αμύγδαλα, προϊόντα 

ενισχυμένα με ασβέστιο. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ένα από τα σημαντικότερα 

συστατικά ενός επιτυχημένου προγράμματος ελέγχου της διατροφής είναι ο 

καθορισμός και η τροποποίηση εκείνων των συμπεριφορών του αθλητή που θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Η διαμόρφωση και η μεταβολή 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο αντικείμενο. Το 

προσωπικό, το κοινωνικό, το οικογενειακό αλλά και το αθλητικό περιβάλλον 

συμμετέχουν ενεργητικά στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών ενός αθλητή 

Κ.Ν.Μ μπορεί να του δώσει εφόδια που εγγυώνται τη σωματική ευεξία, την ψυχική 

υγεία και   την αρτιότητα του. Χαρακτηριστικά που αντανακλούν σε εκείνους τους 

όρους επιλογών και διαβίωσης και εμπεριέχονται στο περιεχόμενο του όρου ποιότητα 

ζωής 
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΩΣ ΜΈΣΟ 

ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΑΥΤΟΑΝΤΊΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ.  

Μπάτσιου Σ.  

 

Η αυτοαντίληψη θεωρείται η βάση της ψυχικής υγείας, η σπουδαιότερη πτυχή της 

ανθρώπινης προσωπικότητας. Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί μέχρι 

σήμερα για την έννοια της αυτοαντίληψης γιατί η ενασχόληση με την αντίληψη που 

έχει το άτομο για τον εαυτό του, παρουσιάζει μια μακρά πορεία στο χώρο της 

παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Η πλειονότητα των ειδικών συμφωνεί ότι η 

αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού και αντιπροσωπεύει 

μια δήλωση, μια περιγραφή, ή μια πεποίθηση του ατόμου για τον εαυτό του 

(Μπότσαρη – Μακρή, 2001). Ο Gallahue (2002), την ορίζει ως την προσωπική 

αντίληψη της ικανότητας του καθενός στον κινητικό, γνωστικό και κοινωνικό τομέα.  

Η εικόνα που έχει για τον εαυτό του το άτομο χτίζεται -από την πρώτη στιγμή 

της ζωής του, από την αλληλοεπίδραση των προσωπικών εμπειριών και των 

αξιολογήσεων των ‘’σημαντικών ανθρώπων’’(Rosenberg, ΄79),   αλλά και από τα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατάστασης (Λεονταρή, ΄96). Η αυτοαντίληψη, 

λοιπόν, διαμορφώνεται από τις πράξεις και τις αντιδράσεις των άλλων στο πλαίσιο 

των διαπροσωπικών σχέσεων ή από τις παρεμβάσεις των ‘’σημαντικών άλλων’’. 

Ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση της θετικής αυτοαντίληψης- 

αυτοεκτίμησης είναι η συμβολή της οικογένειας. Στις οικογένειες που επικρατεί η 

αυταρχικότητα, η αδιαφορία, η έλλειψη αγάπης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

την αρνητική στάση του παιδιού απέναντι στον εαυτό του (Ζαφειροπούλου, 1995). 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά των γονιών και 

στη συμπεριφορά του παιδιού δεν είναι μονόδρομη αλλά σχέση αλληλεπίδρασης 

(Παρασκευόπουλος, 1983). 

Σημαντικός έχει αποδειχθεί και ο ρόλος του σχολικού περιβάλλοντος στη 

διαμόρφωση του επιπέδου της αυτοαντίληψης των παιδιών. Εάν η ιδέα που έχουν 

σχηματίσει για τον εαυτό τους μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο βελτιωθεί, 

κυμανθεί στα ίδια επίπεδα ή μειωθεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ανατροφοδότηση που έχουν από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους 
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(σημαντικοί άλλοι). Όταν το παιδί έχει θετικές εμπειρίες από το δάσκαλό του στο 

σχολείο, βελτιώνει την αυτοεικόνα του και αυξάνει την αυτοεκτίμησή του 

(Μπότσαρη – Μακρή, 2001). Οι μαθητές τις θετικές προσδοκίες του δασκάλου για 

αυτούς, τις αντιλαμβάνονται και τις μεταφράζουν σε δικές τους φιλοδοξίες και έτσι 

καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανταποκριθούν. Καλός, επιτυχημένος 

εκπαιδευτικός δεν είναι αυτός που επηρεάζει θετικά μόνο τη μάθηση αλλά και την 

κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών του (Doyle, 1985). Είναι αυτός που αποδέχεται 

το μαθητή, κατανοεί τα προβλήματά του, τον ενθαρρύνει να ανακαλύψει από μόνος 

του τις δυνατότητές του, να θέσει τους στόχους του, να πάρει κάποιες αποφάσεις και 

να κατευθύνει τη ζωή του (Μπότσαρη – Μακρή, 2001). 

 

Φυσική αγωγή 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει υποστηριχτεί ιδιαίτερα η θετική επίδραση της 

φυσικής αγωγής στην ψυχική υγεία και ιδιαίτερα στη σωματική και στη συνολική 

αυτοαντίληψη του ατόμου (Fox, 2000), στην αυτοεκτίμηση και στην καλύτερη 

αντιμετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων (Asci, 2003). Η θετική επίδραση της 

άσκησης στην ψυχική υγεία των μαθητών επιτυγχάνεται με την αύξηση της 

αντιλαμβανόμενης ικανότητάς τους ως αποτέλεσμα της απόκτησης κινητικών 

δεξιοτήτων και τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Η αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα είναι η προσωπική αυτοαξιολόγηση της ικανότητας του ατόμου σε 

σύγκριση με τους άλλους και με προηγούμενη προσωπική εμπειρία. Ενθαρρύνει 

μεγαλύτερο αριθμό προσπαθειών για τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων και οδηγεί σε 

υψηλότερα επίπεδα πραγματικής ικανότητας. Η ικανότητα προάγει την 

αυτοπεποίθηση η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη βελτίωση του αυτοσεβασμού και 

σε μια πιο θετική αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη (Gallahue, 2002). 

Τα παιδιά δεν αναπτύσσουν “αυτόματα” τις δεξιότητες καθώς ωριμάζουν. Για 

την ανάπτυξη και εκλέπτυνση των κινητικών δεξιοτήτων απαιτείται ενθάρρυνση, 

συχνές ευκαιρίες για εξάσκηση και ποιοτική διδασκαλία σε ένα σωστό περιβάλλον 

(Gallahue, 2002). Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά και οι νέοι, που εμφανίζουν 

μειωμένες ικανότητες αν δεν τους δοθεί η απαιτούμενη προσοχή, αποσύρονται από το 

μάθημα με αποτέλεσμα η εξάσκησή τους να είναι ελλιπής και να παρουσιάζουν 

χαμηλή φυσική κατάσταση και ως συνέπεια αυτού χαμηλή σωματική αυτοαντίληψη. 

Εξ αιτίας των χαμηλών επιδόσεών τους στις διάφορες δραστηριότητες εισπράττουν 

την απόρριψη από τους συνομηλίκους τους και την κοινωνική απομόνωση. Οι 
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δυσάρεστες αυτές καταστάσεις πολλές φορές έχουν ως συνέπεια την εκδήλωση 

διαταραχών συμπεριφοράς (επιθετικότητα, σωματικό άγχος αλλά και άγχος 

εμφάνισης στο μάθημα) (Κουτσούκη, 1997). Τα συμπτώματα αυτά αποτρέπουν και 

απομακρύνουν τα παιδιά από τους χώρους που διεξάγεται το μάθημα της φυσικής 

αγωγής του σχολείου, γιατί σύμφωνα με την Harter (1985) τα άτομα παρακινούνται 

για υψηλή αποτελεσματικότητα στις περιοχές εκείνες στις οποίες μπορούν να 

επιδείξουν ικανότητα και ιδιαίτερα όταν η παρακίνησή τους για τις συγκεκριμένες 

περιοχές είναι εσωτερική και όταν αντιλαμβάνονται ότι τα αποτελέσματα οφείλονται 

αποκλειστικά στους ίδιους, όταν δηλ. το κριτήριο αξιολόγησης είναι η ατομική 

βελτίωση, όταν τα λάθη θεωρούνται στοιχείο της διαδικασίας της μάθησης. όταν 

δίνεται έμφαση στη μάθηση καινούργιων δεξιοτήτων (προσανατολισμός στη 

“δουλειά”) (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης & Γούδας, 1999). 

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για μεγιστοποίηση της παρακίνησής τους είναι 

η προσαρμογή του βαθμού δυσκολίας των ασκήσεων στις ικανότητες του ΚΑΘΕ 

μαθητή. Έτσι επιτρέπεται να βιώσουν ΟΛΟΙ επιτυχημένες προσπάθειες. 

Διαπιστώθηκε ότι μία αποτελεσματική μέθοδος που συμβάλλει στον προσανατολισμό 

στο ‘’έργο’’, είναι η ‘’πολυεπίπεδη’’ διδασκαλία, κατά την οποία όλοι οι μαθητές 

εργάζονται ταυτόχρονα αλλά σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Τα επίπεδα αυτά 

καθορίζονται από τις σωματικές, νοητικές και συναισθηματικές τους ικανότητες. Η 

μέθοδος αυτή έχει μεγάλη επιτυχία γιατί διευκολύνει την οργάνωση του 

περιεχομένου του μαθήματος με αυξητική σειρά δυσκολίας (Block, Provis, & Nelson, 

1994).  

Οι Boyd και Hrysaiko (1997), προέτρεψαν τους δασκάλους φυσικής αγωγής 

τα προγράμματα άσκησης που εφαρμόζουν στο σχολείο να περιέχουν συγκεκριμένες 

στρατηγικές που να αποβλέπουν στην ενίσχυση της σωματικής αυτοαντίληψης των 

μαθητών τους. Στις στρατηγικές αυτές περιλαμβάνονται η τοποθέτηση ατομικών 

στόχων για κάθε μαθητή, οι οποίοι θα αξιολογούνται κάθε εβδομάδα ώστε να 

παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση της προσωπικής τους βελτίωσης, η τροποποίηση 

των κανονισμών των αθλημάτων (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση κλπ) ώστε να μην 

υπάρχει ανταγωνισμός και να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή και επιτυχία όλων 

των μαθητών, η συνεχής παρακίνηση και προφορική ανταμοιβή να δίνονται σε κάθε 

ευκαιρία, ώστε να υπάρχει θετική ενίσχυση της αυτοαντίληψής τους (Goni & Zulaika, 

2000), η ενίσχυση της αίσθησης ικανότητας και αυτονομίας, η δυνατότητα να 
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επιλέγουν τη δραστηριότητα που τους ταιριάζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία 

αθλητικών δραστηριοτήτων (Lindwall & Lindgren, 2005).  

Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να γυμνάζονται σωστά μόνοι τους 

προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να ελέγχουν το βάρος τους, 

το στρες, και γενικά να κατανοήσουν πώς μπορεί η άσκηση να συμβάλλει στην 

προαγωγή της υγείας τους (σωματική και ψυχική). Βασικός σκοπός του μαθήματος 

της φυσικής αγωγής στο σχολείο θα πρέπει να είναι η μετάδοση γνώσεων και 

εμπειριών στα παιδιά, ώστε να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν τα οφέλη της 

άσκησης, και να διαμορφώσουν θετική στάση προς την άσκηση που θα τους 

οδηγήσουν με ασφάλεια στην υιοθέτηση ενός υγιεινού και φυσικά δραστήριου 

τρόπου ζωής και μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Αυτό θα 

πραγματοποιηθεί μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί της φυσικής αγωγής υιοθετήσουν το 

μοντέλο της “Δια βίου άσκησης και υγείας”.   

Οι μαθητές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους δασκάλους φυσικής 

αγωγής εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων αυτοαντίληψής τους είναι αυτοί με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με χρόνιες και μυοσκελετικές παθήσεις, οι 

υπέρβαροι και παχύσαρκοι (Τζέτζης, Κακαμούκας, Γούδας, & Τσορμπατζούδης, 

2005), οι μαθήτριες και οι έφηβοι (Digelidis & Papaioannou, 1999), αυτοί με χαμηλή 

φυσική κατάσταση ή ψυχικές διαταραχές (Burgess, Grogan & Burwitz, 2005).  
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Ζουρλαδάνη Α.  

 

Η λοχεία ή η περίοδος μετά τον τοκετό γενικά διαρκεί  6-12 εβδομάδες και 

αναφέρεται σε εκείνο το χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό, κατά το οποίο 

αντιστρέφονται οι ανατομικές και  φυσιολογικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη 

διάρκεια της κύησης και το σώμα της γυναίκας επιστρέφει στη φυσιολογική  προ της 

εγκυμοσύνης κατάσταση (Decherney, Nathan, 2002).  H περίοδος μετά τον τοκετό  

διακρίνεται, στην άμεση λοχεία, που αφορά τις πρώτες 24 ώρες μετά τον τοκετό, 

όπου μπορεί να εμφανισθούν οξείες επιπλοκές που αφορούν την αναισθησία ή τον 

ίδιο τον τοκετό.  Την εγγύς λοχεία που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που 

απαιτείται για την παλινδρόμηση των γεννητικών οργάνων  και την επιστροφή της 

εμμήνου ρύσης.  Συνήθως φθάνει τις 6 εβδομάδες  σε γυναίκες που δε θηλάζουν.  

Όλες οι φυσιολογικές αλλαγές που επέρχονται, έχουν σχέση με την προσαρμογή της 

μητέρας στο θηλασμό και την επαναφορά των διαφόρων συστημάτων του σώματος 

στην προ της κύησης κατάσταση. Η επαναφορά των συστημάτων του σώματος 

ολοκληρώνεται με το πέρας ενός έτους από την ημέρα του τοκετού (απώτερη λοχεία).   

 Σε αντίθεση με τις παλαιότερες αντιλήψεις που απέτρεπαν τις γυναίκες κατά τη 

χρονική αυτή περίοδο από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, οι τελευταίες 

έρευνες συγκλίνουν στο ότι από την 6η εβδομάδα μετά τον τοκετό η γυναίκα μπορεί 

να αρχίσει να ασκείται. 

Είναι γνωστό ότι η άσκηση αναμφισβήτητα βοηθάει στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση πολλών νοσολογικών καταστάσεων στο γενικό πληθυσμό, ενώ 

ταυτόχρονα συμβάλλει θετικά τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και στην 

προαγωγή της ψυχικής υγείας των ασκουμένων (Carey, 2001). 

Από τις έως τώρα έρευνες δεν έχει αποδειχθεί κάποια δυσμενής επίδραση της 

άσκησης κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, απεναντίας έχουν βρεθεί μόνο θετικά 

αποτελέσματα. Σε γαλουχούσες μητέρες που συμμετέχουν σε οργανωμένα 

προγράμματα άσκησης, η ανάπτυξη του βρέφους και η υγεία της μητέρας δεν 

φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά και δεν διαφέρουν από τις μη ασκούμενες 
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μητέρες (Bell, 2002). Επιπλέον η άθληση σε γυναίκες μετά τον τοκετό έχει βρεθεί ότι 

βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα, τονώνει την αυτοπεποίθηση και 

μειώνει το άγχος (Koltyn και Schultes, 1997)  

Σωµατική και ψυχική ευεξία 

Υγεία ορίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health 

Organization– WHO), ως η κατάσταση της πλήρους φυσικής, νοητικής και 

ψυχοκοινωνικής ευεξίας και όχι η απουσία νοσηρότητας ή ασθενειών (∆ιεθνές 

Συνέδριο Υγείας, 1946). 

Οι Willis & Campbell (1992) τονίζουν ότι η ψυχική ευεξία, που μερικές φορές 

ονομάζεται καιυποκειμενική ευεξία, αποτελεί μια σημαντική διάσταση της 

πνευματικής υγείας και αναφέρεται γενικά στην ικανοποίηση κάθε ατόμου από τον 

τρόπο ζωής του και στο βαθμό της προσωπικής του ευτυχίας. Εκτός από τις θετικές, η 

ψυχολογία του ατόμου, εμπεριέχει και αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις, οι 

οποίες σχετίζονται με την ψυχολογική καταπόνηση, όπως θυμός, άγχος, κατάθλιψη 

(Mc Auley,1994). Ως ψυχική ευεξία, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, καθορίζεται 

η παρουσία θετικών και η έλλειψη αρνητικών συναισθημάτων (Mc Auley & 

Rudolph, 1995). 

Όσον αφορά στην περίοδο της κύησης και της λοχείας, σύμφωνα με τον 

παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η προώθηση υγιεινών συνηθειών και η σωστή 

ενημέρωση για τις περιόδους αυτές, αποτελούν παραμέτρους που ενισχύουν την 

ευεξία των γυναικών κατά τηνκύηση, καθώς και μετά τον  τοκετό. Ο προγεννητικός 

έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία πιθανών επιπλοκών κατά την κύηση ή 

μετά από αυτήν, ο τοκετός που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και 

δεν απειλεί την υγεία της γυναίκας και του εμβρύου, ο θηλασμός του νεογνού και 

τέλος το υγιές κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο η μητέρα θα αναλάβει τη 

φροντίδα ανάπτυξης και ανατροφής του νεογέννητου, αποτελούν 

κατά τον WHO, αλλά και για μια πληθώρα ερευνητών, δείγματα ευεξίας τόσο για την 

μητέρα όσο και για το έμβρυο-νεογνό (World Health Organization,1997, Saisto Terhi, 

Halmesmaki Erja 2003, Jackson J. Debra, Lang M. Janet, Ganiats G. Theodore 

1999,Petros-Barvazian A., Carballo M.1979, Latham M.C., 1982, Stoppard M., 

1999). 

Φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές στη γυναίκα µετά τον τοκετό 

Η λοχεία αναφέρεται στο χρονικό διάστημα των 40 ημερών από τον τοκετό. Κατά το 

διάστημα αυτό επέρχονται σημαντικές φυσιολογικές αλλαγές, που έχουν σχέση με 
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την παραγωγή γάλακτος και την επαναφορά των διαφόρων συστημάτων του σώματος 

της γυναίκας στην προ της εγκυμοσύνης κατάσταση. 

Όσον αφορά στον θηλασμό αξίζει να αναφερθεί ότι το μητρικό γάλα είναι η 

ιδεώδης τροφή για το βρέφος, περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (λίπη, 

υδατάνθρακες πρωτεΐνες, βιταμίνες, σίδηρο) που χρειάζονται για την ανάπτυξή του, 

ενώ παράλληλα περιέχει αντισώματα της μητέρας που το προφυλάσσουν από τις 

συνήθεις αναπνευστικές και εντερικές λοιμώξεις (Stoppard M., 1999, 

Καλογερόπουλος Α., 1992). 

Υπεύθυνη για την παραγωγή του γάλακτος είναι η ορμόνη προλακτίνη, ενώ 

για την εξώθησή του από τους γαλακτοφόρους πόρους είναι η οξυτοκίνη. Για τη 

διατήρηση της γαλουχίας όμως είναι απαραίτητη η συνεργασία της προλακτίνης με 

την προγεστερόνη, τα οιστρογόνα, την αυξητική ορμόνη, τις θυροειδικές και κυρίως 

τις γλυκοκορτικοειδείς ορμόνες. Σημειώνεται ότι κατά την κύηση η υψηλή στάθμη 

παραγωγής οιστρογόνων και προγεστερόνης καθώς και η παρουσία του ανθρώπειου 

πλακουντιακού γαλακτογόνου (HCS) εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερη κατά την περίοδο 

αυτή ανάπτυξη των μαζικών αδένων. Η αμέσως μετά τον τοκετό αύξηση της 

προλακτίνης οφείλεται στο γεγονός ότι πριν από τον τοκετό, η παραγωγή 

προγεστερόνης μειώνεται στον γυναικείο οργανισμό ταχύτερα από ό,τι η παραγωγή 

οιστρογόνων κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κυκλοφορούντα οιστρογόνα να 

διεγείρουν την υπόφυση προς παραγωγή προλακτίνης (Αποστολάκης Μ., 1996). 

Μεταβολές στη σωµατική κατάσταση της γυναίκας µετά τον τοκετό 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο οργανισμός της γυναίκας μετά τον τοκετό επανέρχεται 

σταδιακά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν αρχίσει η εγκυμοσύνη 

(Καλογερόπουλος Α., 1992). 

Η μήτρα σταδιακά μειώνει τον όγκο της και από 1 Kg που ζυγίζει κατά τον 

τοκετό επανέρχεται στα 50g στο τέλος της λοχείας και παύει πλέον να πιέζει τα 

τοιχώματα της κοιλιάς. Οι κοιλιακοί μύες σταδιακά αποκαθίστανται και επανακτούν 

την αρχική τους αντοχή και δύναμη. 

Το κάτω μέρος της λεκάνης (πυέλου), τραυματισμένο από τη διαδικασία του 

τοκετού σταδιακά επουλώνεται και ανακτά πάλι την ελαστικότητα και την αντοχή 

του. 

Η τοπική παραμόρφωση (λόρδωση) της σπονδυλικής στήλης σταδιακά 

επανέρχεται, αν και οι πόνοι στην πλάτη εξακολουθούν να απασχολούν τις γυναίκες 

και αργότερα. Τους πόνους αυτούς έρχεται να ενισχύσει και η αύξηση του βάρους 
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των μαστών για τη γαλακτογονία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την έλξη των ώμων 

και της ωμοπλάτης προς τα εμπρός με φυσικό επακόλουθο την αύξηση της 

θωρακικής κύφωσης (Callaway C., 1997). 

Η καμάρα του πέλματος δεν επιβαρύνεται πλέον πολύ και αποκαθίσταται 

πλήρως αν δεν έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις. 

Η κυκλοφορία του αίματος στο κάτω μέρος του σώματος και ιδίως στα κάτω 

άκρα επανέρχεται στα κανονικά της επίπεδα. 

Το αίμα στα αγγεία κινείται ευκολότερα και οι κιρσοί εξαφανίζονται, γεγονός 

όμως που εξαρτάται από το βαθμό παραμόρφωσης των τοιχωμάτων των αγγείων κι 

από τη δυνατότητα επανόδου στα κανονικά επίπεδα (Pros J., Zbirkova A., 1992). 

Το βάρος του σώματος των γυναικών επανέρχεται σταδιακά. Αναφέρεται ότι η 

μείωση του βάρους κατά ~ 0,5 kg/ εβδομάδα δεν προκαλεί καμία αρνητική επίδραση 

στη γαλουχία. 

Παράλληλα συστήνεται σε θηλάζουσες γυναίκες η ημερήσια θερμιδική 

πρόσληψη να μην υπολείπεται των 1500 kcal (Dewey K.G, 1998), διότι οι 

ενεργειακές ανάγκες των γυναικών που θηλάζουν βρέθηκε ότι αυξάνονται κατά 30% 

σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες των γυναικών που δεν εγκυμονούν ή που δε 

θηλάζουν (Dewey K.G, 1997). 

Αυξημένες είναι και οι ανάγκες στην πρόσληψη υγρών προκειμένου να 

αναπληρωθούν τα υγρά που χάνονται διαμέσου του γάλακτος (Newton K., 1997). 

Όσον αφορά στις ενδοκρινικές αλλαγές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει αύξηση 

της έκκρισης της προλακτίνης και της οξυτοκίνης καθώς και καταστολή του άξονα 

υποθάλαμος – υπόφυση - ωοθήκες (Altemus Margeret et all, 1995). 

Μεταβολές στην ψυχική κατάσταση της γυναίκας µετά τον τοκετό 

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι τρεις πρώτοι μήνες μετά τον τοκετό παρουσιάζονται 

ως μία υψηλού κινδύνου περίοδος εμφάνισης ψυχικών ασθενειών. 

Σε μια πρόσφατη ανασκοπική τους μελέτη οι Newport et all (2002) 

κατέγραψαν τις επικρατέστερες ασθένειες που εμφανίζονται μετά τον τοκετό. Η 

μελαγχολία (maternal blues), η κατάθλιψη (postpartum depression), καθώς και οι 

ψυχώσεις (postpartum psychosis) συμπεριλαμβάνονταν σε αυτές. Οι Campbell & 

Cohen ήδη το 1991 και ο Beck το 1993 σε μελέτες τους ανέφεραν ότι μετά τον 

τοκετό αυξάνονται οι κίνδυνοι εμφάνισης u963 συμπτωμάτων κατάθλιψης στις 

γυναίκες. 
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Το 1998 οι Stuart S, O Hara Mw και Blehar MC, κατέγραψαν σε άρθρο τους 

τα σημαντικότερα σημεία στα οποία αναφέρθηκαν οι επιστήμονες στο ∆ιεθνές 

Συνέδριο Ψυχικών Ασθενειών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των παιδιών 

(Biennial Meeting of the Marce Society, Iowa City, USA, 1998). Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι οι ψυχικές ασθένειες που εμφανίζονται κατά την κύηση και την 

περίοδο μετά τον τοκετό δεν σχετίζονται μόνο με την μετέπειτα νοσηρότητα και 

θνησιμότητα των προσβεβλημένων γυναικών, αλλά αυξάνουν και τις πιθανότητες 

νοσηρότητας των παιδιών που θα γεννηθούν ή έχουν γεννηθεί από τις γυναίκες αυτές. 

Και μάλιστα, συμπληρώνουν οι μελετητές, παρά το γεγονός ότι οι ψυχικές ασθένειες 

των γυναικών αυτής της περιόδου είναι ευρέως γνωστές, η διάγνωσή τους δεν γίνεται 

έγκαιρα από τους ειδικούς, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εφαρμογή θεραπευτικής 

αγωγής. Μια πιθανή εξήγηση της καθυστερημένης εφαρμογής θεραπευτικής αγωγής 

αποτελεί το γεγονός ότι οι γιατροί διστάζουν να παράσχουν φάρμακα στις έγκυες ή 

στις γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει φοβούμενοι αρνητικές συνέπειες στο έμβρυο 

ή στο νεογνό που θηλάζει. 

Την ανάγκη για άμεση διάγνωση πιθανών ψυχιατρικών ασθενειών της 

γυναίκας αμέσως μετά τον τοκετό προτείνει και ο Buist, σε έρευνά του που 

δημοσιεύτηκε το 2001. Κατά τον Buist η κατάθλιψη μετά τον τοκετό εμφανίζεται με 

τη μορφή καταθλιπτικής διάθεσης, άγχους και συχνά με μορφή έντονων δυσκολιών 

που αντιμετωπίζει η γυναίκα στο να αντεπεξέλθει στη φροντίδα του βρέφους. Ο 

συγγραφέας τονίζει ότι η εμφάνιση καταθλιπτικών νοσημάτων στη γυναίκα μετά τον 

τοκετό έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στην ίδια, αλλά πιθανά και στο νεογέννητο 

παιδί καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

 

Επίδραση της άσκησης στην ψυχική υγεία της γυναίκας 

µετά τον τοκετό 

Η ψυχολογική κατάσταση και οι διαπροσωπικές σχέσεις, γυναικών με έντονη φυσική 

δραστηριότητα μετά τον τοκετό, παρουσιάζουν βελτίωση σύμφωνα με μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε το 1999 από τους Sampselle CM, et al. Οι γυναίκες αυτές 

εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένες από την κατάσταση στην οποία u946 

βρίσκονται, αποδέχονται καλύτερα τις ανάγκες της μητρότητας και έχουν καλύτερη 

ποιότητα σχέσης με το σύντροφό τους, συγκριτικά με γυναίκες τις ίδιας περιόδου που 

ακολουθούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής. 
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Επιπλέον οι αθλούμενες μητέρες δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να 

συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Παράλληλα, όπως συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό, η άσκηση τονώνει την 

αυτοπεποίθηση και μειώνει τα συμπτώματα ανησυχίας, άγχους και κατάθλιψης στις 

θηλάζουσες μητέρες. 

Η συμβολή της άσκησης στην αντιμετώπιση του ψυχοσωματικού stress και 

των διαταραχών συμπεριφοράς που παρουσιάζονται συχνά κατά την περίοδο της 

γαλουχίας είναι αναμφισβήτητη (Sampselle CM, et all, 1999, Koltyn KF, Schultes SS. 

1997). 
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Δεν έχει κατατεθεί κείμενο της ομιλίας. 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : ΆΣΚΗΣΗ ΣΕ ΧΡΌΝΙΑ ΝΟΣΉΜΑΤΑ  

Συντονιστές: Κουϊδή Ε., Σιάτρας Θ.  

 

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΉΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΧΡΌΝΙΑ 

ΝΟΣΉΜΑΤΑ  

Κουϊδή Ε.  

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Τα χρόνια νοσήματα επηρεάζουν με ποικίλους βιολογικούς, λειτουργικούς, 

ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες τη ψυχική κατάσταση, την ψυχολογική  

ευεξία,  την ικανοποίηση  από  τη  ζωή και άλλους παραμέτρους που συνθέτουν την 

ποιότητα ζωής των ασθενών.1-3 Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, η χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, 

του μυοσκελετικού, κ.α. αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα χρόνιων 

διαταραχών της υγείας που οδηγούν σε μείωση της λειτουργικής ικανότητας του 

ατόμου και σε ψυχολογικές μεταπτώσεις.1-3 Η πλειοψηφία των ασθενών 

παραπονείται συνεχώς για εύκολη κόπωση και μυϊκό κάματο, εμφανίζει 

καταθλιπτική  συμπτωματολογία και αγχώδεις  διαταραχές. Έτσι, λίγοι μόνο ασθενείς 

με χρόνια νοσήματα στην πράξη ασχολούνται καθημερινά με φυσικές 

δραστηριότητες μέτριας ή και μεγαλύτερης επιβάρυνσης, ενώ οι περισσότεροι έχουν 

περιορισμένη φυσική ικανότητα ακόμη και για μικρής έντασης σωματικό έργο, όπως 

βάδισμα μέτριων αποστάσεων ή ανέβασμα βαθμίδων. Η υποκινητικότητα που τους 

διακρίνει λειτουργεί αμφίδρομα και τους οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της 

ικανότητάς τους για συμμετοχή σε καθημερινές φυσικές δραστηριότητες.4 Η 

μειωμένη λειτουργική ικανότητα συνδέεται επίσης άμεσα με την αυξημένη 

νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών, τους οδηγεί σε αδυναμία επαγγελματικής 

ενασχόλησης, ιδιαίτερα με σωματικές εργασίες, τους επαυξάνει τα ψυχολογικά τους 

προβλήματα, όπως την κατάθλιψη, το άγχος, τη μειωμένη αυτοεκτίμηση, τους 

προκαλεί κοινωνική απομόνωση και, γενικά, επιδεινώνει την ποιότητα ζωής τους.4 

Επιπρόσθετα, η ψυχολογική καταπόνηση από τη βαρύτητα της νόσου, η αβεβαιότητα 

για την έκβαση της πορείας στο εγγύς μέλλον, η ανικανότητα, οι ραγδαίες αλλαγές σε 

σημαντικούς τομείς της ζωής, όπως η αγορά εργασίας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο 

ρόλος στην οικογένεια, κ.α. καθώς και τα θεραπευτικά σχήματα και οι περιορισμοί, 
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που οι ασθενείς πρέπει να ακολουθήσουν, συνεργούν στην υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής τους. 1-3    

   Στόχος της σύγχρονης θεραπευτικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση χρόνιων 

παθήσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που σχετίζεται με την 

υγεία τους (Health Related quality of Life), κάτι που  μόνο η φαρμακευτική 

θεραπευτική αντιμετώπιση έχει βρεθεί ότι δεν δύναται να επιφέρει.3 Στα περισσότερα 

προηγμένα κράτη η συστηματική άσκηση, ως κύριο συστατικό των προγραμμάτων 

αποκατάστασης ή επαναδραστηριοποίησης (Rehabilitation), με τη μορφή της 

θεραπευτικής παρέμβασης, εφαρμόζεται ευρέως, τόσο σε νοσηλευτικά ιδρύματα, όσο 

και σε εξειδικευμένα κέντρα-γυμναστήρια. Βέβαια στα προγράμματα αυτά εκτός από 

την άσκηση γίνεται προσπάθεια κοινωνικής επανένταξης και ψυχολογικής 

υποστήριξης των ασθενών, καθώς και κατάλληλης ενημέρωσης και προτροπής για 

εφαρμογή υγιεινού τρόπου διαβίωσης. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η 

ταχεία επαναφορά των ασθενών στους καθημερινούς ρυθμούς της ζωής τους, η 

βελτίωση της λειτουργικής τους ικανότητας, η ψυχολογική υποστήριξή τους  και, 

τέλος, η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάστασή τους. 3,5,6 

   Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ειδικά προγραμματισμένη χρόνια 

άσκηση των ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι ασφαλής και οδηγεί σε βελτίωση της 

συνολικής λειτουργικής ικανότητας, δηλαδή της φυσικής επάρκειας του οργανισμού, 

με τις βιολογικές προσαρμογές που επιφέρει.5-8 Οι πιο σημαντικές είναι η βελτίωση 

της αερόβιας και λειτουργικής ικανότητας, καθώς και της αντοχής και ισχύος των 

σκελετικών μυών. Επίσης συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχολογίας των 

ασθενών, μειώνοντας το άγχος και την κατάθλιψη και αυξάνοντας το αίσθημα της 

αυτοεκτίμησης και της ανεξαρτησίας.9-11 Παράλληλα, η εφαρμογή προγραμμάτων 

συστηματικής γύμνασης επιφέρει μείωση της νοσηρότητας και αύξηση του 

προσδόκιμου επιβίωσης.3,12 Έτσι λοιπόν σήμερα αναγνωρίζεται ως σημαντική η αξία 

της συστηματικής άσκησης ανάμεσα στα υπόλοιπα γενικά μέτρα θεραπευτικής 

αντιμετώπισης των χρόνιων παθήσεων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς 

γίνονται λειτουργικά πιο ικανοί, πιο ευδιάθετοι και περισσότερο κοινωνικοί, γεγονός 

που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 13 

 Η γύμναση, λοιπόν, σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις αποτελεί πιθανόν τον 

πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωση όλων των συνισταμένων που 

συνθέτουν την ποιότητα ζωής, δηλαδή της φυσικής επάρκειας, της ψυχολογικής 

κατάστασης και της κοινωνικοποίησής τους.3,11 Αυτό αντικειμενικά διαπιστώνεται 
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από τα αποτελέσματα της επίδρασης της γύμνασης σε δείκτες ειδικών τυποποιημένων 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, όπως 

του SF-36, του Karnofsky Performance Scale-KPS, του Sickness Impact Profile-SIP, 

του Scale of Life Satisfaction-LSI, του Quality of Life Index-QLI, κ.α.3 Από μελέτες 

σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα που συμμετείχαν σε προγράμματα συστηματικής 

άσκησης φαίνεται ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής εξαρτάται από τα οφέλη που 

επιφέρει η άσκηση και κυρίως από τη βελτίωση της φυσικής επάρκειας, καθώς και 

από τη συμμετοχή των ασθενών στα προγράμματα άσκησης, που τους καθιστούν πιο 

ικανούς, πιο ευδιάθετους και περισσότερο κοινωνικούς.6,10  

  Τα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε 

να είναι ωφέλιμα και ακίνδυνα και οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα να εντάσσονται 

σε αυτά μετά από πλήρη ιατρικό έλεγχο, ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι 

επιπλοκές που μπορούν να εμφανιστούν.5,6 Ιδιαίτερα ωφέλιμα είναι τα προγράμματα 

που γίνονται σε ομοειδείς ομάδες ασθενών με ανάλογα προβλήματα υγείας και 

λειτουργική ικανότητα.7,10 Η άσκηση σε ομάδες αποβλέπει στη βελτίωση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς και της ψυχολογικής τους κατάστασης, αφού δίνει την 

ευκαιρία ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων που έχουν το ίδιο 

πρόβλημα, αλλά και άμιλλας, που οδηγεί σε καλύτερη εκτέλεση των ασκήσεων και 

αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους.3,10 Η  γύμναση των ασθενών με χρόνια νοσήματα θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από προγραμματισμό και συστηματοποίηση, να έχει 

ρεαλιστικούς στόχους και το πρόγραμμα της άσκησης να είναι εφικτό για κάθε 

άτομο, ώστε να μην επιφέρει επιπλοκές.3 Έτσι, παρά την αρχική ένταξη σε ομάδες το 

πρόγραμμα πρέπει να έχει και εξατομικευμένους χαρακτήρες και στόχους. Τα 

προγράμματα άσκησης θα πρέπει να αποβλέπουν στη ψυχαγωγία, στη δημιουργία 

νέων ενδιαφερόντων και φυσικά να είναι ευχάριστα. 

  Τελικά συμπεραίνεται ότι η προγραμματισμένη γύμναση, ως κύριο συστατικό 

των προγραμμάτων αποκατάστασης, αποτελεί την Τρίτη παράμετρο της σύγχρονης 

θεραπευτικής αγωγής σε χρόνιες παθήσεις, μετά τη φαρμακευτική και χειρουργική 

αντιμετώπιση και συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών. 
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Η ΆΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΈΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΎ 

ΣΥΝΔΡΌΜΟΥ  

Κουτλιάνος Ν.  

Λέκτορας Κολύμβησης & Σωματικής Υγείας ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 
 

Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στις λιπαποθήκες του 

σώματος. Φυσιολογικά το λίπος, στο σύνολό του, αποτελεί το 15-20% του σωματικού 

βάρους για τον άνδρα και το 20-25% για τη γυναίκα. Στην παχυσαρκία το ποσοστό 

αυτό μπορεί να φτάσει το 40%, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις και το 70% (κακοήθης 

παχυσαρκία). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο προσδιορισμός της 

παχυσαρκίας γίνεται μέσω της τιμής του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος 

προκύπτει αν διαιρεθεί το σωματικό βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε 

μέτρα). Τιμές ΔΜΣ πάνω από 30 αφορούν διάφορες κατηγορίες παχυσαρκίας. 

Περίπου το 27% των ανδρών και το 38% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

είναι παχύσαρκοι ενώ τα υπέρβαρα παιδιά αυξάνονται κατά 40.000 ετησίως. 

Δυστυχώς, η Ελλάδα σύμφωνα με όλες τις μελέτες κατέχει την πρώτη ή βρίσκεται 

σταθερά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναφορικά με τα ποσοστά 

παχυσαρκίας τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Επιπλέον, το 7% των 

συνολικών εξόδων για την υγεία που καταβάλλονται στην ΕΕ συνδέονται με την 

παχυσαρκία.  

Ως σακχαρώδης διαβήτης ορίζεται διεθνώς: «μια μεταβολική διαταραχή 

πολλαπλής αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιμία, λόγω 

διαταραχών κυρίως του μεταβολισμού των υδατανθράκων και η οποία είναι 

αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην έκκριση ή τη δράση της ινσουλίνης ή και τα δύο. Η 

χρόνια υπεργλυκαιμία οδηγεί μακροπρόθεσμα σε βλάβη, δυσλειτουργία και  

ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων, κυρίως των οφθαλμών, των νεφρών, των 

νεύρων, των αγγείων και της καρδιάς.» Ο σακχαρώδης διαβήτης απαιτεί τιμή 

γλυκόζης πλάσματος νηστείας πάνω από 126 mg/dl. Ο αριθμός των διαβητικών 

ασθενών εκτιμάται ότι έχει υπερβεί τα 200 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως (περίπου 

7% στις αναπτυγμένες χώρες) και τα είδη του σακχαρώδη διαβήτη είναι: α) τύπου Ι 
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(ινσουλινοεξαρτώμενος), β) τύπου ΙΙ, γ) διαβήτης κύησης και δ) άλλοι τύποι 

(γενετικά σύνδρομα, παγκρεατικοί νόσοι, ενδοκρινοπάθειες κ.α.) 

Η παχυσαρκία σχετίζεται σημαντικά με την προοδευτική εκδήλωση 

μεταβολικών διαταραχών και το 1988 ο Gerard Reaven για πρώτη φορά περιέγραψε 

ένα σύνδρομο που ονόμασε σύνδρομο Χ ή μεταβολικό σύνδρομο που κατά τη γνώμη 

του έφερε κοινό παθογενετικό παράγοντα, συνυπήρχαν πολλοί παράγοντες κινδύνου 

καρδιαγγειακής νόσου και είχε ως συνέπεια την εμφάνιση μακροαγγειοπάθειας. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το ποσοστό επιπολασμού της νόσου 

αγγίζει το 21%. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μεταβολικό 

σύνδρομο θα πρέπει να έχει κεντρική παχυσαρκία που ορίζεται  από περίμετρο μέσης 

μεγαλύτερη από 94 cm στους άνδρες και από 80 cm στις γυναίκες και επιπλέον 2 από 

τους παρακάτω 4 παράγοντες: α) Τριγλυκερίδια ≥ 150 mg/dl ή θεραπεία για 

χοληστερόλη β) HDL Χοληστερόλη στους άνδρες < 40 mg/dl και στις γυναίκες < 50 

mg/dl ή θεραπεία για χοληστερόλη γ) Αρτηριακή πίεση του αίματος ≥ 130 / 85 

mmHg ή θεραπεία για υπέρταση και δ) γλυκαιμία ≥ 100 mg/dl ή εγκατεστημένος 

διαβήτης τύπου 2. 

Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του μεταβολικού 

συνδρόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και έχει καταδειχθεί σε πολλές μελέτες. 

Ειδικότερα, στόχος στην αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι αφενός μεν η απώλεια 

βάρους αφετέρου δε η αύξηση της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη. Αυτό 

μπορεί να επιτευχτεί με τη σωστή διατροφική αγωγή με μειωμένες θερμίδες και 

κατανομή των θερμίδων μεταξύ υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών αφετέρου δε με 

την άσκηση. Ειδικότερα, έχει βρεθεί ότι υπάρχει δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ 

άσκησης και πρόληψης μεταβολικού συνδρόμου και η καθημερινή γύμναση με 

μέτρια ένταση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών νοσημάτων. 

Άρρενες με VO2max <29.1 mlO2/kg/min είναι 3-4 φορές πιθανότερο να εκδηλώσουν 

μεταβολικό σύνδρομο από αυτούς με VO2max >35.5 mlO2/kg/min ακόμα και όταν δε 

διαφέρουν ως προς την ηλικία, την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, το 

κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τον ΔΜΣ.  

Τα κυριότερα λειτουργικά και μεταβολικά οφέλη από τη συστηματική 

συμμετοχή ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο σε προγράμματα γύμνασης 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Γλυκαιμικός έλεγχος (↓ Επίπεδα γλυκόζης, ↓ Αντίσταση στην ινσουλίνη). 

 Ελάττωση αρτηριακή πίεσης 



 167

 Βελτίωση λιπιδαιμικού προφίλ (Αύξηση HDL χοληστερόλης - Ελάττωση 

τριγλυκεριδίων) 

 Επιβράδυνση της αθηροσκλήρωσης 

 Βελτίωση της δράσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην καρδιακή 

λειτουργία 

 Μείωση κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων και θνησιμότητας 

 Βάρος σώματος - Κατανομή λίπους (Ελάττωση ή διατήρηση επιθυμητού 

βάρους σώματος) 

 Μυϊκή ενδυνάμωση, αντοχή, ευλυγισία. Ειδικότερα, για την αερόβια 

ικανότητα, έχει βρεθεί ότι η συστηματική άσκηση οδηγεί σε αύξηση της 

VO2max κατά 10 έως 60% ανάλογα με τους χαρακτήρες της γύμνασης, με 

μέσο όρο 20% μετά από μόλις 3 μήνες αεροβικής γύμνασης. 

 Ψυχολογική στήριξη - Αύξηση της αυτοπεποίθησης 

 Αλλαγή συμπεριφοράς (κάπνισμα, δίαιτα, stress) 

 Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής  

 

Η συστηματική φυσική δραστηριότητα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο 

αύξησης του σωματικού βάρους και εμφάνισης μεταβολικών νοσημάτων. Όλα τα 

άτομα και ιδιαίτερα αυτά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε συνδυασμό γύμνασης και αλλαγής του τρόπου ζωής 

(απώλεια βάρους). Συστήνεται άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών μέτριας 

έντασης όπως το έντονο περπάτημα και η γύμναση ενδυνάμωσης θα πρέπει να 

συνδυάζεται με την αερόβια άσκηση. Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι η συστηματική 

άσκηση υψηλής έντασης μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετα οφέλη. Ο βαθμός των 

ωφέλιμων προσαρμογών εξαρτάται κυρίως από τους χαρακτήρες της γύμνασης και το 

επίπεδο φυσικής επάρκειας του κάθε ατόμου.  
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Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί μια χρόνια μεταβολική διαταραχή η 

οποία οφείλεται σε σχετική ανεπάρκεια της ινσουλίνης, είτε λόγω μειωμένης 

έκκρισης, είτε λόγω μειωμένης δράσης της, είτε λόγω συνδυασμού αυτών των δυο. 

Αποτέλεσμα της ανεπάρκειας της ινσουλίνης είναι οι διαταραχές στο μεταβολισμό 

των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών αλλά και στο ισοζύγιο του ύδατος 

και των ηλεκτρολυτών. Κύριο χαρακτηριστικό του ΣΔ2 είναι η υπεργλυκαιμία 

δηλαδή η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Τα απώτερα αποτελέσματα των 

μεταβολικών διαταραχών του ΣΔ2 είναι οι χρόνιες διαβητικές επιπλοκές, 

αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια και πρώιμη αθηρωμάτωση 

(Armen, Smith 2003). Ο ρυθμός εξάπλωσης του ΣΔ2 τείνει λάβει επιδημικές 

διαστάσεις καθώς η παγκόσμια διαβητολογική εταιρία (IDF) υπολογίζει ότι υπάρχουν 

πάνω από 150 εκατομμύρια άτομα με ΣΔ2, με προοπτική να φτάσουν τα 220 

εκατομμύρια το 2010 και να ξεπεράσουν τα 300 εκατομμύρια το έτος 2025. 

 

Άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

Σύμφωνα με διάφορες μακράς διάρκειας μελέτες η εφαρμογή προγράμματος μέτριας  

έως έντονης άσκησης έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της HbA1c κατά 10-12%. Η 

βελτίωση της HbA1c εξαρτάται από τη συχνότητα, την ένταση και κυρίως από τις 

ενεργειακές απαιτήσεις των προπονητικών προγραμμάτων, καθώς μέτριας έντασης 

ασκήσεις μεγάλης διάρκειας είχαν ισοδύναμα αποτελέσματα με πολύ έντονες 

ασκήσεις μικρότερης διάρκειας αλλά ίσης ενεργειακής κατανάλωσης με τις 

προηγούμενες (American Diabetes Association 2002). Οι μηχανισμοί με τους οποίους 

η άσκηση δρα ευεργετικά στο γλυκαιμικό έλεγχο είναι οι εξής:  
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Α) Μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη των περιφερικών ιστών και 

βελτίωση του ινσουλινοεξαρτώμενου μεταβολισμού του γλυκογόνου στους 

σκελετικούς μυς. 

Β) Ελάττωση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας, ακόμα και όταν η 

βελτίωση της γλυκόζης νηστείας είναι αμελητέα. Πιθανόν η άσκηση να βελτιώνει τη 

μεταγευματική έκκριση της ινσουλίνης. 

Γ) Μείωση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης, αν και υπάρχει μικρός αριθμός 

εργασιών σχετικές με το θέμα. 

   Δ) Βελτίωση του μεταβολισμού γλυκόζης στους περιφερικούς ιστούς, καθώς 

το υπόστρωμα και ο τρόπος μεταβολισμού της γλυκόζης μετά από μυϊκή σύσπαση 

παρουσιάζει εξαιρετικές ομοιότητες μεταξύ μέτρια ασκουμένων ατόμων με ΣΔ2 και 

μη διαβητικών ατόμων (Κelley et al 2001). 

Πέρα όμως από το σημαντικό ρόλο της φυσικής δραστηριότητας, είτε με τη 

μορφή οργανωμένης άσκησης, είτε με τη μορφή αυτό-ελεγχόμενης δραστηριότητας, 

στη γλυκαιμική ρύθμιση, όλοι συμφωνούν ότι η άσκηση ασκεί ευεργετικό ρόλο στη 

μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα κλινικές μελέτες 

υποστηρίζουν τη σημαντική μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και 

θνητότητας. Τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα αποδίδονται πρωτίστως στη βελτίωση 

σημαντικών καρδιαγγειακών παραμέτρων όπως είναι η δυσλιπιδαιμία, η 

καρδιοαναπνευστική ικανότητα και η ινσουλινο-αντίσταση που επιφέρει η εφαρμογή 

προγραμμάτων άσκησης σε διαβητικούς ασθενείς. 

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η δίαιτα και η άσκηση είναι από τα μη 

φαρμακολογικά μέτρα τα όποια συμβάλλουν στην αλλαγή του λιπιδαιμικού προφίλ 

των διαβητικών. Συγκεκριμένα προγράμματα παρέμβασης φυσικής δραστηριότητας 

έχουν να επιδείξουν μείωση των τριγλυκεριδίων κατά 5-43%, μείωση κατά 3-13% 

της συνολικής χοληστερόλης, και αύξηση της HDL κατά 11-23%. Από την άλλη 

μεριά η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ΣΔ2 είναι υπέρβαροι 

(ΒΜΙ>25kg/m2). Η άσκηση και γενικότερα η κίνηση του σώματος μπορεί να 

συμβάλλει σε μια μετρίου βαθμού απώλεια βάρους και στη μείωση του σπλαγχνικού 

λίπους τα οποία αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και 

συνδέονται άμεσα με την αντίσταση στην ινσουλίνη και το λιπιδαιμικό 

προφίλ(Walker et al 1999, Yamanouchi et al 1995). Τέλος τα άτομα με ΣΔ2 

παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα άσκησης ή μικρότερη μέγιστη πρόσληψη 

οξυγόνου συγκριτικά με άτομα της ίδιας ηλικίας και φύλου που δεν πάσχουν από 
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διαβήτη. Η μειωμένη αυτή αερόβια ικανότητα στο διαβήτη συνδέεται με αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και μικροαγγειοπάθειας, π.χ. 

αμφιβληστροειδοπάθειας και νεφροπάθειας. Σύμφωνα με μελέτες (Dunstan et al 

1997) τόσο οι υπέρβαροι όσο και οι κανονικού σωματικού βάρους διαβητικοί 

ασθενείς μπορούν να ανταποκριθούν στην προπόνηση αυξάνοντας την 

καρδιοαναπνευστική ικανότητα κατά 12-27%. 

 

Χαρακτηριστικά της άσκησης σε διαβητικούς ασθενείς 

Παρά την πληθώρα των μελετών δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια το είδος και 

τα χαρακτηριστικά της άσκησης (τύπος, συχνότητα, διάρκεια) με τα καλύτερα 

αποτελέσματα στη ρύθμιση του διαβήτη. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία 

Αθλητιατρικής θα πρέπει γενικά τα προγράμματα άσκησης σε ΣΔ2 να περιλαμβάνουν 

διάφορες αερόβιες ασκήσεις (π.χ. βάδισμα, κολύμβηση, jogging) με διάρκεια κάθε 

συνεδρίας 20-60 min , συχνότητα 3-5 φορές την εβδομάδα και ένταση στο 55-75% 

της VO2peak ή 55-90% HRmax (ACSM 2000). To πρόβλημα στα περισσότερα 

οργανωμένα και υπό επίβλεψη προγράμματα άσκησης σε διαβητικούς είναι ότι παρά 

το γεγονός ότι οι ίδιοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της άσκησης, η συμμετοχή 

τους και πολύ περισσότερο η συμμόρφωση τους είναι παρά πολύ χαμηλή με 

αποτέλεσμα 1 χρόνο από την έναρξη των προγραμμάτων αυτών να συνεχίζουν σε 

αυτά λιγότεροι από το 10% αυτών που ξεκίνησαν. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται από 

πολλούς η συμμετοχή των διαβητικών σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν τη μορφή 

οργανωμένης προπόνησης, αλλά στοχεύουν στην παρακίνηση των ασθενών για 

υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής (life-style intervention) που θα 

περιλαμβάνει περισσότερη κίνηση, όπως βάδισμα, οικιακές δουλειές και καλύτερη 

διατροφή. Σύμφωνα με μεγάλες επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες 30 min 

βαδίσματος με ρυθμό κανονικό έως έντονο τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας 

συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου ή 

εγκεφαλικού επεισοδίου. Όσον αφορά δε τις διαβητικές οι οποίες δαπανούν 

τουλάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα για ασκήσεις μέτριας η μεγάλης έντασης, 

εμφανίζουν 40% μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο συγκριτικά με εκείνες 

που δεν κάνουν τίποτα από τα παραπάνω (Hu F. et al 2001). 

Εφόσον οι σωματικές ασκήσεις χαμηλής – μέτριας έντασης (π.χ. το 

περπάτημα) είναι ένας πρακτικός και εύκολος τρόπος δραστηριότητας με εξίσου 

ευεργετικά αποτελέσματα με την υψηλής έντασης δραστηριότητα θα πρέπει να 



 173

αναζητηθούν τρόποι παρακίνησης των ασθενών να συμμετέχουν σε αυτές. Οι μεγάλη 

πλειοψηφία των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 είναι υπέρβαροι, με 

σημαντικά μειωμένη σωματική ικανότητα, οι οποίοι συνήθως δεν συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες ή εγκαταλείπουν γρήγορα όταν αυξάνει η ένταση και η 

δυσκολία σε αυτές. Επομένως θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ενθάρρυνσης των 

ασθενών αυτών να ακολουθούν έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής αυξάνοντας σε 

πρώτη φάση το χρόνο κάποιων καθημερινών δραστηριοτήτων. Η οριοθέτηση εφικτών 

ατομικών στόχων, η συνεχής παρακίνηση και η βραδεία προοδευτική αύξηση της 

ενεργειακής κατανάλωσης σε σωματικές δραστηριότητες πιθανόν να δώσει λύση 

στην αποχή των ασθενών αυτών από την άσκηση. 

 

Συμπέρασμα 

Αναμφίβολα η συστηματική σωματική δραστηριότητα έχει θετικότερα αποτελέσματα 

στην μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου  όχι μόνο στο γενικό πληθυσμό, αλλά και 

στους διαβητικούς ασθενείς. Εντούτοις απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να 

διερευνηθούν διεξοδικότερα οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί. Παράλληλα θα πρέπει 

να δοθεί έμφαση στην παρότρυνση για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής (lifestyle) των 

ασθενών, του οποίου βασικά συστατικά θα είναι η ισορροπημένη διατροφή, η 

συνεχής σωματική δραστηριότητα και η τόνωση της κοινωνικής δραστηριότητας και 

αυτοπεποίθησης.     
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Περίληψη 

Η αιμορροφιλία είναι η συχνότερη και ίσως η σοβαρότερη διαταραχή της πήξης του 

αίματος. Κύριο γνώρισμά της είναι οι ενδοαρθρικές αιμορραγίες, που συνήθως 

οδηγούν σε ποικίλης βαρύτητας αιμορροφιλική αρθροπάθεια. Η βελτίωση, ωστόσο, 

της ποιότητας ζωής των αιμορροφιλικών ασθενών με την ευρεία εφαρμογή 

προγραμμάτων προφυλακτικής χορήγησης του παράγοντα που λείπει, οδήγησε τους 

ειδικούς στην αναζήτηση συμπληρωματικών τρόπων βελτίωσης της φυσικής 

κατάστασης των ασθενών. Τη δεκαετία του ’70 άρχισαν να εμφανίζονται στη 

βιβλιογραφία απόψεις και μελέτες υπέρ της άσκησης και της συμμετοχής των 

αιμορροφιλικών ασθενών σε αθλήματα, ως μέσο μυϊκής ενδυνάμωσης και βελτίωσης 

της κατάστασης των αρθρώσεων. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τα οφέλη της φυσικής άσκησης και άθλησης για τους 

αιμορροφιλικούς ασθενείς, καθώς και τις σύγχρονες απόψεις και κατευθυντήριες 

οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και το βαθμό συμμετοχής των παραπάνω στα διάφορα 

αθλήματα.   

 

Λέξεις κλειδιά: αιμορροφιλία, άσκηση, αθλήματα 

 

Haemophilia and Physical Exercise 

 

Abstract 

Haemophilia is the commonest and probably the most serious coagulation disorder. 

The hallmark of the disease is haemophilic arthropathy, caused by intraarticular 

bleeding. However, the implementation of prophylaxis regimes by means of two- or 

three- weekly infusions of factor concentrates has led to a substantial improvement in 

the haemophiliac’s quality of life. This has led many experts on the theme to seek 

complementary solutions that could enhance the patients’ physical condition. 
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Therefore, opinions in favour of practicing sports and performing exercise appeared in 

the scientific literature as from the seventies. Hereby, we attempt a review of the 

literature surrounding the benefits of physical exercise and sports for the haemophilic 

patients, as well as the current opinion and guidelines with regards to the latters’ 

participation in various sport activities. 

 

Key words: haemophilia, physical exercise, sports 

 

Ιστορική αναδρομή 

     Η αιμορροφιλία είναι μία από τις συχνότερες κληρονομικές  διαταραχές της πήξης 

του αίματος, ενδεχομένως και η πιο σοβαρή1. Αν και είναι γνωστή από τις αρχές της 

πρώτης χιλιετίας, με αναφορές ήδη  το δεύτερο αιώνα μ.Χ. στο Βαβυλωνιακό 

Ταλμούδιο, οι πρώτες επιστημονικές αναλύσεις σχετικά με την αιμορροφιλία 

ανιχνεύονται στις αρχές του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, το 1803 αναγνωρίστηκε από 

τον John Conrad Otto, γιατρό από τη Φιλαδέλφεια, ο κληρονομικός τρόπος 

μετάδοσης της νόσου και το γεγονός ότι έπασχαν κυρίως τα άρρενα άτομα, τα οποία 

κληρονομούσαν τη νόσο από τη μητέρα2. Η ιδέα ότι οι άρρενες πάσχοντες 

μπορούσαν να μεταβιβάσουν το γονίδιο της νόσου στις υγιείς κόρες τους 

διατυπώθηκε 10 χρόνια αργότερα, το 1813 από τον John Hay3.  

     Ο όρος αιμορροφιλία χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή της νόσου για πρώτη 

φορά το 1828 από τον Ελβετό φοιτητή Friedrich Hopff 2. To 1937, δύο γιατροί από το 

Harvard, οι Patek και Taylor, ανακάλυψαν την αντιαιμορροφιλική σφαιρίνη4. Το 

1947, ο Pavlovsky, γιατρός από το Buenos Aires, περιέγραψε τις διαφορετικές 

μορφές της Αιμορροφιλίας Α και Β. Η τελευταία, τέλος, ήταν γνωστή και ως 

βασιλική νόσος, καθώς εμφανιζόταν με μεγάλη συχνότητα στις βασιλικές οικογένειες 

της Ευρώπης (ιδιαίτερα στους Τσάρους της Ρωσίας). 

 

Γενικά 

      Η αιμορροφιλία είναι κληρονομική διαταραχή που αφορά την πήξη του αίματος. 

Κληρονομείται με το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γόνο και χαρακτηρίζεται είτε από 

έλλειψη του παράγοντα VIII της πήξης (Αιμορροφιλία Α, που αφορά 9 στους 10 

ασθενείς) είτε από έλλειψη του παράγοντα ΙΧ (Αιμορροφιλία Β). Η επίπτωση της 

Αιμορροφιλίας Α ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό και κυμαίνεται από 1 : 7000 
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άρρενες στην Αυστραλία5 και 1 : 10000 στις ΗΠΑ και τη Γερμανία1,6, ενώ για την 

Αιμορροφιλία  Β σε 1 : 600001. Κύριο κλινικό γνώρισμα της αιμορροφιλίας είναι η 

έντονη αιμορραγική διάθεση, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί από τις πρώτες ημέρες 

της ζωής. Συχνότερες είναι οι ενδοαρθρικές (80%) και λιγότερο οι ενδομυϊκές 

αιμορραγίες, αλλά είναι δυνατό να εκδηλωθεί και με εκχυμώσεις, ρινορραγία, 

αιμορραγία από το γαστρεντερικό, αιματουρία και εγκεφαλική αιμορραγία. 

     Ανάλογα με το επίπεδο του παράγοντα VIII  ή  IX στο πλάσμα, η αιμορροφιλία Α 

ή Β αντίστοιχα διακρίνεται σε ήπια (5 – 40 % του παράγοντα), μεσαίας βαρύτητας (1 

– 5 % του παράγοντα) και βαρειά (< 1 % του παράγοντα). Εκτός από τα επίπεδα του 

παράγοντα που λείπει στο πλάσμα, σημαντικός για τη βαρύτητα των κλινικών 

εκδηλώσεων είναι και ο ρόλος της δραστικότητας του παράγοντα, καθώς η 

συχνότητα και η βαρύτητα των αιμορραγικών επεισοδίων  ποικίλλει μεταξύ των 

ασθενών με παρόμοια επίπεδα του παράγοντα στο αίμα.7. 

 

Αιμορροφιλική αρθροπάθεια 

     Λόγω της διαταραχής του πηκτικού τους μηχανισμού, οι αιμορροφιλικοί ασθενείς 

αιμορραγούν ενδοαρθρικά είτε αυτόματα είτε συνεπεία κάποιου τραυματισμού. Οι 

αρθρώσεις που προσβάλλονται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η άρθρωση του αγκώνα, 

του γόνατος και η ποδοκνημική. Οι πολλαπλές αιμορραγίες επιφέρουν σταδιακές  

αλλοιώσεις στον ορογόνο θύλακο και τον αρθρικό χόνδρο με αποτέλεσμα τη φθορά 

και την καταστροφή της άρθρωσης8 (Σχήμα 1, Πίνακας 1). 

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση αιμορροφιλικής αρθροπάθειας (Peter Jones.            

L’Hemophile et la vie. Frison-Roche ed. Paris.1992) 

 

 

       Στάδιο 1           Στάδιο 2           Στάδιο 3         Στάδιο 4 
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       Πίνακας 1. Σταδιοποίηση αιμορροφιλικής αρθροπάθειας 

Στάδιο 1 Αιμορραγία στον αρθρικό θύλακο μετά 

από τρώση μικρού αγγείου 

Στάδιο 2 Αιμορραγία στην άρθρωση. Καταστροφή 

αρθρικού υμένα 

Στάδιο 3 Αιμορραγία στην άρθρωση. Καταστροφή 

χόνδρου. Αρχόμενες οστεοπορωτικές 

εστίες 

Στάδιο 4 Εξαφάνιση χόνδρου. Κοίλανση οστού, 

δημιουργία κύστεων 

     Παρόλο που η αιμορροφιλική αρθροπάθεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία 

αναπηρίας και νοσηρότητας στους ενήλικες αιμορροφιλικούς ασθενείς, η 

παθοφυσιολογία της δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. Τον κύριο ρόλο διαδραματίζει η 

φλεγμονή του ορογόνου θυλάκου, εξαιτίας της ενεργοποίησης διαφόρων 

ιντερλευκινών στον ορογόνο υμένα, καθώς και η απ’ ευθείας επίδραση των 

μονοπύρηνων κυττάρων και των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον αρθρικό χόνδρο9,10. Σε 

κάθε περίπτωση, οι ενδοαρθρικές αιμορραγίες οδηγούν σε υπερτροφική 

αιμορροφιλική ορογονίτιδα ή καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, με συνοδό μυϊκή 

ατροφία, η οποία καθιστά την άρθρωση ευάλωτη στην καταπόνηση, με αποτέλεσμα 

περαιτέρω αιμορραγικά επεισόδια. Εκτός της μυϊκής αδυναμίας και ατροφίας, στο 

φαύλο κύκλο της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας συμμετέχει και η απώλεια ή η 

διαταραχή της κιναισθητικής αντίληψης (αίσθηση προσανατολισμού και θέσης του 

σώματος στο χώρο), που συχνά γίνεται αιτία τραυματισμού και νέων αιμορραγιών 11. 

Στη χειρότερή της μορφή η αρθροπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή 

της άρθρωσης, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας ή 

ακόμη και τη σωματική αναπηρία 12. 

 

Θεραπεία     

     Μέσα στη δεκαετία του 1970, η εισαγωγή στην κλινική πράξη των 

συμπυκνωμένων παραγόντων της πήξης VIII και IX ως θεραπεία υποκατάστασης, 

άλλαξε την κλινική πορεία και κατ’ επέκταση τη ζωή των αιμορροφιλικών ασθενών, 
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που απαλλάγηκαν από το διαρκή φόβο μιας ακατάσχετης αιμορραγίας1. Ο αρχικός 

κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών (Ηπατίτιδα C, Σύνδρομο επίκτητης 

ανοσολογικής ανεπάρκειας), καθώς οι παράγοντες αυτοί αποτελούν  παράγωγα 

πλάσματος, ξεπεράστηκε τα τελευταία 15 χρόνια με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου 

του πλάσματος, αλλά και τη χρήση ανασυνδυασμένων παραγόντων της πήξης με 

τεχνικές DNA1.  

     Τα τελευταία χρόνια , ήδη από το 1958 στη Σουηδία13, στη βαρειά αιμορροφιλία 

εφαρμόζεται τόσο η επείγουσα (on demand) χορήγηση παραγόντων πήξεως σε 

συνδυασμό με την προφυλακτική χορήγηση των παραγόντων VIII και IX σε 

εβδομαδιαία βάση (3 φορές/εβδομάδα για τον παράγοντα VIII και 2 για τον 

παράγοντα ΙΧ) ήδη από το 2ο χρόνο ζωής13,14, με αποτέλεσμα ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας και σημαντική βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των αιμορροφιλικών ασθενών και των οικογενειών τους15. 

     Ένα ποσοστό ασθενών, ωστόσο, αναπτύσσει αλλοαντισώματα (αναστολείς ) στους 

παράγοντες VIII και IX (10 – 20% στην αιμορροφιλία Α και 3 – 5% στην 

αιμορροφιλία Β)1. Άλλοι συγγραφείς δίνουν ποσοστό αναστολέων μέχρι και 36% στη 

βαρειά αιμορροφιλία Α16,17. Οι ασθενείς μπορεί να συνεχίσουν να απαντούν στη 

θεραπεία με τον αντίστοιχο παράγοντα, όταν οι αναστολείς βρίσκονται σε μικρές 

συγκεντρώσεις, ωστόσο όταν είναι πάνω από 5 BU/ml αυτοί καθιστούν τη θεραπεία 

υποκατάστασης αναποτελεσματική. Στην περίπτωση αυτή παρακάμπτεται 

θεραπευτικά ο παράγοντας που λείπει με τη χορήγηση ανασυνδυασμένου 

ενεργοποιημένου παράγοντα VII ή του παράγοντα FEIBA (ενεργοποιημένο 

προθρομβινικό σύμπλεγμα)18. 

 

Άθληση και αιμορροφιλία 

     Μέχρι τις αρχές του 1970, η αποφυγή κάθε αθλητικής δραστηριότητας για τους 

αιμορροφιλικούς ήταν δόγμα. Ο πάντα υπαρκτός κίνδυνος μιας μη ελεγχόμενης 

ενδοαρθρικής και ενδομυϊκής αιμορραγίας, είχε οδηγήσει τους αιμορροφιλικούς 

ασθενείς στην αποφυγή κάθε τύπου αθλητικής δραστηριότητας και στον περιορισμό 

της φυσικής δραστηριότητάς τους19. 

     Τόσο η εφαρμογή της θεραπείας υποκατάστασης και της προληπτικής θεραπείας 

με τον παράγοντα VIII  ή IX στην κλινική αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας, όσο και 



 180

η ευρύτερη γνώση και εμπειρία πάνω στη θεραπευτική γυμναστική έχουν αλλάξει την 

παραπάνω στάση. Πλέον, όλοι οι επίσημοι φορείς για την αιμορροφιλία συστήνουν 

ανεπιφύλακτα την εφαρμογή εξειδικευμένης θεραπευτικής γυμναστικής στα πλαίσια 

του εκάστοτε θεραπευτικού πρωτοκόλλου για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς20-23. 

 

Φυσική κατάσταση των αιμορροφιλικών ασθενών  

     Πολλές μελέτες έχουν γίνει όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των 

αιμορροφιλικών ασθενών24-37. Ενδιαφέρον είναι το συμπέρασμα, στο οποίο 

καταλήγουν μελέτες κυρίως στην Ολλανδία και την Ουγγαρία, ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά την κατάσταση των αρθρώσεων και τη 

λειτουργικότητά τους μεταξύ των αιμορροφιλικών παιδιών και υγιών 

μαρτύρων26,27,28. Παρόμοιο συμπέρασμα έχει δημοσιευθεί και σχετικά με τη φυσική 

κατάσταση των αιμορροφιλικών ασθενών24. Επίσης πρόσφατες μελέτες28,35, σε 

αντίθεση με κάποιες παλαιότερες37 επισημαίνουν ότι οι αιμορροφιλικοί ασθενείς 

σήμερα δεν υπολείπονται από τους υγιείς ομοίους τους ως προς τη μυϊκή ισχύ αν και 

είναι σε υψηλότερο ποσοστό υπέρβαροι σε σχέση με το γενικό πληθυσμό28,35. Όσον 

αφορά την αερόβια ικανότητα των ασθενών αυτών οι Engelbert και συν28 

υποστηρίζουν ότι υπολείπεται σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό, ενώ σε 

μεταγενέστερη μελέτη οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι η αερόβια ικανότητα 

βρίσκεται τελικά στα ίδια επίπεδα με αυτή των φυσιολογικών μαρτύρων35. Παρόλα 

αυτά τα ενθαρρυντικά συμπεράσματα, κάποιες  έρευνες υποδεικνύουν την ύπαρξη 

αυξημένης οστεοκλαστικής δραστηριότητας36 και κατ’ επέκταση ελαττωμένης 

οστικής πυκνότητας (τόσο στην οσφύ όσο και στα ισχία) σε ενήλικες και σε παιδιά με 

βαρειά αιμορροφιλία Α29-34, γεγονός όμως που σχετίζεται με την καθιστική ζωή, την  

ήδη εγκατεστημένη αιμορροφιλική αρθροπάθεια που οδηγεί σε περιορισμό της 

φυσικής δραστηριότητας και τη χρόνια ηπατίτιδα C. 

 

Στόχοι της φυσικής δραστηριότητας 

     Οι στόχοι της άθλησης και της φυσικής δραστηριότητας είναι:   

1) Η επίτευξη σωστής θέσης και στάσης του σώματος (ορθοσωμία και 

ισορροπία) κατά τις διάφορες κινήσεις και αθλητικές δραστηριότητες για την 

αποφυγή πτώσεων και τραυματισμών 

2) Η αποκατάσταση και η διατήρηση της κινητικότητας και της 

ευλυγισίας των αρθρώσεων 
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3) Η αύξηση της μυϊκής ισχύος και αντοχής 

4) Η βελτίωση της αερόβιας ικανότητας του οργανισμού 

5) Η επίτευξη ψυχολογικής ευεξίας και 

6) Η ελάττωση των κινδύνων για την υγεία που προκύπτουν από έναν καθιστικό 

τρόπο ζωής 

         Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αιμορροφιλίας εξέδωσε το 2006 οδηγό που 

περιλαμβάνει ασκήσεις κατάλληλες για αιμορροφιλικούς ασθενείς38. Σύμφωνα με 

αυτόν δεν είναι όλα τα προγράμματα άσκησης κατάλληλα για τους αιμορροφιλικούς. 

Ένα λανθασμένο πρόγραμμα μπορεί να έχει αρνητική παρά ευεργετικής επίδρασης 

στον ασθενή. Ιδανικά, πριν από το σχεδιασμό ενός προγράμματος άθλησης, πρέπει ο 

κάθε αιμορροφιλικός ασθενής να ελέγχεται ως προς τη φυσική του κατάσταση (δηλ. 

αερόβια ικανότητα, αρθρική ευλυγισία και μυϊκή δύναμη). Το πρόγραμμα άθλησης 

πρέπει στη συνέχεια να καταρτίζεται από έναν εξειδικευμένο καθηγητή φυσικής 

αγωγής και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού να εποπτεύεται από αυτόν 

σε όλη τη διάρκειά του, ενώ ο ασθενής θα πρέπει να βρίσκεται σε προληπτική 

θεραπεία με τον παράγοντα που λείπει, ο οποίος θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος 

προς χρήση σε περίπτωση τραυματισμού. Καταλληλότερες θεωρούνται οι ήπιες 

ασκήσεις ενδυνάμωσης των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και των 

ποδοκνημικών, καθώς και οι μυϊκές διατάσεις. 

     Οι παραπάνω συστάσεις ενισχύονται από διάφορες μελέτες που έχουν αποδείξει 

τα επιπρόσθετα οφέλη της άθλησης για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς5,20,39,40. Από 

αυτές φαίνεται ότι συγκεκριμένο πρόγραμμα άθλησης χαμηλής έντασης βελτιώνει 

την ιδιοδεκτικότητα (κιναισθησία) και τη μυϊκή ισχύ με ελάχιστη πίεση στις 

αρθρώσεις20, βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων και προλαμβάνει την 

περαιτέρω προσβολή τους39. Ειδικά, η ισομετρική άσκηση και η άσκηση με 

αντιστάσεις αυξάνει τη μυϊκή ισχύ40–43 και μειώνει τη συχνότητα και τη βαρύτητα των 

αιμορραγικών επεισοδίων και του σχετιζόμενου με αυτά πόνου40. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται επίσης μία παροδική βελτίωση των παραμέτρων της πήξης μετά από 

έντονη άσκηση σε παιδιά με ήπια και μέτριας βαρύτητας αιμορροφιλία7, καθώς και 

παροδική αύξηση του παράγοντα VIII μετά από μεμονωμένο πρόγραμμα εντατικής 

άσκησης σε υγιή άτομα.44,45. 
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Ναι στα σπορ, αλλά ποια σπορ ; 

     Η συμμετοχή ή όχι των αιμορροφιλικών ασθενών σε οργανωμένα αθλήματα 

(σπορ) ήταν θέμα στο οποίο υπήρχε διάσταση απόψεων μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του ’7023. To 1961 πιστευόταν ότι μόνο η κολύμβηση είναι ασφαλής για τους 

αιμορροφιλικούς ασθενείς46. Το 1966, οι Boone και συν47 ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα 

υδροθεραπείας, ιδιαίτερα ωφέλιμο μετά από αιμορραγικά επεισόδια στα κάτω άκρα. 

Το 1974 οι ίδιοι συγγραφείς άρχισαν να συστήνουν δραστηριότητες όπως 

κολύμβηση, ποδηλασία, τέννις, κηπουρική και ορειβασία48. Από τα τέλη, πάντως, της 

δεκαετίας του ’70, η φυσική δραστηριότητα και η ενασχόληση με τα σπορ 

ενσωματώθηκε στα θεραπευτικά προγράμματα των αιμορροφιλικών ασθενών21. 

     Το 1989 οι Heijnen και συν49 διαίρεσαν τα σπορ σε τέσσερις κατηγορίες:  

A. Συνιστώμενα αθλήματα στα οποία μπορούν να λάβουν μέρος οι περισσότεροι 

αιμορροφιλικοί ασθενείς 

Β. Σπορ στα οποία τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων 

Γ. Επικίνδυνα αθλήματα με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού για όλους 

Δ. Αθλήματα που είναι δύσκολο να αποφευχθούν σε ορισμένες χώρες 

     (σκέιτ – μπορντ στις ΗΠΑ και ποδόσφαιρο στη Μεγ. Βρεττανία) 

     Οι κατηγορίες Α – Γ είχαν προηγούμενα περιγραφεί το 1984 σε δημοσίευση του 

Εθνικού Ιδρύματος Αιμορροφιλίας ( National Haemophilia Foundation) των ΗΠΑ και 

του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού50 , συμπεριλαμβάνοντας μόνο το γκολφ και την 

κολύμβηση στην ομάδα Α. Αργότερα, το 1995 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Αιμορροφιλίας δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την άθληση και την 

αιμορροφιλία με τον τίτλο “ Go for it”22, οι οποίες συμπεριελάμβαναν εκτός από τα 

δύο παραπάνω αθλήματα, το μπόουλινγκ, την ποδηλασία, το χορό, το ψάρεμα, την 

ορειβασία, την ιστιοπλοΐα, την επιτραπέζια αντισφαίριση, το βάδισμα και τη γιόγκα 

στην ομάδα Α. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε αθλήματα της ομάδας Α, είναι καλό 

να αποφεύγονται ή να γίνονται με προσοχή οι έντονες κινήσεις των μυών. 

     Όσον αφορά τα επικίνδυνα σπορ, όλοι συμφωνούν ότι αυτά είναι το ράγκμπυ, το 

μποξ, οποιασδήποτε μορφής χόκεϋ, ο μοτοσυκλετισμός, το ποδόσφαιρο και η πάλη. 

Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αιμορροφιλίας22 αναφέρουν επίσης το 

καράτε και το σκέιτμπορντ, αν και ορισμένοι συγγραφείς δε συμφωνούν.(Πίνακας 2) 
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            Πίνακας 2. Κατηγορίες αθλημάτων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό                     

                              Αιμορροφιλίας22 

Κατηγορία   Α Κολύμβηση, γκολφ 

Μπάντμιντον, μπόουλινγκ, ποδηλασία, χορός, ψάρεμα, φρίσμπυ, 

ιστιοπλοΐα, πινκ – πονκ, βάδισμα, γιόγκα 

Κατηγορία   Β Αεροβική γυμναστική, μπέιζμπολ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλλεϋ, 

τένις, κρίκετ, άρση βαρών, τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, 

καταδύσεις, ξιφασκία, ιππασία,  πατινάζ πάγου, κωπηλασία, 

σκοποβολή, τοξοβολία, κουνγκ – φου, τάε κβον ντο, ορειβασία, 

σκι, 

ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι 

Κατηγορία   Γ Ράγκμπυ, χόκεϋ, επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μοτοσυκλετισμός, 

πάλη, πυγμαχία, καράτε, σκέιτ – μπορντ 

 

     Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η συμμετοχή σε οργανωμένα 

αθλήματα είναι καλή για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς21,23 και για αυτό όλο και 

περισσότερα παιδιά και έφηβοι συμμετέχουν σε σπορ6,51. Ωστόσο, η ροπή προς τα 

αθλήματα σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό τραυματισμών που σχετίζονται με αυτά52. 

Προκειμένου να αποφεύγονται οι τελευταίοι συστήνονται ασκήσεις σωστής διάτασης 

των μυών κατά την προθέρμανση53. Επίσης, σημαντικό είναι το δάπεδο της άθλησης 

να είναι τέτοιο που να απορροφά τους κραδασμούς και να μην επιβαρύνει περαιτέρω 

τους αθλούμενους. Οι τελευταίοι χρειάζεται να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα 

προστατευτικά μέσα, όπως επιγονατίδες, προσωπίδες και κράνη (π.χ. για ποδηλασία). 

Η προφυλακτική θεραπεία συστήνεται ανεπιφύλακτα, ειδικά στην περίπτωση της 

βαρειάς αιμορροφιλίας, όπου φρόνιμο είναι να αποφεύγονται τα αθλήματα επαφής21. 

     Συμπερασματικά, τα περισσότερα αθλήματα θεωρούνται ασφαλή για ασθενείς με 

αιμορροφιλία αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός και υπάρξει επίβλεψη και 

κατάλληλη αντιμετώπιση του νοσήματος από αιματολογικής πλευράς (θεραπεία 

υποκατάστασης και προφύλαξη). Η φυσική δραστηριότητα και η άθληση πρέπει να 

συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής51. Εκτός από τα κοινά για όλους οφέλη της 

άσκησης (μακροβιότητα, πρόληψη της οστεοπόρωσης, της υπέρτασης, του διαβήτη 

και της κατάθλιψης), τα επιπλέον πλεονεκτήματά της για τους αιμορροφιλικούς 

ασθενείς είναι η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και του μυοσκελετικού τους 
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συστήματος, καθώς και η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες των συνομηλίκων τους 

με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κοινωνικής τους ζωής. 
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