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Αποκατάσταση - Sport rehabilitation and pain management 
Η σπονδυλοδεσία σε επαγγελματία αθλητή (spinal fusion) 
Η σπονδυλοδεσία είναι γενικά μια έσχατη λύση για τον αθλητή με δισκογενή πόνο και θα 
πρέπει να εξετάζεται μόνο αφού όλες οι άλλες θεραπευτικοί μέθοδοι έχουν αποτύχει. Η 
απαραίτητη μετεγχειρητική πορεία μετά τη σπονδυλοδεσία της οσφυϊκής μοίρας δεν είναι 
γενικά ανεκτή από τους αθλητές που ανυπομονούν να επιστρέψουν στην αθλητική 
δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν σαφή αποτελέσματα για τα ποσοστά επιστροφής στον 
αθλητισμό μετά τη σπονδυλοδεσία.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Η σπονδυλοδεσία γίνεται σε πέντε 

στάδια αποκατάστασης: 
 
1ο στάδιο: Πρώιμη προστατευμένη 
κινητοποίηση.  
Αποτελείται από μία σύντομη 
περίοδο ανάπαυσης, 
ακολουθούμενη από διάφορες 
θεραπευτικές λεπτομέρειες, όπως η 
θερμοθεραπεία ή παγοθεραπεία. Ο 
αθλητής ξεκινάει ένα πρόγραμμα 
πρώιμης άσκησης για την 
αποκατάσταση της οσφυϊκής μοίρας 
και των κάτω άκρων της τροχιάς 
κίνησης.  
 
2ο στάδιο: Δυναμική σταθεροποίηση 
της σπονδυλικής στήλης. 
Επικεντρώνεται σε ισομετρικές 
ασκήσεις συστολής των κοιλιακών 
και οσφυϊκών μυών για τη 
σταθεροποίηση του τραυματισμένου 
μέλους.  
 
3ο στάδιο: Επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση των οσφυϊκών μυών. Το 
επίκεντρο αυτού του σταδίου είναι η 
μυϊκή ενδυνάμωση που προέρχεται 
από τη βελτίωση του νευρομυϊκού 
συντονισμού σε αντίθεση με την 
υπερτροφία των μυϊκών ινών.  
 
4ο στάδιο: Ο αθλητής επιστρέφει 
στην αθλητική δραστηριότητα με μία 
σειρά πλειομετρικών ασκήσεων. 
 
5ο στάδιο: Περιλαμβάνει ένα 
πρόγραμμα αποκατάστασης με 
τακτικές ασκήσεις αποθεραπείας. 
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 Η αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων 
έχει ως κύριο στόχο την επανεκπαίδευση 
των αθλητών ώστε να επανέρθουν στον 
αγωνιστικό χώρο και στις έντονες 
καθημερινές δραστηριότητες. Έχει ως κύριο 
στόχο να μειώσει τον πόνο, τον 
τραυματισμό που έχουν σχέση με το 
μυοσκελετικό σύστημα. Βοηθάει όλες τις 
ηλικίες να διατηρήσουν τη φυσική τους 
κατάσταση, να αναρρώσουν πιο γρήγορα 
και να εμποδίσουν τους τραυματισμούς και 
τον μυϊκό πόνο.  

- Οι μικροτραυματισμοί είναι χρόνιοι 
τραυματισμοί που οφείλονται στην 
κατάχρηση της δομής των μυών, 
αρθρώσεων, συνδέσμων και τενόντων. 
Αυτού του είδους τραυματισμοί είναι 
πιο συχνοί σε αθλήματα όπως η 
κολύμβηση, η ποδηλασία και η 
κωπηλασία.  
 

- Οι μακροτραυματικοί τραυματισμοί 
προκαλούνται ή οφείλονται σε ισχυρή 
δύναμη, όπως π.χ. η πτώση από 
ατύχημα ή σύγκρουση. Είναι πιο συχνές 
σε αθλήματα που έχουν σχέση με το 
ποδόσφαιρο και το ράγκμπι. Αυτοί οι 
τραυματισμοί μπορεί να είναι 
πρωτογενείς (λόγω άμεσης βλάβης των 
ιστών ή λόγω μεταβατικής αποστολής 
δυνάμεων). 
 
 

- Οι ειδικές ομάδες αποκατάστασης όπως 
είναι οι ηλικίες από 50 – 80 χρόνων 
πρέπει να επιβλέπονται από ειδική 
ιατρική ομάδα (φυσικοθεραπευτές, 
ψυχολόγους, καρδιολόγους κτλ.) κατά 
τη διάρκεια της θεραπευτικής τους 
άσκησης. Άλλες ομάδες προχωρημένης 
ηλικίας μπορεί απλώς να χρειαστεί να 
βελτιώσουν το επίπεδο δεξιοτήτων τους 
με την κατάλληλη θεραπευτική άσκηση 
ή να βελτιώσουν την κοινωνική τους 
αλληλεπίδραση συμμετέχοντας σε μία 
τακτική αθλητική δραστηριότητα. 
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Τραυματισμοί στον αθλητισμό και η 
αποκατάσταση σε επαγγελματίες 
κολυμβητές και πολίστες μεταξύ 16 
και 35 ετών. 

 
Το κολύμπι είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή ανταγωνιστικά αθλήματα. 
Κατά την περίοδο 2013 – 2014 μόνο 9630 
άνδρες και 12333 γυναίκες είχαν 
εγγραφεί στο εθνικό σωματείο αθλητών 
στις ΗΠΑ.  
 
Η επαγγελματική καριέρα των 
κολυμβητών περιλαμβάνει υψηλές 
απαιτήσεις εκπαίδευσης όπου 
εμφανίζεται η τενοντίτιδα και η αίσθηση 
του πόνου, η αδυναμία του ώμου, που 
κατά τη διάρκεια της προπόνησης έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου 
απόδοσης.  

 



 

4 

 

• KINESIOTAPING 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Το Kinesiotaping είναι μία 
θεραπευτική μέθοδος με τη 
χρησιμοποίηση μίας μοναδικής 
ελαστικής ταινίας. Είναι μία 
μορφή θεραπείας που ενισχύει 
την λειτουργία πολλών 
διαφορετικών ιστών και 
φυσιολογικών συστημάτων. 

 

 Kinesio είναι μία ταινία κατάλληλη 
για οποιοδήποτε στάδιο του 
σχεδίου θεραπείας σε οξεία, 
υποοξεία αποκατάσταση σε 
χρόνιο πόνο, μεταχειρουργικά 
και για πρόληψη 
τραυματισμών.  

 

Είναι μία μορφή θεραπείας που 
μπορεί να συνδυαστεί με άλλες 
θεραπευτικές όπως τεχνικές 
κινητοποίησης, κρυοθεραπεία, 
υδροθεραπεία, ηλεκτρο-
διέγερση, βελονισμό. Το 
kinesiotaping μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην 
φυσικοθεραπεία ειδικά σε 
ασθενείς που ασχολούνται με 
τον αθλητισμό. 
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• Οστεοπόρωση – Θεραπεία Αγκώνα Αθλητή 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Τί είναι οστεοπόρωση 

     Η οστεοπόρωση είναι μία 
ασθένεια κατά την οποία η 
οστική  πυκνότητα και η 
ποιότητα των οστών  

     μειώνεται οδηγώντας σε 
αδυναμία του σκελετού και 
ιδιαίτερα της σπονδυλικής 
στήλης, του καρπού, του 

     ισχύου, λεκάνης και του άνω 
βραχίονα. Η οστεοπόρωση 
έχει συναφή κατάγματα που 
μπορεί να επιφέρει 

 σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. 
Σε όλο τον κόσμο ένας στις 
τρείς γυναίκες και ένας 
στους πέντε άνδρες ηλικίας 
άνω των 50 ετών θα 
υποφέρει από 
οστεοπόρωση.  

 

2. Η θεραπεία του 
τραυματισμένου αγκώνα σε 
ενεργά άτομα όπως αθλητές 
και άλλους επαγγελματίες 
απαιτεί την κατανόηση του 
τραυματισμού, της 
ανατομίας και της βιολογίας 
της κινητικής αλυσίδας του 
αγκώνα και του ανώτερου 
άκρου. Η θεραπεία του 
τραυματισμένου αγκώνα 
τόσο ενός νεότερου εφήβου 
ασθενούς όσο και 
μεγαλύτερης ηλικίας απαιτεί 
την ίδια θεραπευτική 
προσέγγιση.  

 


