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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 

«Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε 

συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, 

βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων 

καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, 

νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Παράλληλα προάγουν την 

έρευνα, ολοκληρώνοντας την επιστημονική και επαγγελματική τους και εξέλιξη. 

Οι Φυσικοθεραπευτές συνεισφέρουν στην πρόληψη και στην περιφρούρηση της 

δημόσιας υγείας μέσω της παροχής υπηρεσιών στα Νοσοκομεία, στις Κλινικές, στα 

Κέντρα αποκατάστασης, στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας, στον Αθλητισμό καθώς 

και στον ιδιωτικό τομέα όπως σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, 

Φυσικοθεραπευτήρια, Υδροθεραπευτήρια – Ιαματικές πηγές,  μονάδες ημερήσιας 

φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και σε κατ’ οίκον επισκέψεις (Π.Δ. 

29/87, ΦΕΚ 53/95). 

Ο τίτλος σπουδών Φυσικοθεραπείας οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένο 

(ρυθμιζόμενο) επάγγελμα (regulated profession). Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές 

έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη του δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού 

τομέα και ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών 

τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που 

χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γυμναστική αποτελεί ένα άθλημα υψηλού κινδύνου, τόσο λόγω αυξημένων 

απαιτήσεων σε επίπεδο δυσκολίας και συνθετότητας των ασκήσεων αλλά και 

πολύωρων καθημερινών προπονήσεων, όσο και λόγω συμμετοχής σε πολυάριθμα και 

διαφορετικά δομημένα αθλήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παρουσία 

ενοχλημάτων και τραυματισμών ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Οι ανατομικές 

περιοχές που επηρεάζονται συχνότερα στους αθλητές της γυμναστικής διαφέρουν σε 

άνδρες και γυναίκες. Συνοπτικά, οι αθλητές τραυματίζονται συχνότερα στο άνω 

άκρο, ενώ οι αθλήτριες στο κάτω άκρο και στην περιοχή της οσφυϊκής μοίρας. 

Παρόλα αυτά, η ποδοκνημική άρθρωση τραυματίζεται το ίδιο συχνά και στα δυο 

φύλα.  Τα είδη των αθλημάτων που λαμβάνουν μέρος οι αθλητές της γυμναστικής, 

περιέχουν κυρίως την χρήση των άνω άκρων για τους άνδρες και των κάτω άκρων για 

τις γυναίκες. Συνεπώς, προκύπτει ότι η παρουσία τραυματισμών είναι αρκετά συχνή, 

δεδομένου της δομής των ασκήσεων, την δυσκολία των οργάνων και των 

πολυάριθμων χρόνων και ωρών καθημερινής προπόνησης, με μεγάλη συχνότητα 

συνδεσμικών, τενόντιων και μυϊκών κακώσεων που ωθούν τους αθλητές να απέχουν 

από τις καθημερινές προπονήσεις και να χρήζουν συντηρητικής ή μη αποκατάστασης. 

Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη η διεξοδική 

και καθημερινή ιατρική και  φυσιοθεραπευτική περίθαλψη των αθλητών, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι τραυματισμοί και να μειωθεί η περίοδος αποχής τους από τους 

αγώνες και τις προπονήσεις. 
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 Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων πρέπει να ξεκινά 

από την πρώτη στιγμή μιας κάκωσης και να συνεχίζεται και μετά την επιστροφή του 

αθλητή στον αγωνιστικό χώρο. Η σφαιρική αντιμετώπιση χρησιμοποιεί διάφορες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο όχι απλά την αντιμετώπιση της οξείας κάκωσης 

αλλά την επανεκπαίδευση του αθλητή ώστε να μην παρουσιάσει ξανά την ίδια 

κάκωση. 

Βασικές αρχές φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης 

Οι βασικές αρχές της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης μιας αθλητικής κάκωσης 

στοχεύουν  

 στην ελαχιστοποίηση της βλάβης της φλεγμονής και του πόνου στην περιοχή 

της κάκωσης 

 στην προαγωγή της επούλωσης 

 στη διατήρηση ή αύξηση του εύρους κίνησης της επηρεαζόμενης άρθρωσης  

 στην πρόληψη μυϊκής ατροφίας ή αύξηση της μυϊκής ισχύος  

 στη διατήρηση ή αύξηση της αντοχής  

 στη διευκόλυνση της λειτουργικής ανάρρωσης  

 και στην αποφυγή υιοθέτησης κινητικών προτύπων κακής προσαρμοστικής 

εξισορρόπησης της νέας κατάστασης 

 

Σκοποί του προγράμματος αποκατάστασης μετά τον τραυματισμό 

 Να επαναποκτηθεί η καλή κινητικότητα των αρθρώσεων 

 Να διαταθούν οι κολλαγόνοι ιστοί και οι μύες σ’ ένα ωφέλιμο μήκος 

 Να αυξηθεί η δύναμη των μυών 

 Να βελτιωθούν η ιδιοδεκτικότητα και ο συντονισμός 
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Οφέλη φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης 

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

μετά από ένα αθλητικό τραυματισμό. Σκοπός του προγράμματος αποκατάστασης 

είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αθλητή και η επαναφορά του στο 

άθλημα εάν αυτό είναι δυνατό. Σε αυτό το στάδιο κύριοι στόχοι είναι να 

σιγουρέψουμε ότι ο αθλητής μπορεί να προπονείται κανονικά και στο 100%.  Για 

αυτό πρέπει να διασφαλιστεί : 

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 (Αρχικά παθητικές και στη συνέχεια ενεργητικές ασκήσεις διάτασης)  

 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗΣ 

 (Εναλλακτικά είδη άσκησης χωρίς φόρτιση της τραυματισμένης περιοχής 

όπως ποδήλατο, κολύμβηση, βάδιση σε νερό, τρέξιμο. Στη συνέχεια να 

εισάγει μέρη του φυσιολογικού προγράμματος προπόνησης του χωρίς 

φόρτιση της τραυματισμένης περιοχής. Σημαντικό να  επιτευχθεί η ανάκτηση 

85-90% της αρχικής δύναμης προτού επιτραπεί στον αθλητή να επιστρέψει. 

 ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

(Κλειδί για την αποφυγή πιθανού επανατραυματισμού είναι να δοθούν 

συγκεκριμένες ασκήσεις που δοκιμάζουν την ικανότητα ισορροπίας, 

μεταφορά βάρους, γρήγορες αντιδράσεις σε αλλαγές θέσεων) 

 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 (Εφαρμογή ελαφρώς διαφορετικού είδους λειτουργική προπόνηση , καθώς 

λόγω του τραυματισμού υπάρχει μικρή πιθανότητα εκτέλεσης της 

συνηθισμένης)  
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Στόχοι του Φυσικοθεραπευτή 

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή δεν περιορίζεται μόνο στον σχεδιασμό του 

προγράμματος θεραπείας του αθλητή , δηλαδή την απόφαση για το ποια μέσα, ποιες 

ασκήσεις και με ποια σειρά θα τα χρησιμοποιήσει, στην πραγματικότητα είναι πολύ 

πιο σύνθετος. 

 Ευθύνη για το αν η διαδικασία της αποκατάστασης θα εκτελεστεί σωστά και 

αποτελεσματικά δεν φέρει μόνο ο αθλητής αλλά και ο ίδιος ο θεραπευτής.  

Πιο αναλυτικά θα πρέπει : 

 1. Ο θεραπευτής να θέτει στόχους και να παρατηρεί την βελτίωση με σκοπό να 

αυξηθεί το κίνητρο του  

2. Ο σχεδιασμός προγράμματος θεραπείας να είναι ξεχωριστός για τον κάθε αθλητή, 

να είναι προσαρμοσμένος σύμφωνα με τις ανάγκες του αθλήματος, τις απαιτήσεις και 

τον τρόπο ζωής του  

3. Να διασφαλιστεί από τον θεραπευτή ότι τόσο ο τραυματισμός όσο και το 

πρόγραμμα θεραπείας χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και πλήρη κατανόηση από τον 

αθλητή,  

4. Να αναπτυχθεί μία καλή και υγιής σχέση μεταξύ αθλητή και θεραπευτή 

συνοδευόμενη από σεβασμό και αλληλοκατανόηση, με σκοπό τη βελτίωση της 

αυτοπεποίθησης και της ψυχολογίας του αθλητή. Για καλύτερη απόδοση μπορεί να 

πάρει μέρος και ο προπονητής ώστε να αυξηθεί το κλίμα υποστήριξης, κάτι που 

σίγουρα θα έχει θετική επιρροή στον αθλητή.  

5. Να γίνει κατανοητό στον αθλητή, με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, ότι εκείνος 

είναι υπεύθυνος των πράξεων του  σε συνδυασμό με τις οδηγίες του θεραπευτή. 

 6. Να δοθούν στον αθλητή κάποιες τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης άγχους 

(Niven, 2007) 
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Φάσεις αποκατάστασης 

 Η αποκατάσταση μιας αθλητικής κάκωσης αναλύεται σε τρεις φάσεις:  

 Οξεία φάση (οι πρώτες 48 με 72 ώρες) 

 Υποξεία ή φάση ανάρρωσης (3 μέρες με 3 εβδομάδες) και 

 Λειτουργική φάση (εβδομάδες έως μήνες)  

Φάση µέγιστης προστασίας - οξεία φάση (48-72 ώρες))  

Το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης, αντιστοιχεί στην φλεγμονώδη φάση της 

διαδικασίας επούλωσης και συνίσταται στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου Κ.Α.Π.Α. 

(κρύο ‐ επίδεση ‐ ανάπαυση ‐ ανύψωση) για ένα 48ωρο. Μετά τις δύο ημέρες, θα 

πρέπει να υπάρξει πλήρης ιατρική εκτίμηση του τραυματισμού και του βαθμού 

σοβαρότητας. 

Στόχοι φυσικοθεραπείας 

 • Έλεγχος φλεγµονής και ύδραρθρου 

• Ανακούφιση από τον πόνο 

• Απόκτηση εύρους κίνησης στην άρθρωση  

• Πρόληψη δυσκαµψιών και ρικνώσεων της άρθρωσης  

Αρχές αντιμετώπισης στην οξεία φάση 

1. Έλεγχος της φλεγμονής  

2. Εφαρμογή κανόνα του RICE (rest – ice – compression - elevation): ανάπαυση, 

εφαρμογή ψυχρού επιθέματος, ελαστική περίδεση, ανύψωση άκρου με κάκωση.  

3. Χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων 

 4. Εφαρμογή φυσικών και/ή μηχανικών μέσων θεραπείας 

5. Διατήρηση διατασιμότητας και εύρους κίνησης 

 6. Ελεγχόμενες κινήσεις – μετακινήσεις 
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Μέσα φυσικοθεραπείας  

• Κρυοθεραπεία (ψυχρά επιθέµατα, µάλαξη µε πάγο, παγοκύστες). • Παλµική και 

άθερµη διαθερµία. • Υπέρηχος • Τ.Ε.Ν.S • Laser. • Ιοντοφόρεση. • ∆ιαδυναµικά 

ρεύµατα.  • Κινησιοθεραπεία • Υδροθεραπεία 

Φάση µέτριας προστασίας - υποξεία φάση ( 3μέρες ως 3 εβδοµάδες)  

Το δεύτερο στάδιο της αποκατάστασης, αντιστοιχεί στη δεύτερη φάση της 

διαδικασίας επούλωσης, την ινοβλαστική φάση. Ξεκινάμε με ασκήσεις εύρους 

κίνησης και στην συνέχεια διατάσεις. Μετά τις ασκήσεις εφαρμόζουμε παγοθεραπεία. 

Στόχοι φυσικοθεραπείας  

• Απόκτηση πλήρους έκτασης της άρθρωσης • Μυϊκή ενδυνάµωση όλων των µυϊκών 

οµάδων που περιβάλλουν την άρθρωση • Επανάκτηση του φυσιολογικού προτύπου 

κίνησης 

Αρχές αντιμετώπισης στην υποξεία φάση 

 Συνέχιση εφαρμογής φυσικών και/ή μηχανικών μέσων θεραπείας 

 Αποκατάσταση διατασιμότητας της άρθρωσης και των μαλακών μορίων της 

περιοχής 

 Ασκήσεις διατάσεων 

 Ασκήσεις ενδυνάμωσης (ισομετρικές, ισοτονικές) 

 Ασκήσεις αντοχής 

Μέσα φυσικοθεραπείας  

• Κρυοθεραπεία. • Θερµοθεραπεία. • ∆ιαθερµία βραχέων κυµάτων. • ∆ιαθερµία 

µικροκυµάτων. • Μάλαξη • Υπέρηχος • ∆ιαδυναµικά ρεύµατα • T.E.N.S • Laser.  • 

Κινησιοθεραπεία • Υδροθεραπεία 

Τελικό στάδιο αποκατάστασης- λειτουργική φάση (εβδομάδες έως μήνες) 

Το τρίτο στάδιο της αποκατάστασης, στάδιο ωρίμανσης – επανασχεδιασμού έχει 2 

στόχους. Ο πρώτος αφορά την ενδυνάμωση και ο δεύτερος την ιδιοδεκτικότητα. 
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Εξάσκηση ανάλογα με το άθλημα και με κινήσεις του αθλήματος, απαραίτητη για την 

νευρομυϊκή επανεκπαίδευση. 

Στο στάδιο αυτό είναι η επιστροφή του αθλητή στις  δραστηριότητες πριν τον 

τραυµατισµό και στη λειτουργική του επανένταξη. Για την επιτυχία αυτού του 

στόχου πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να θέσει κάποιους στόχους. 

Στόχοι φυσικοθεραπείας  

• Επανεκπαίδευση φυσιολογικού τρόπου κίνησης  

• Βελτίωση ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας. 

 • Πρόληψη επανατραυµατισµού  

• Ισχυροποίηση  µυών  

Αρχές αντιμετώπισης στην λειτουργική φάση 

 

1. Βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου  

2. Διόρθωση λανθασμένων κινητικών συμπεριφορών 

3. Δραστηριότητα προσαρμοσμένη στο άθλημα του ασθενή  

4. Λειτουργική επανεκπαίδευση 

5. Εκπαίδευση σωστής κινητικής αλληλουχίας  

6. Ισορροπία και ιδιοδεκτικότητα  

7. Ασκήσεις ευκινησίας 

8. Ασκήσεις συντονισμού 

Μέσα φυσικοθεραπείας  

• Κρυοθεραπεία 

 • Θερµοθεραπεία 

 • ∆ιαθερµία βραχέων κυµάτων. 
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 • ∆ιαθερµία µικροκυµάτων 

. • Μάλαξη 

 • Υπέρηχος 

 • ∆ιαδυναµικά ρεύµατα 

• T.E.N.S 

 • Laser  

• Ιοντοφόρεση 

 • Κινησιοθεραπεία 

 • Υδροθεραπεία. 
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 ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η χρήση μέσων για την μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος, είτε τοπικά είτε σε 

ολόκληρο το σώμα, αποτελεί από τις πιο παλιές και βασικές μεθόδους θεραπείας. 

Συγκεκριμένα η θερμοθεραπεία -δηλαδή η χρήση φυσικών μέσων για την αύξηση της 

εσωτερικής ή επιφανειακής θερμοκρασίας για θεραπευτικούς σκοπούς- αποτελεί μια 

μέθοδο με πολλούς τρόπους εφαρμογής, που καθένας προσφέρει διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

 Η θερμοθεραπεία εφαρμόζεται μετά από το οξύ στάδιο και βοηθά στην επούλωση 

της περιοχής. Μετά από τη φλεγμονώδη φάση, η περιοχή που πάσχει έχει ανάγκη από 

περισσότερο αίμα και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται θερμοθεραπεία, η οποία χάρη 

στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος  

 αυξάνει το μεταβολισμό 

  ελαττώνει το μυϊκό σπασμό (μέσω της επίδρασής της στο κολλαγόνο -

σύνδεσμοι, τένοντες, αρθρικός υμένας και θύλακας) 

 ελαττώνει τη δυσκαμψία των αρθρώσεων 

 αυξάνει την ικανότητα διάτασης του κολλαγόνου 

  αυξάνει την ελαστικότητα της περιοχής 

 βοηθά  στην ευκολότερη αποβολή των άχρηστων μεταβολικών προϊόντων  

 μειώνει σημαντικά το οίδημα και τη φλεγμονή.  

 βοηθά στην οξυγόνωση των ιστών με μεγαλύτερη ταχύτητα  

 βοηθά στην ταχύτερη επούλωση 

 παρατηρείται σημαντική μείωση του πόνου (χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο 

μηχανισμός δράσης) 

 

http://www.care.gr/search/?q=%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://www.care.gr/search/?q=%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://www.care.gr/search/?q=%CE%BF%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1


ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σελίδα 13 
 

Ενδεικτικά μέσα θερμοθεραπείας 

Τα πιο γνωστά μέσα επιφανειακής θερμοθεραπείας είναι τα θερμά επιθέματα, 

δινόλουτρα, παραφινόλουτρα, υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες, θερμαντικές 

κρέμες. 

Για την εν τω βάθει θερμοθεραπεία χρησιμοποιούνται κυρίως οι διαθερμίες 

μικροκυμάτων και βραχέων κυμάτων και υπέρηχοι. 

 

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η επιλογή ζεστού-κρύου αποτελεί ένα από τα σύγχρονα ζητούμενα στο χώρο της 

αποκατάστασης. Πρώτος ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε τον πάγο σαν θεραπευτικό 

μέσο στους οξείς τραυματισμούς του μυοσκελετικού συστήματος. Σήμερα, έχει 

αποδειχθεί πειραματικά ότι ο πάγος παίζει σημαντικό ρόλο στην οξεία φάση της 

επούλωσης μετά από τραυματισμούς (θλάσεις των μυών, αιματώματα, συνδεσμικές 

κακώσεις, κακώσεις των μηνίσκων, διαστρέμματα κλπ) καθώς και στις τενοντίτιδες, 

θυλακίτιδες, ορογονοθυλακίτιδες. 

Η χρήση του κρύου συμβάλει στην τοπική μείωση της θερμοκρασίας που προκαλεί: 

 Αναστολή έκκρισης ισταµίνης (υπεύθυνης για  αγγειοδιαστολή) 

 Αγγειοσυστολή 

 Ελάττωση της αιµατικής ροής, περιορισμός του θρόμβου 

 Μείωση της  φλεγμονής και του οιδήματος 

 Ελάττωση του µεταβολισµού 

 Ελάττωση της ταχύτητας μετάδοσης των νευρικών ώσεων 

 Ελάττωση του πόνου, της φλεγμονής. του οιδήματος, του μυϊκού σπασμού 

http://www.care.gr/search/?q=%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.care.gr/search/?q=%CF%86%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE
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Η άµεση εφαρµογή κρυοθεραπείας ενδείκνυται, λόγω αυτών των φυσιολογικών 

αντιδράσεων, στις περιπτώσεις φλεγµονώδους διεργασίας γιατί ουσιαστικά 

καταπολεµά όλα τα συµπτώµατα της φλεγµονής.   

Η κρυοθεραπεία αντενδείκνυται:  

 Σε άτοµα µε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήµατα 

 Σε ανοιχτά τραύµατα 

 Σε περιοχές µε υπαισθησία  

 Σε άτοµα µε υπερευαισθησία στο κρύο 

 Σε ψύξεις 

 Σε παρέσεις νεύρων 

 Σε µυϊκές αδυναµίες ή παραλύσεις 

 Σε δύσκαµπτες αρθρώσεις πριν την κινητοποίηση τους 

Ενδεικτικά μέσα κρυοθεραπείας 

 Πάγος 

 Παγοκύστες  

 Ψυχρά επιθέματα 

 Μάλαξη με πάγο 

 Χλωριούχο αιθύλιο (ψυκτικά σπρέι)  

 Κρύο δινόλουτρο 

Θερμό ή ψυχρό; 

Για να μην υπάρχει σύγχυση στο θέμα αυτό πρέπει να τονιστεί ότι συστήνεται στην 

οξεία φάση να χρησιμοποιείται ψυχρό και κατόπιν στην υποξεία και τελική φάση, 
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θερμό. Στις κακώσεις των μαλακών μορίων αλλά και στις τενοντίτιδες στη φάση της 

αποκατάστασης, η εναλλαγή ψυχρού-θερμού φαίνεται να έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα. 

 

ΜΑΛΑΞΗ  

Η μάλαξη προωθεί την ευεξία και την υγεία και επιτυγχάνεται με τις διάφορες 

τεχνικές πιέσεων, κρούσεων και κινητοποιήσεων των μαλακών ιστών. Η μάλαξη 

χρησιμοποιείται στον αθλητικό τομέα με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των 

αθλητών, καθώς και την καλύτερη αποκατάστασή τους.  

Ορισμός  

Με τον όρο μάλαξη εννοείται ένα σύνολο από καθορισμένες μηχανικές επιδράσεις 

πάνω στην επιφάνεια του σώματος, που έχουν σκοπό τους την αποκατάσταση των 

διαταραγμένων λειτουργιών όλου του οργανισμού και τη βελτίωση των φυσικών και 

διανοητικών ικανοτήτων του ατόμου. 

Αρχές εκτέλεσης μάλαξης 

Προετοιμασία δωματίου μάλαξης 

Θερμοκρασία (22
o 

C)  

Εξοπλισμός (Κρεβάτι, μαξιλάρια  θεραπείας) 

Τα  μαξιλάρια  βοηθούν  τον  ασθενή  να  αισθανθεί  πιο  άνετα  και  καθιστούν  τους  

μύες  πιο  χαλαρούς  για  πιο  αποτελεσματική  μάλαξη.   

Για  παράδειγμα  όταν  τοποθετούμε  τον  ασθενή  σε  πρηνή  θέση (πρόσωπο  κάτω), 

έχοντας  χρησιμοποιήσει  μαξιλάρια  κάτω  από  την  ποδοκνημικη  άρθρωση, 

επιτυγχάνουμε  χαλάρωση  των  κάτω  ακρών  και  απομακρύνουμε  τον  κίνδυνο  

μυϊκής  σύσπασης  στους  εμπλεκόμενους  μύες.  

Σε  ύπτια  θέση (πρόσωπο  πάνω),  χρησιμοποιώντας  μαξιλάρι  κάτω  από  τα  

γόνατα, καταφέρνουμε  να  διατηρήσουμε  χαλαρούς  τους  μύες  των  ποδιών  όπως  

επίσης  και  τους  μύες  της  κοιλιακής  χώρας (Φουσέκης,2015) 

http://www.care.gr/search/?q=%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Προετοιμασία  του  φυσικοθεραπευτή 

Υπάρχουν  ορισμένοι  κανόνες  που  ο  φυσικοθεραπευτής  πρέπει  να  ακολουθεί  για  

να  είναι  επιτυχημένη  η  μάλαξη  που  θα  εφαρμόσει. 

 Πρέπει  να  φροντίζει  την  προσωπική  του  εμφάνιση και  να  προσέξει:             

 την  καθαριότητα 

 το  ντύσιμο (τα  ρούχα  του  πρέπει  να  είναι  άνετα  και  λεπτά,  ώστε  να  

μην  ζεσταίνεται  και  εμποδίζονται  οι  κινήσεις  του) 

 τα  μαλλιά, τα  οποία  πρέπει  να  μαζεύονται  πίσω  εάν  είναι  μακριά 

 τα  κοσμήματα  και  το  ρολόι, τα  οποία  πρέπει  να  απομακρύνονται γιατί  

κατά  την  εκτέλεση  των  χειρισμών μπορεί  να  τραυματίσουν  τον  ασθενή 

 τα  χέρια  του πρέπει  να  είναι ζεστά, καθαρά, μαλακά, χωρίς  νύχια,                                                                          

πλήρους  εύρους  κίνησης, δυνατά και  ευλύγιστα 

Λιπαντικά Μέσα 

 παραφινέλαιο 

 σαπούνι 

 βαζελίνη 

 παιδικές  κρέμες 

 αιθέρια  έλαια 

 θερμαντικές  αλοιφές 

 πούδρα 

 Το  παραφινέλαιο  είναι  από  τα  μέσα  που  χρησιμοποιούνται  περισσότερο, διότι  

είναι φθηνό  και  διευκολύνει  τις  κινήσεις.. Τα  μοντέρνα  λαδιά συχνά  περιέχουν  

συστατικά  που  ερεθίζουν  την  κυκλοφορία  και  έχουν  μια  θερμική  επίδραση. 

Αυτά  μπορεί  να  ευχαριστούν τον μαλασσόμενο, αλλά  ελλοχεύει  πάντα  ο  

κίνδυνος  να  προκαλέσουν  ερεθισμό  των  χεριών  του  φυσιοθεραπευτή,  αν  

χρησιμοποιεί  αυτά  τα  λαδιά  συχνά (Φουσέκης,2015) 
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Διάρκεια μάλαξης 

Γενική μάλαξη 45-60 λεπτά 

Τοπική μάλαξη 10-20 λεπτά              

Αντενδείξεις γενικής μάλαξης 

 σε  σοβαρές  καταστάσεις  όπου  επιβάλλεται  πλήρης  ανάπαυση 

 σε  πυρετικές καταστάσεις 

 σε  καταστάσεις  αρτηριοσκλήρυνσης 

 σε  λοιμώδη  νοσήματα  όπως  ιλαρά, οστρακιά. 

 σε  περιπτώσεις  αιμοφιλίας 

  Αντενδείξεις τοπικής μάλαξης 

 σε  κιρσούς  (αποφυγή  ρήξης  στα  τοιχώματα  των  αγγείων) 

 σε  θρομβώσεις  ( κίνδυνος  μετατόπισης  του  θρόμβου) 

 σε  πρόσφατα  τραύματα  

 σε  μολύνσεις (πιθανότητα  μετάδοσης  της  μόλυνσης) 

 σε  κακοήθεις  όγκους 

 σε  δερματικές  παθήσεις 

 σε  οξύ  στάδιο  φλεγμονωδών  καταστάσεων 

 σε  καρδιακά  νοσήματα 

 σε  εγκεφαλική  αιμορραγία 

 σε  φλεγμονώδεις  καταστάσεις  της  κοιλιάς (σκωληκοειδίτιδα, έλκος) 

 σε  διάρροια 

 στην  έμμηνο  ρύση 

 

Χειρισμοί κλασικής μάλαξης 

Γλίστρημα (effleurage)  

Θωπείες  (stroking)  

Ζυμώματα (Petri sage)  

Ανατρίψεις  (friction)  
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Κρούσεις (tapotement/percussions)  

Δονήσεις (vibrations)  

Συχνότητα εφαρμογής της μάλαξης 

Η  μάλαξη  πρέπει να εφαρμόζεται  καθημερινά  όταν  γίνεται  για  θεραπευτικούς  

λόγους ως και  δυο  φορές  την  μέρα. Για την  θεραπεία  μιας  περιοχής  του  

σώματος  είναι  απαραίτητες  15 -20  μέρες  

 

Μάλαξη στον Αθλητισμό 

Α. Προαγωνιστικά εφαρμόζεται μάλαξη με θερμαντικές αλοιφές στην ωμική ζώνη, 

την οσφυϊκή μοίρα και τα κάτω άκρα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ζέσταμα των 

αρθρώσεων του ώμου, του αγκώνα, της πηχεοκαρπικής και ποδοκνημικής. 

Β. Μεταγωνιστικά εφαρμόζεται μάλαξη στους επιβαρυμένους μύες. 

Γ. Κατά την διεξαγωγή των αγώνων, στα μεσοδιαστήματα των ασκήσεων, 

εφαρμόζεται σύντομη ελαφριά μάλαξη.   

 Πριν τον αγώνα  

έχει σκοπό να προετοιμάσει τον αθλητή ώστε η απόδοσή του να είναι περισσότερο 

αποδοτική 

χρησιμοποιούνται χειρισμοί κατάλληλοι να διεγείρουν το:  

– μυικό σύστημα 

– νευρικό σύστημα 

– αναπνευστικό σύστημα 

– κυκλοφορικό σύστημα 

ώστε να αποδώσουν καλύτερα και να προστατεύσουν εν μέρει από 

τραυματισμούς  

Πριν τον αγώνα δεν μένουμε παραπάνω από 1 λεπτό σε κάθε μυϊκή ομάδα  
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 Ανάμεσα στα ημίχρονα/προσπάθειες  

Αποσκοπεί στο: 

I. Να αποσυμφορήσει το μυϊκό σύστημα από επιβλαβείς ουσίες 

II. Να προετοιμάσει το αναπνευστικό για επαναδραστηριοποίηση 

Tip:  

– Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν μένουμε σε μια περιοχή παραπάνω από 

2-4 λεπτά. 

– Σε αυτήν την χρονική περίοδο σκοπός μας δεν είναι να διορθώσουμε 

οποιαδήποτε μυϊκή σύσπαση ή ακόμα χειρότερα μια πιθανή μυϊκή 

βλάβη αλλά μόνο τα προαναφερόμενα. 

 Μετά τον αγώνα  

Έχει σκοπό: 

I. Να αποσυμφορήσει το μυϊκό σύστημα 

II. Να κατευνάσει το νευρικό σύστημα 

Tip:  

–  χρησιμοποιούμε ήπιους χειρισμούς οι οποίοι επίσης συμβάλλουν στην 

χαλάρωση του αθλητή 

– Επίσης δεν θα μείνουμε παραπάνω από 5 λεπτά σε μια περιοχή 

(πιθανό πρόβλημα) ούτε και θα μπούμε στην διαδικασία να 

θεραπεύουμε οποιονδήποτε τυχόν τραυματισμό. 

 Ανάλογα με το άθλημα γίνεται και διαφορετικού είδους μάλαξη 

 Κάθε αγώνισμα απαιτεί περισσότερη δραστηριότητα από ορισμένα μελή του 

σώματος 

 Η λειτουργική ετοιμότητα σε αυτούς τους έντονα δραστηριοποιημένους μύες 

πρέπει να εξασφαλίζει: 
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1. Διάρκεια 

2. Δύναμη 

3. Αντοχή 

Μυϊκός πόνος  

• Η μάλαξη βοηθά στην μείωση του πόνου μετά την άσκηση 

• Υπάρχουν δύο τύποι πόνου: 

– Κατά την διάρκεια της άσκησης 

– Καθυστερημένα, χαρακτηρίζεται ως μυϊκή ακαμψία 

 Ο τύπος του πόνου προσδιορίζει και τον τύπο της μάλαξης που θα επιλέξουμε 

Jones and roynd(1990)’’ εκτός από το γαλακτικό οξύ υπεύθυνο για τον πόνο 

αποτελεί και το ποτάσιο το οποίο διεγείρει τις ίνες του πόνου’’ 

Bale and james (1991)’’ η μάλαξη επηρεάζει τόσο τα επίπεδα του γαλακτικού 

οξέως έσο και του ποτάσιου’’ 

Μυϊκός πόνος  

• Ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος έρχεται λίγες ώρες μετά ή μετά από ένα 

24ωρο και μπορεί να κρατήσει μέρες 

• Αίσθημα σκλήρυνσης 

• Ανικανότητα εκτέλεσης άσκησης 

           Σακελλάρης και Γώγου (2000) ‘’ Η μάλαξη μπορεί να μειώσει τον πόνο ‘’   

 

Γενικές οδηγίες  

• Η μάλαξη πριν τον αγώνα/προσπάθεια αναλώνεται σε επιπολής μάλαξη, 

κυρίως (θωπείες, spreadings και αν υπάρχει μεγάλη επιφάνεια 

χρησιμοποιούμε και lenghtening) 
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• Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και 1-2 τεχνικές μηχανικής/εν τω 

βάθει μάλαξης (fisting) όμως η πίεση που θα ασκήσουμε θα είναι μικρή, γιατί 

κυρίως στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε και να διεγείρουμε τις μυϊκές 

ομάδες του αθλητή και όχι για να θεραπεύσουμε  

Σε ημίχρονο/ενδιάμεση προσπάθεια ή στο τέλος του αγώνα μπορούμε να 

εφαρμόσουμε επιπολής μάλαξη 

• Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μηχανική/εν τω βάθει μάλαξη 

(sandwich,fisting μπορεί και πηχing ανάλογα την επιφάνεια και με την 

ανάλογη για την κάθε φορά πίεση)  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές που προαναφέραμε κάνοντας 

θεραπεία 

• Ο χρόνος είναι πολύ περισσότερος και κατανέμεται σε τρία επιμέρους μέρη: 

1. Ζέσταμα: στο ζέσταμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως 

- Θωπείες 

- Spreadings 

- Lengthening 

- Rollercoaster  

 Ο χρόνος που απαιτείται είναι 3-5 λεπτά 

Σημαντικό στο κομμάτι αυτό της μάλαξης είναι να δουλέψουμε και τις 

προσφύσεις του έκαστου μυ (έκφυση/κατάφυση)  

2. Κυρίως/μηχανική μάλαξη είναι το δεύτερο κομμάτι της θεραπείας και 

περιλαμβάνει τεχνικές όπως: 

- Fisting 

- Sandwich 

- Deep friction 

 H διάρκεια είναι 5-7 λεπτά 
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Σε αυτό το κομμάτι της μάλαξης μπορούμε να κάνουμε εναλλαγές τεχνικών επιπολής 

μάλαξης oπως θωπείες/spreadings και να επανερχόμαστε εκ νέου στην μηχανική 

μάλαξη  

3. Αποθεραπεία είναι το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της μάλαξης (σε επίπεδο 

θεραπείας). Περιλαμβάνει τεχνικές όπως 

- Θωπείες 

- Spreadings 

 Η διάρκεια της αποθεραπείας είναι 3-5 λεπτά. 

• Γενικές οδηγίες  

 όταν εφαρμόζουμε θεραπεία πρέπει να κάνουμε γνωστό στον ασθενή ότι 

μπορεί να δημιουργηθεί μώλωπας στην περιοχή καθώς επίσης ότι η 

επόμενη μέρα μπορεί να τον βρει δυσλειτουργικό στην συγκεκριμένη 

περιοχή και με μια αίσθηση πόνου, τόσο επιδερμικά όσο και εσωτερικά 

 επίσης μετά από τέτοιου είδους μάλαξη είναι καλό ο ασθενής για το 

επόμενο δίωρο να πιει τουλάχιστον 1 λίτρο νερό 

 μια ίδια μάλαξη μπορεί να ξαναγίνει μετά το πέρας δυο ημερών 

• Ενδείξεις  

1. Σε  μετατραυματικές  καταστάσεις (αιματώματα, εκχυμώσεις) 

2. Σε  τοπικές  παραλύσεις, παρέσεις  μυών 

3. Σε  νευραλγίες, μυαλγίες 

4. Σε  ρευματικές  παθήσεις αρθρώσεων, συνδέσμων  και  μυών 

5. Σε  συσπασμένους  μύες 

6. Σε  παθήσεις  της  σπονδυλικής  στήλης 

7. Σε  πονοκεφάλους, ημικρανίες 

8. Σε  καταστάσεις  ατονίας  του εντέρου 

9. Σε  χρόνια  αποφρακτικά  νοσήματα  των  πνευμόνων 
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10. Σε  χρόνιο  στάδιο  φλεγμονωδών  καταστάσεων ( αρθρίτιδες, θυλακίτιδες) 

 

 Μάλαξη με νερό (Υδρομάλαξη)  

Η υδρομάλαξη αποτελεί τμήμα της υδροθεραπείας και διέπεται από τους ίδιους 

νόμους όπως και η υδροθεραπεία.  

Ο όρος υδρομάλαξη περιλαμβάνει την οποιαδήποτε μορφή μάλαξης που ασκείται 

πάνω στο σώμα όταν αυτό βρίσκεται μέσα στο νερό και πραγματοποιείται με τους 

τρείς παρακάτω τρόπους:  

1. Την κίνηση του νερού που έχει στόχο:  

I. Τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος,   

II. Την καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων του μεταβολισμού  

III. Την αύξηση του τόνου σε περιπτώσεις υποτονίας και τη χαλάρωση στους 

υποτονικούς και συσπασμένους μύες. 

2. Τη δύναμη εκτόξευσης ή αναρρόφησης νερού που χρησιμοποιείται σε: 

επώδυνες καταστάσεις, μυϊκές συσπάσεις, δυσκαμψίες, αγκυλώσεις, ατροφίες, 

κακή αιμάτωση της περιοχής, ψυχική υπερένταση, χρόνια δυσκοιλιότητα, 

σπονδυλαρθρίτιδα κ.λπ.  

3. Τους κλασικούς χειρισμούς της χειρομάλαξης που γίνονται μέσα στο νερό. Η 

εφαρμογή της υδρομάλαξης αντενδύκνειται πάνω στις οστικές επιφάνειες, στα 

μεγάλα αγγεία, τα γάγγλια, την κοιλιακή χώρα, τα νεφρά, τα γεννητικά 

όργανα και σε πρόσφατες αιμοραγικές καταστάσεις και περιοχές καταγμάτων 

(Αλεξάνδρα Χριστάρα-Παπαδοπούλου, 2001). 

 

Μάλαξη με πάγο 

Η μάλαξη με πάγο είναι μια από τις πιο απλές, ασφαλείς και το κυριότερο 

αποτελεσματικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των περισσότερων τραυματισμών, 

του πόνου και των κακώσεων στους μυς και τις αρθρώσεις. Ο πάγος ελαττώνει το 

μυϊκό σπασμό, τον πόνο, τη φλόγωση σε οστά και μύες και κυρίως βοηθάει στον 

περιορισμό και έλεγχο του οιδήματος. Οι περιοχές που αντενδείκνυται η εφαρμογή 
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του πάγου είναι η ιγνυακή περιοχή, η περιοχή της έξω πλευράς του γόνατος, η 

μηροβουβωνική χώρα, ο αγκώνας, αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και η 

μασχάλη. Σε σύγκριση με άλλες τεχνικές αποκατάστασης όμως αμφισβητείται γιατί 

το ακριβές αποτέλεσμα σε οξύς τραυματισμούς δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. 

Απαιτείται λοιπόν να γίνουν πολλές περισσότερες μελέτες υψηλού επιπέδου, ώστε να 

δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές με βάση επιστημονικά δεδομένα, για τη 

χρήση παγοθεραπείας. Οι νέες μελέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μέθοδο, τη 

διάρκεια, και τη συχνότητα της εφαρμογής του πάγου, ώστε τα αποτελέσματα μετά 

από κάποιο τραυματισμό να είναι τα βέλτιστα (Αλεξάνδρα Χριστάρα – 

Παπαδοπούλου, 2001). 

 

ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ  

Με τον όρο «περίδεση» εννοούμε την χρησιμοποίηση υλικών όπως  

       ελαστικός επίδεσμος ,  

       αυτοκόλλητης ταινίας και άλλων  

με σκοπό την μηχανική υποστήριξη ενός τραυματισμένου μέλους του σώματος  ή να 

το προστατεύει χωρίς να είναι εμπόδιο στην λειτουργία του.  

Η περίδεση μπορεί να περιορίζει το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης και να ενισχύει τις 

δομές εκείνες που είναι αδύναμες ή μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικά εμποδίζοντας 

την άρθρωση να κινηθεί πέρα από το φυσιολογικό της εύρος.  

Σκοπός της περίδεσης  

 Να κρατάει στη θέση του ένα επίθεμα. 

 Να πιέζει πρόσφατους τραυματισμούς με σκοπό να ελαττωθεί η αιμορραγία 

και το οίδημα. Σ΄ αυτό βοηθάει ασκώντας μηχανική πίεση και σε συνδυασμό 

με τα υπόλοιπα μέσα θεραπείας μειώνει σημαντικά το χρόνο αποκατάστασης 

του τραυματισμού.  

 Να προστατεύει από καινούργιες υποτροπές τους μυς, συνδέσμους και 

τένοντες. 
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 Να περιορίζει τις κινήσεις της άρθρωσης, που δεν γίνονται εκούσια και 

επιδεινώνουν την κατάσταση.  

 Να επιταχύνει την διαδικασία επούλωσης, χωρίς να δίνεται η ευκαιρία 

μεταβίβασης έντασης της κατάστασης που διαμορφώθηκε στις περιοχές που 

έχουν τραυματιστεί.  

 Να προστατεύει και να διατηρεί το μέλος που έχει τραυματιστεί σε ανάλογη 

λειτουργική θέση κατά το προοδευτικό πρόγραμμα επιβάρυνσης, για αύξηση 

δύναμης, αντοχής  και συντονισμού. 

 

Τύποι περίδεσης  

 Α. Περίδεση με ελαστικό επίδεσμο. 

 Β. Ελαστικός Αυτοκόλλητος Επίδεσμος (Τensoplast - Elastoplast)  

 Γ. Περίδεση με αυτοκόλλητη ανελαστική ταινία (tape) 

Υλικά  

 Tape  

 Αράχνη (under wrap)  

 Προστατευτικές βάτες (Pads) 

 Κολλητικό σπρέι  

 Ψαλίδια-Καρχαρίες  
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

Γενικά στοιχεία 

Αρκετοί αθλητές με τη συμμετοχή τους στις συναγωνιστικές δραστηριότητες παρόλα 

τα μέσα προστασίας, είναι δυνατό να τραυματιστούν. Ο χρόνος παραμονής έξω από 

το σπορ που εκτελούν, εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Από τη στιγμή που ένας 

αθλητής τραυματίζεται, η ιατρική ομάδα αρχίζει την αποκατάστασή του, με σκοπό 

αυτός να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην προπόνηση και στους 

αγώνες. Πάρα πολλές έρευνες γίνονται κάθε χρόνο για να βρεθούν μέσα που θα 

επιτρέψουν στον αθλητή να αποκατασταθεί και να επανέλθει και πιο γρήγορα στη 

δραστηριότητα. Είναι απίθανο ένας αθλητής που θα τραυματιστεί σε κάποιο σπορ να 

αποκτήσει όλες τις ικανότητες που είχε  πριν τον τραυματισμό αν δεν ακολουθήσει 

ένα πρόγραμμα αποκατάστασης οργανωμένο από τον αθλητίατρο, φυσικοθεραπευτή 

και προπονητή. Αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ανεπαρκής αποκατάσταση, 

υποβάλλει τους αθλητές σε κινδύνους υποτροπών, με αποτέλεσμα περιορισμό στη 

μελλοντική συμμετοχή στα σπορ. Όσο αφορά το θέμα αυτό, πρέπει όλοι, όσοι 

ασχολούνται με τον αθλητή, να κατανοήσουν τη σημασία της αποκατάστασης και να 

μη βιάζονται ή να τον πιέζουν να επιστρέψει στο σπορ που συμμετέχει γρήγορα. Ο 

αθλητής που ο ίδιος γνωρίζει τις ικανότητες του, τον πόνο και μέχρι που μπορεί να 

αντέξει, πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός στην επιστροφή στους αγώνες. Η 

αποκατάσταση πρέπει να γίνει με βαθμιαία πρόοδο, κι όχι απότομη, ώστε να δοθεί 

ευκαιρία στο μυοσκελετικό σύστημα να αποκτήσει όλα εκείνα τα στοιχεία, που είχε 

πριν από τον τραυματισμό. 

Ο Αθλητής και το περιβάλλον του.  

Αφότου γίνει η διάγνωση από τον αθλητίατρο και προγραμματιστεί η θεραπεία του 

αθλητή, ο φυσικοθεραπευτής είναι εκείνος που αρχίζει την προσπάθεια για την 

αποκατάστασή του. 

Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αθλητή και 

ταυτόχρονα να καθοριστεί ο ρόλος του αθλητίατρου στο πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Αν δεν υπάρχει συνεργασία, μπορεί να προκύψει σύγχυση με το πρόβλημα. Ένα 

άλλος ανασταλτικός παράγοντας στην ομαλή επιστροφή του αθλητή στην 

δραστηριότητα, πιθανό να είναι οι γονείς, που άλλοι πιέζουν τη γρήγορη 
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αποκατάσταση, ενώ άλλοι από φόβο για τα παιδιά τους, καθυστερούν τη διαδικασία 

αποκατάστασης. Μεγάλο ρόλο παίζει επίσης η σχέση φυσικοθεραπευτή και 

προπονητή. Πρέπει να υπάρχει άριστη σχέση μεταξύ τους και ο προπονητής μπορεί 

να βοηθήσει πολύ αφού γνωρίζει και το μηχανισμό κάκωσης αλλά και την 

προσωπικότητα του αθλητή. Ο προπονητής θα αναλάβει να τελειώσει το πρόγραμμα 

αποκατάστασης. Θα βοηθήσει στην επαναφορά του αθλητή στην δύναμη, αντοχή, 

συντονισμό, νευρομυϊκή συνέργεια και ευκινησία στοιχεία που είχε πριν τον 

τραυματισμό. 

Ειδικοί σκοποί και διαδικασία αποκατάστασης 

Σκοπός του προγράμματος αποκατάστασης είναι να καταστήσει ικανό τον αθλητή να 

επιστρέψει στη δραστηριότητα όσο πιο γρήγορα μπορεί και με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Για να γίνει αυτό η διαδικασία πρέπει να αρχίσει αμέσως από την στιγμή του 

τραυματισμού. O ιατρός ή/και ο φυσικοθεραπευτής είναι υπεύθυνοι για τις πρώτες 

βοήθειες στον χώρο του τραυματισμού. Στα περισσότερα σπορ οι κακώσεις 

συμβαίνουν στα κάτω άκρα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι: τοποθέτηση 

πάγου, περίδεση, χρήση βακτηριών ή ειδικών ναρθήκων, με ειδικά αποτελέσματα για 

την κάθε χρήση. Μετά τις άμεσες ενέργειες οδηγείται ο αθλητής στον αθλητίατρο. 

Γίνεται εκτίμηση της κατάστασης, χρησιμοποιώντας ειδική μεθοδολογία, εμπειρία, 

γνώσεις, ακτίνες X, SCAN, μαγνητική τομογραφία ανάλογα με το τι, που, πως 

συνέβη και ποιον από τους ιστούς έχει επηρεάσει η κάκωση. Αφού γίνει η διάγνωση 

προγραμματίζεται η θεραπεία. Εκτός από την απαραίτητη φυσικοθεραπεία μπορεί να 

χρειαστεί και φαρμακοθεραπεία. Ο φυσικοθεραπευτής θα κάνει τη δική του 

λειτουργική εκτίμηση και  θα οργανώσει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Η βασική 

του αρχή είναι να συντηρήσει τη φυσική κατάσταση του αθλητή, μέχρι να επιτευχθεί 

η επιστροφή του στην προπόνηση και τον αγώνα. Το δεύτερο μέλημά του είναι η 

επαναπόκτηση του εύρους τροχιάς της κίνησης της άρθρωσης που έχει τραυματιστεί. 

Αργότερα το πρόγραμμα έχει σκοπό να αυξήσει την δύναμη και την αντοχή. Τελικά 

το πρόγραμμα έχει σκοπό να επανακτήσει τον συντονισμό.  

Οι σκοποί του προγράμματος  της προπόνησης μετά τον τραυματισμό είναι: 

1. να επανακερδηθεί η καλή κινητικότητα των αρθρώσεων  

2. να διαταθούν οι κολλαγόνοι ιστοί και οι μύες σε ένα ωφέλιμο μήκος 

3. να αυξηθεί η δύναμη και το σθένος των μυών 
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4. να αυξηθεί η δύναμη του μυός και οι τενόντιες προσφύσεις  

5. να βελτιωθεί η ιδιοδεκτικότητα και ο συντονισμός.  

Ο φυσικοθεραπευτής θα βοηθήσει τον αθλητή να φτάσει σ’ ένα επίπεδο και μετά 

αναλαμβάνει ο προπονητής 

Η επαναπόκτηση της ευκαμψίας μετά τον τραυματισμό. 

Ευκαμψία είναι η ικανότητα επιμήκυνσης των μαλακών μορίων πέρα από το φυσικό 

εύρος κίνησης και εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο άσκησης. Μετά 

από μια κάκωση περιορίζεται σημαντικά η κίνηση. Σκοπός λοιπόν σε αυτό το στάδιο 

αποκατάστασης είναι με ενεργητικές, ενεργοπαθητικές και διατατικές ασκήσεις ν’ 

αποκτηθεί το εύρος τροχιάς της κίνησης της άρθρωσης. Ο φυσικοθεραπευτής εκτός 

από τις θεραπευτικές ασκήσεις θα χρησιμοποιήσει και διάφορα φυσικά μέσα 

θεραπείας [υπέρηχοι, μάλαξη, δινόλουτρα] για να δοθεί η ευκαιρία στους ιστούς με 

την αύξηση της θερμοκρασίας να διαταθούν. 

Η άσκηση των μυών μετά τον τραυματισμό.  

Στη συνέχεια του προγράμματος αποκατάστασης, αφού αποκτηθεί το εύρος τροχιάς 

της κίνησης της άρθρωσης, έμφαση δίνεται στην μυϊκή ενδυνάμωση. Στην αρχή θα 

χρησιμοποιηθούν ισομετρικές ασκήσεις, ή ασκήσεις αντίστασης με τα χέρια του 

φυσικοθεραπευτή και αργότερα θα προστεθούν πιο σθεναρές ασκήσεις αντίστασης. Η 

προπόνηση για την αύξηση της δύναμης είναι ουσιαστικός στόχος. Η μυϊκή 

ενδυνάμωση γίνεται με (3) τύπους άσκησης: τις ισομετρικές, ισοτονικές και 

ισοκινητικές. Σήμερα εκτός από τα ελεύθερα βάρη χρησιμοποιούνται και διάφορα 

μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για την προπόνηση δύναμης των αθλητών. Για να 

είναι ωφέλιμο το πρόγραμμα της άσκησης, ως προς την απόκτηση δύναμης, πρέπει να 

διέπεται από την έννοια της προοδευτικής αύξησης της δύναμης και της αρχής της 

υπερφόρτωσης. Για  να αυξηθεί η αντοχή ενός μυός εκτελούνται πολλές επαναλήψεις 

με λίγα βάρη, ενώ για ν’ αυξηθεί η δύναμη εκτελούνται λίγες επαναλήψεις με μεγάλα 

βάρη. 

Μυϊκή αντοχή μετά τον τραυματισμό.  

Στο πρόγραμμα αποκατάστασης, με σκοπό να αυξηθεί η δύναμη αυξάνεται 

συγχρόνως και η αντοχή και δεν είναι δυνατό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των 
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εννοιών αυτών. Όπως είναι γνωστό οι ισομετρικές δεν αναπτύσσουν την αντοχή. Τα 

προγράμματα ισοτονικών και ισοκινητικών ασκήσεων μετά από έναν τραυματισμό, 

όταν το επιτρέπουν ο πόνος και η τροχιά της άρθρωσης, βοηθούν στην ανάπτυξη της 

δύναμης, αλλά και της αντοχής. Ισοτονικά η αύξηση της αντοχής επιτυγχάνεται με 

μικρή επιβάρυνση και πολλές επαναλήψεις, ενώ ισοκινητικά, με τη αύξηση στο χρόνο 

που εκτελείται κάθε κίνηση. 

Λειτουργικές δραστηριότητες μετά τον τραυματισμό. 

 Όταν ο αθλητής ξεπεράσει τα προβλήματα του πόνου και της φλεγμονής και έχει 

επαναποκτήσει το εύρος τροχιάς της κίνησης, τη  μυϊκή δύναμη και την αντοχή, τότε 

αρχίζει η προπόνηση που περιλαμβάνει περπάτημα, τρέξιμο, τζόκινγκ, ατομικές 

ασκήσεις επιδεξιότητας, ομαδικές ασκήσεις και τελικά προπόνηση με το σπορ και 

επιστροφή στην ενεργό αθλητική δραστηριότητα. 

Συμπερασματικά, η αποκατάσταση ξεκινάει από την στιγμή του τραυματισμού, με 

την παροχή πρώτων βοηθειών. Αφού γίνει η διάγνωση ο θεραπευτής 

χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα φέρνει τον αθλητή σε ικανοποιητικά επίπεδα δύναμης, 

αντοχής, ευκαμψίας, εύρους κίνησης. Ο προπονητής συνεχίζει με λειτουργικές 

δραστηριότητες και όταν ο αθλητής επιτύχει στα σχετικά tests επιτρέπεται η 

επιστροφή του στο παιχνίδι. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

Οι μύες εκπαιδεύονται και σε έναν βαθμό διαμορφώνονται. Εκπαιδεύονται να έχουν 

αντοχή και διαμορφώνονται ώστε να έχουν ελαστικότητα 

Οι μυϊκές θλάσεις καλύπτουν το 10%-30% όλων των αθλητικών κακώσεων. Συχνά 

δεν διαγνώσκονται ή υποτιμούνται, επειδή ο αθλητής, παρά την ενόχληση συνεχίζει 

την δραστηριότητα του.  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΥΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Α. Άμεση πλήξη.  

Β. Εφελκυσμός. 

Αιτίες μυϊκών θλάσεων  

 Ανεπαρκής προθέρμανση και ανεπάρκεια διατάσεων που οδηγεί σε μειωμένη 

ελαστικότητα των μυών 

 Υπερβολική μυϊκή κόπωση μετά από παρατεταμένη άσκηση 

 Ανεπαρκής ή ακατάλληλος εξοπλισμός, ιδιαίτερα εκεί που απαιτείται 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες (άσκηση σε υγρό/ψυχρό περιβάλλον) 

 Κακή διατροφή, κακή ενυδάτωση, έλλειψη ηλεκτρολυτών στον οργανισμό 

 Κακή τεχνική στην εκτέλεση των ασκήσεων, μυϊκή ανισορροπία 

 Υπερπροπόνηση, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων από τον προπονητή ή και από 

τον ίδιο τον αθλητή  

  Ανικανότητα μυών 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΥΪΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Η μυϊκή θλάση διαχωρίζεται σε 3 βαθμούς: 

 1
ου

 βαθμού 

 2
ου

 βαθμού 

 3
ου

 βαθμού (πλήρης ρήξη του μυός)  
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 Θλάση 1
ου

 βαθμού:  

είναι η διάταση των μυϊκών ινών και συνοδεύεται από: 

 Πόνο 

 Περιορισμό της λειτουργικότητας κατά την εκτέλεση της άσκησης 

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ρήξη μεγάλου αριθμού μυϊκών ινών. Οι 

παθολογικές καταστάσεις περιορίζονται σε χαμηλού βαθμού διαδικασίες του μυός 

και της κίνησής του. Το χαρακτηριστικό της κάκωσης είναι ότι υπάρχει πόνος στην 

παθητική διάταση και στην μυϊκή συστολή με αντίσταση. Ο πόνος παράγεται εξ’ 

αιτίας  του οιδήματος, που δημιουργείται και το οποίο ερεθίζει τις αισθητικές 

απολήξεις της περιοχής. Η θλάση αυτή δεν είναι επώδυνη για τον αθλητή γιατί δεν 

διακόπτει την αθλητική του δραστηριότητα, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός, 

γιατί αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής.  

Αντιμετώπιση: 

Το μικρό οίδημα είναι το πρώτο σύμπτωμα και προκαλεί πόνο και πρέπει να 

εξουδετερωθεί. Στην οξεία φάση γίνεται χρήση κρυοθεραπείας, 4-5 φορές την ημέρα 

και 15-20 λεπτά κάθε φορά. Η φυσικοθεραπευτική αγωγή μπορεί να ξεκινήσει από 

την αρχή με χρήση  laser και tens για να  βοηθήσει στην απορρόφηση του οιδήματος 

και στην ελάττωση του πόνου. Η αποκατάσταση της θλάσης αυτής τοποθετείται 

χρονικά σε μία εβδομάδα περίπου, χρόνος που απαιτείται για να επιστρέψει ο 

αθλητής σε πλήρη δραστηριότητα. 

Θλάση 2
ου

 βαθμού:  

Σημειώνεται μερική ρήξη των μυϊκών ινών με: 

 Έντονο μυϊκό σπασμό 

 Αιμάτωμα 

 Οίδημα στην τραυματισμένη περιοχή 

 Στην συνέχεια σχηματίζεται ουλώδης ιστός στον μυ, ο οποίος έχει σαν 

αποτέλεσμα την απώλεια ελαστικότητας του μυός.  
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Στη θλάση δευτέρου βαθμού, συμβαίνει ρήξη μεγαλύτερου βαθμού μυϊκών ινών. 

Εκτός από την αποκόλληση των ινών, γίνεται και ρήξη των τριχοειδών αγγείων, με 

συνέπεια τη δημιουργία αιματώματος. Τα συμπτώματα είναι πόνος τη στιγμή του 

τραυματισμού, που αναπαράγεται τη στιγμή της συστολής στην περιοχή της κάκωσης 

και οίδημα. Επίσης επηρεάζεται η δύναμη του μυός και ο σπασμός που αναπτύσσεται 

εμποδίζει τη μυϊκή συστολή. 

Αντιμετώπιση: Συνήθως στις μικροκακώσεις που γίνονται στο μυϊκό ιστό στις 

διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, οι υπεύθυνοι της ομάδας χρησιμοποιούν 

ψυκτικό. Η χρήση του ψυκτικού βοηθάει ουσιαστικά τον αθλούμενο μειώνοντας του 

τον πόνο. Ταυτόχρονα, ο αθλητής βοηθιέται και ψυχολογικά. Αυτό αποδεικνύεται 

από την χρήση του χλωριούχου αιθυλίου σε στιγμιαίες δυναμικές συγκρούσεις των 

παικτών στα διάφορα αθλήματα, οπού μετά την χρήση του ο αθλητής επιστρέφει 

στον αγώνα, βοηθούμενος και από τη μείωση του πόνου, αλλά και από την ιδέα ότι 

του έγινε κάποια θεραπεία. Στη θλάση δευτέρου βαθμού ο αθλούμενος παρά η χρήση 

του ψυκτικού δεν  μπορεί να συνεχίσει, γιατί πονάει. Πρέπει λοιπόν να γίνει χρήση 

κρυοθεραπείας με ότι υπάρχει εκείνη τη στιγμή-ψυχρά, παγοκύστες, κρύες 

κομπρέσες, κρύο νερό. Εκτός της κρυοθεραπείας, η ελαστική περίδεση θα βοηθήσει 

να γίνει η απορρόφηση του οιδήματος. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 

εφαρμογής των ψυχρών επιθεμάτων μαζί με την περίδεση, που συνιστάται σε 

ακινητοποίηση του επιθέματος επάνω στην περιοχή του τραυματισμού, ενώ το  μέλος 

είναι σε ανάρροπη θέση, επάνω από το επίπεδο της καρδιάς. Επιπλέον συμβουλεύεται 

ο αθλητής να ξεκουραστεί και να μην επιβαρύνει το μέλος του οποίου ο  μυς έχει 

υποστεί θλάση. Η κρυοθεραπεία συνεχίζεται 48-72 ώρες για 4-5 φορές την ημέρα και 

για 15-20 λεπτά κάθε φορά. Ο αθλητής μπορεί ακόμη να κάνει ισομετρικές συστολές 

του τραυματισμένου μυός με πάγο. Στο στάδιο αυτό απαγορεύεται η θερμοθεραπεία 

και η μάλαξη. Μετά το οξύ στάδιο, γίνεται χρήση θερμοθεραπείας, 

ηλεκτροθεραπείας, κινησιοθεραπείας και μάλαξης. Όταν οι ενεργητικές κινήσεις που 

εκτελεί ο αθλούμενος δεν προκαλούν πόνο στο τραυματισμένο μέλος, τότε αρχίζουν 

ασκήσεις όπως διατάσεις, μυϊκής ενδυνάμωσης και λειτουργικές δραστηριότητες. 

Στις λειτουργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και το jogging που επιβαρύνει 

το μυοσκελετικό σύστημα. Το τρέξιμο είναι καλό να γίνεται με οδηγό πάντοτε τον 

πόνο. Οι διατατικές ασκήσεις είναι προτιμότερο να γίνονται στην αρχή για να 

βελτιώσουν την ευκαμψία και να διατείνουν τον ανελαστικό ουλώδη ιστό. Οι 
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ασκήσεις ενδυνάμωσης αρχίζουν με βάση την αρχή της προοδευτικής επιβάρυνσης 

και με βάση τις αρχές οργάνωσης του προγράμματος για την αύξηση της δύναμης και 

της αντοχής μετά τον τραυματισμό. 

Θλάση 3
ου

 βαθμού εiναι η πλήρης ρήξη του μυός με: 

 Εκτεταμένο αιμάτωμα 

 Κατάργηση της κινητικότητας 

 Εμφανή διακοπή της συνέχειας του μυός  

Στη θλάση τρίτου βαθμού, συμβαίνει πλήρης ρήξη των μυϊκών ινών, με ταυτόχρονη 

ρήξη των αιμοφόρων αγγείων και εκτεταμένο αιμάτωμα στην περιοχή. Τα άκρα του 

μυός διαχωρίζονται και στην περιοχή του τραυματισμού υπάρχει ένα κενό. Ο αθλητής 

αισθάνεται οξύ πόνο, αναπτύσσεται οίδημα στην περιοχή και  το μέλος έχει πλήρη 

λειτουργική ανικανότητα. Όταν διαπιστωθεί ολική θλάση, η κάκωση αντιμετωπίζεται 

χειρουργικά. Στην περίπτωση αυτή, το αιμάτωμα αφαιρείται και τα άκρα του μυός 

ράβονται, δίνοντάς του την ευκαιρία να επουλωθεί. 

Αντιμετώπιση: Aρχικά οι ενέργειες είναι όπως στις θλάσεις πρώτου και δευτέρου 

βαθμού. Σκοπός του προγράμματος αποκατάστασης είναι η πλήρης αποκατάσταση 

και η επιστροφή του αθλητή στην αγωνιστική δραστηριότητα, όσο το δυνατό με 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τις θλάσεις δευτέρου βαθμού 

με μόνη διαφορά στο χρόνο, που μεσολαβεί από την ώρα του τραυματισμού μέχρι 

την επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.  

Μυϊκές κράμπες  

• Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία οι μύες βρίσκονται σε συνεχή και 

επώδυνη σύσπαση. Μπορεί να αφορά έναν μυ, αλλά και ολόκληρη ομάδα 

συναγωνιστών μυών. 

Οι μύες που είναι συνήθως επιρρεπείς είναι:  

Οι οπίσθιοι κνημιαίοι (γαστροκνήμιο, υποκνημιδιος) 

Οι οπίσθιοι μηριαίοι (ημιτενοντώδης, υμιυμενώδης, δικέφαλος μηριαίος) 

Ορθός κοιλιακός 
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Καμπτήρες δακτύλων 

Οι μύες στην περιοχή του τραχήλου 

Οι μύες στην περιοχή της πλάτης 

Γενικότερα οι μύες που εργάζονται έναντι μεγάλων φορτίων  

Έχει διαπιστωθεί ότι: 

 H μυϊκή σύσπαση συμβαίνει άλλοτε απότομα και άλλοτε προειδοποιεί 

 Είναι συνήθης κατά τον ψυχρό καιρό ή μέσα στο νερό. 

 Ξαφνική και απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί εξίσου να είναι 

υπεύθυνα για μια μυϊκή σύσπαση. 

 Οι συνθήκες μιας δίαιτας και η διαταραχή της αιματικής κυκλοφορίας 

(στενά ρούχα, σφιχτή περίδεση) ευνοούν την πρόκληση μυϊκής 

σύσπασης 

 Ύστερα από απότομες κινήσεις και παρατεταμένη προσπάθεια 

 Σε αθλητές που κάνουν χρήση αλκοόλ και καφέ 

Μυϊκές κράμπες  

 Η υπερκόπωση δημιουργεί συνθήκες για πρόκληση κράμπας 

 Σε άτομα που διακατέχονται από άγχος και έντονη ψυχολογική πίεση 

 Η συγκέντρωση καματογόνων ουσιών στον οργανισμό (π.χ. γαλακτικό 

οξύ) ή η έλλειψη ηλεκτρολυτών φαίνεται να δημιουργούν κατάλληλες 

συνθήκες για την δημιουργία κράμπας  
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

1. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

Α. Πρώτου βαθμού κάκωση. Είναι μία ελαφρά κάκωση στην οποία ρήγνυται ένας 

μικρός αριθμός κολλαγόνων ινών. Υπάρχει πόνος, οίδημα και μικρός περιορισμός 

στην κίνηση της άρθρωσης. Ο σύνδεσμος δεν χάνει την δύναμή του και κλινικά η 

λειτουργική του ικανότητα δεν επηρεάζεται. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή 

στην άμεση αποκατάσταση, γιατί είναι πολύ εύκολο να προκαλέσει υποτροπή και η 

βλάβη να γίνει σοβαρότερη. Σήμερα με τα σύγχρονα μέσα θεραπείας, που 

επιταχύνουν την αποκατάσταση του αθλητή δεν συνιστάται η ακινητοποίηση σε 

νάρθηκα ή γύψο, αλλά περίδεση με ελαστικό επίδεσμο για 3-4 μέρες. Η 

αποκατάσταση των συνδεσμικών κακώσεων πρώτου βαθμού με την βοήθεια της 

φυσικοθεραπείας πετυχαίνεται πολύ γρήγορα. Εκτός από τη χρησιμοποίηση πάγου, ο 

φυσικοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει laser και tens από την αρχή. Η μείωση 

των συμπτωμάτων είναι σημαντική και ο χρόνος που απαιτείται για να επιστρέψει ο 

αθλητής στο άθλημα είναι λιγότερος. Εκτός από τα φυσικά μέσα θεραπείας που 

αναφέρθηκαν, ο φυσικοθεραπευτής κάνει ισομετρικές ασκήσεις των μυών της 

άρθρωσης που έχει τραυματιστεί. Επίσης, από τις 2-3 μέρες κάνει χρήση θερμών και 

γενικότερα θερμοθεραπείας ή εναλλαγή υπερήχων με πάγο. Εκτός από τις 

ισομετρικές, μπορεί ν’ αρχίσει ενεργητικές κινήσεις και διατάσεις και όταν τα 

συμπτώματα υποχωρήσουν ο αθλητής επιστρέφει στην προπόνηση. Αν υπάρξουν 

ενοχλήσεις κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, ο αθλητής μειώνει ή σταματάει 

την άσκηση και αν συνεχίζουν τα ενοχλήματα, ο προπονητής πρέπει να ξαναστείλει 

τον τραυματία στον γιατρό. 

Β. Δευτέρου βαθμού κάκωση. Είναι ένας σοβαρότερος τραυματισμός και ρήγνυνται 

αρκετές συνδεσμικές ίνες. Τα χαρακτηριστικά της κάκωσης αυτής είναι ότι τη στιγμή 

του τραυματισμού, υπάρχει έντονος πόνος, οίδημα και λειτουργική ανεπάρκεια της 

άρθρωσης. Ο αθλητής δεν μπορεί να κάνει συστολή των μυών που βρίσκονται κοντά 

στην άρθρωση, εξ’ αιτίας του σπασμού που αναπτύσσεται από τον τραυματισμό. Ο 

αθλητίατρος αποφασίζει πως θα αντιμετωπίσει τον τραυματισμό από την 

σταθερότητα της άρθρωσης. Αν η άρθρωση είναι σταθερή, εφαρμόζει γύψο για 3-4 

βδομάδες. Αν η άρθρωση είναι ασταθής, αποφασίζει χειρουργείο. Μετά την αφαίρεση 

του νάρθηκα ή του γύψου, ο φυσικοθεραπευτής είναι ο πρώτος που αρχίζει την 
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αποκατάσταση του αθλητή. Συνέπεια της ακινητοποίησης είναι ατροφία σε όλα τα 

θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία και περιορισμός της κινητικότητας. Ο φυσικοθεραπευτής 

για την επαναπόκτηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης, θα χρησιμοποιήσει 

θερμοθεραπεία ( υπέρηχα, διαθερμίες, θερμά επιθέματα, δινόλουτρο) και ασκήσεις 

κινητοποίησης. Όταν η κινητικότητα της άρθρωσης φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, 

αρχίζει ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Aσκήσεις με αντίσταση με τα χέρια, με 

τροχαλίες, με λάστιχα, με βάρη. Όταν η δύναμη των μυών του πάσχοντος άκρου 

φθάσει στο 80% περίπου της δύναμης του υγιούς και δεν υπάρχουν περιορισμοί από 

πλευράς επούλωσης συνδέσμου και επαναπόκτησης της αντοχής του, τότε μπορούν 

να αρχίσουν δυναμικές κινητικές δραστηριότητες. 

Γ. Τρίτου βαθμού κάκωση. Είναι ένας σοβαρός τραυματισμός. Στον τύπο αυτό 

ρήγνυνται όλες οι συνδεσμικές  ίνες του συνδέσμου  με πλήρη απώλεια των 

λειτουργικών του ικανοτήτων. Η κάκωση μπορεί να συμβεί στο μέσο των ινών αλλά 

και στις  προσφύσεις με απόσπαση αυτών. Την ώρα του τραυματισμού υπάρχει 

πόνος, οίδημα, αιμάτωμα και αστάθεια της άρθρωσης. Όταν διαπιστωθεί η ολική 

ρήξη ενός συνδέσμου ο αθλητίατρος αποφασίζει τον τρόπο θεραπείας που είναι 

συντηρητικός ή χειρουργικός. Στη συντηρητική θεραπεία ακινητοποιείται η άρθρωση 

σε θέση βράχυνσης του συνδέσμου, για 6-8 εβδομάδες. Η χειρουργική θεραπεία 

συνίσταται στην συρραφή των άκρων του συνδέσμου, που επουλώνεται γρηγορότερα 

από τη συντηρητική θεραπεία. Αν γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο τρόπων 

αντιμετώπισης, θετικότερα είναι τα’ αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας, γιατί 

η άρθρωση ακινητοποιείται λιγότερο χρονικό διάστημα και αρχίζει η κινητοποίηση 

αμέσως. Η  φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ανεξάρτητα από τον τρόπο της 

ιατρικής αντιμετώπισης, που γίνεται σε δύο στάδια, της ακινητοποίησης και της 

κινητοποίησης, είναι ίδια και έχει ίδιους στόχους μ’ αυτή των συνδεσμικών 

κακώσεων δευτέρου βαθμού. 

Βασικές αρχές οργάνωσης προγράμματος λειτουργικής αποκατάστασης. 

Λειτουργική αποκατάσταση είναι ένα σύνολο ασκήσεων και άλλων κινητικών και μη 

δραστηριοτήτων, που αρχίζουν από την στιγμή του τραυματισμού και τελειώνουν, 

όταν ο αθλητής ξαναφορέσει τα αθλητικά του παπούτσια και να συμμετάσχει έτοιμος 

πλέον, σ’ έναν αγώνα. Ο προπονητής, ο καθηγητής φυσικής αγωγής και ο 

φυσικοθεραπευτής συμμετέχουν στη λειτουργική αποκατάσταση απ’ τη στιγμή που ο 
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γιατρός θα επιτρέψει στον τραυματία να αρχίσει ασκήσεις στον αγωνιστικό χώρο, ή 

έξω από τον χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου. Αυτό γίνεται όταν οι μύες της 

τραυματισμένης άρθρωσης έχουν το 80 % περίπου της δύναμης των μυών της υγιούς 

πλευράς και η επούλωση είναι σε καλά επίπεδα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

Το πρόγραμμα που ακολουθεί μπορεί να εφαρμοστεί για τη λειτουργική 

αποκατάσταση συνδεσμικού τραυματισμού 2ου ή 3ου βαθμού του κάτω άκρου και 

έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά, την προοδευτική επιβάρυνση και την υποβολή του 

συνδέσμου σε προοδευτική επιβάρυνση και την υποβολή του συνδέσμου σε 

προοδευτικά αυξανόμενες φορτίσεις, κυρίως στροφικές, στις οποίες όπως είναι 

γνωστό, η αντοχή του συνδέσμου είναι πολύ μικρή. 

Α. Ελαφρύ τρέξιμο. Είναι η πρώτη δραστηριότητα που θα εκτελέσει ο προερχόμενος 

από τραυματισμό αθλητής, μετά από πολλούς μήνες. Για να εκτελεστεί σωστά πρέπει 

απαραιτήτως να προσεχτούν τα παρακάτω: § Το έδαφος να είναι τελείως επίπεδο και 

στεγνό. § Να φοράει ο αθλητής παπούτσια με επίπεδες σόλες. § Η απόσταση που θα 

κάνει την 1η μέρα, να είναι μικρή. [όχι περισσότερο από 100 μέτρα] § Τις επόμενες 

μέρες η απόσταση ν’ αυξάνεται προοδευτικά § Το jogging πρέπει να γίνεται πάντα σε 

ευθεία γραμμή και να διακόπτεται αν υπάρχει πόνος ή οίδημα στην άρθρωση. 

Β. Ταχύτητες. Στις ταχύτητες χρειάζεται προσοχή στα παρακάτω σημεία: § Τις 

πρώτες μέρες η απόσταση να είναι μικρή [30-50 μέτρα] και με το 50-60% της 

μέγιστης ταχύτητας. §  Η ένταση και η απόσταση ν’ αυξάνονται προοδευτικά § Μετά 

το ημερήσιο πρόγραμμα και εφ’ όσον η τραυματισμένη άρθρωση παρουσιάσει πόνο ή 

οίδημα, μπορεί να εφαρμόζεται πάγος για 10 περίπου λεπτά. Αν τα συμπτώματα αυτά 

συνεχίζουν, πρέπει να μην αυξηθεί η ένταση του προγράμματος και αν χρειαστεί να 

διακοπεί το πρόγραμμα για 1-2 ημέρες. 

Γ. Αναπηδήσεις-άλματα. Βοηθούν στην ισορροπία και πρέπει να γίνονται με την 

παρακάτω σειρά. § Αναπηδήσεις και στα 2 πόδια. § Αναπηδήσεις στο τραυματισμένο 

πόδι αργά. §Αναπηδήσεις στο τραυματισμένο πόδι γρήγορα. Όταν οι αναπηδήσεις 

γίνονται χωρίς προβλήματα, μπορούν να αρχίσουν τα άλματα. § Άλματα  με τα 2 
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πόδια. § Άλματα μία στο ένα πόδι και μία στο άλλο, αριστερά, δεξιά, μπροστά και 

πίσω. §  Οι 100 επαναλήψεις είναι ένας καλός δείκτης δύναμης και αντοχής. 

Δ. Δραστηριότητες επιδεξιότητας. § βάδισμα προς τα πίσω, σε ευθεία γραμμή και με 

ταχύτητα που να αυξάνεται προοδευτικά. § Τρέξιμο στις κερκίδες προς τα πάνω και 

βάδισμα προς τα κάτω. § Τρέχοντας να κάνει κοψίματα δεξιά, αριστερά. § Τρέξιμο 

σε κύκλο § Τρέξιμο σε σχήμα 8 § Τρέξιμο σε σχήμα Ζ. 

Ε. Ομαδικές δραστηριότητες. Στην αρχή, να εκτελούνται δραστηριότητες που δεν 

περιλαμβάνουν επαφή με συναθλητές. Στη συνέχεια παιχνίδι με έναν-έναν, δύο-δύο 

συναθλητές για εξοικείωση και αποβολή του φόβου από τον αθλητή. 

Έντονες αγωνιστικές δραστηριότητες να γίνονται με προοδευτική δυσκολία. Συνήθως 

οι αθλητές μετά από μια σοβαρή συνδεσμική κάκωση, η οποία τους κράτησε πολύ 

καιρό μακριά από αθλητικές δραστηριότητες, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη 

και τόνωση για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σελίδα 39 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

Τα οστά, όπως οι μύες και οι τένοντες, υφίστανται και αυτά την επίδραση της 

άσκησης. Έτσι όταν η προπόνηση χαρακτηρίζεται από την σωστή ένταση και την 

ποσότητα, τότε τα οστά βελτιώνουν την σύστασή τους, αποκτώντας μεγαλύτερη 

αντοχή και οπωσδήποτε αντιμετωπίζουν μελλοντικά καλύτερα την οστεοπόρωση. 

Αντίθετα, όταν η άσκηση είναι υπερβολικά έντονη και με μεγάλη συχνότητα, τότε 

οδηγούμαστε στον τραυματισμό των οστών. Οι τραυματισμοί αυτοί, χωρίζονται σε 

δυο μεγάλες κατηγορίες, στους οξείς τραυματισμούς (κατάγματα), και στους 

χρόνιους. Έτσι λοιπόν, η μακροχρόνια επανειλημμένη υπερ-επιβάρυνση, οδηγεί στην 

προοδευτική αποδόμηση του οστού, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στα 

λεγόμενα «κατάγματα εκ καταπονήσεως» ή «κοπώσεως». 

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί αύξηση της εμφάνισης των καταγμάτων 

κοπώσεως, και αυτό οφείλεται σε δυο λόγους :  

Αφενός όλο και περισσότερο αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών σε αθλητικές 

δραστηριότητες μέσου επιπέδου (μαζικός αθλητισμός), αλλά και υψηλού επιπέδου 

(πρωταθλητισμός), και αφετέρου η εξειδίκευση και γνώση του Ιατρικού κόσμου, 

οδήγησε στην κατανόηση αυτής της τραυματιολογικής οντότητας, καθώς και στην 

ακριβέστερη διάγνωσή της. 

Η συχνότητα πρόκλησης των οστικών τραυματισμών υπέρχρησης, καταγράφηκε από 

το Ιατρικό Κέντρο ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, σε έρευνα του, σε 40 αθλητές-τριες με 

κατάγματα κοπώσεως, και η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 1:1, αν και 

στην διεθνή βιβλιογραφία η αναλογία αυτή είναι 3:1. 

Σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν επίσης από την ανάλυση των δεδομένων ήταν : 

Αύξηση της συχνότητας εμφάνισης κατά τους μήνες Ιανουάριο, με ποσοστό 17,5% 

και Μάρτιο με ποσοστό 20%. Το δεδομένο αυτό σίγουρα έχει να κάνει με την 

προπονητική επιβάρυνση αυτά τα χρονικά διαστήματα και το μεγαλύτερο ποσοστό 

εντόπισης 52,3%, εμφανιζόταν στην κνήμη με δεύτερη κατά σειρά εντόπισης τα οστά 

του άκρου ποδός με ποσοστό 43,2%. 

Τα κατάγματα κοπώσεως, αποτελούν μια καθημερινή κλινική πρόκληση, διότι 

αφενός στην προηγούμενη δεκαετία αποτελούσαν μια σχεδόν άγνωστη αθλητιατρική 
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τραυματιολογική οντότητα, η οποία καλυπτόταν με τον νεφελώδη όρο περιοστίτιδα, 

και αφετέρου οι κλασσικές απεικονιστικές μέθοδοι – ακτινογραφίες, δεν δύνατο να 

αναδείξουν την βλάβη. Συνήθως οι αθλήτριες προσέρχονται αναφέροντας σταδιακή 

έναρξη των ενοχλημάτων από 3-4 εβδομάδες. Κατά την κλινική εξέταση 

διαπιστώνουμε πόνο τοπικά και σε ορισμένες περιπτώσεις οίδημα και ερυθρότητα. 

Πάντοτε χρησιμοποιούμε την Διαγνωστική Δοκιμασία Υπερήχων και την 

Σπινθηρογραφική Μελέτη. Ένα από τα προβλήματα στην διάγνωση είναι ότι, 

παλαιότερα κυρίως, έπρεπε να πείσουμε τον αθλητή και προπονητή, αλλά πολλές 

φορές και τους ακτινολόγους, για την αναγκαιότητα διενέργειας αυτών των 

εξετάσεων (ΙΚΑΚ, ΣΕΓΑΣ) 

Με την Σπινθηρογραφική Μελέτη, έχουμε την δυνατότητα να καθορίσουμε 

επακριβώς την εντόπιση της βλάβης, την έκταση και τον βαθμό σοβαρότητος. Εδώ θα 

πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Σπινθηρογραφική μελέτη τριών φάσεων, με γ camera 

με τεχνίτιο 99, καθορίζει τον βαθμό αποδόμησης του οστού. Έτσι λοιπόν τα 

Κατάγματα κοπώσεως είναι όρος κατ΄ ευφημισμόν, διότι στην πραγματικότητα 

πρόκειται για αποδόμηση των οστών, η οποία κατατάσσεται σε τέσσερις βαθμούς 

σοβαρότητας (1ος,2ος,3ος,4ος). Ο μεγαλύτερος βαθμός αποδόμησης του οστού, 

δηλαδή ο 4ος, συνοδεύεται και από λύση της συνέχειας του οστού, έχουμε δηλαδή 

Κάταγμα κοπώσεως. Ακόμη μετά από τα ευρήματα του σπινθηρογραφήματος 

απαιτείται Μαγνητική τομογραφία καθώς και πλήρης αιματολογικός έλεγχος 

Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Σημαντικό στοιχείο στην συνολική θεραπευτική αγωγή των καταγμάτων κοπώσεως, 

είναι και ο καθορισμός των προδιαθεσικών παραγόντων που οδήγησαν στην 

εμφάνιση του τραυματισμού, καθώς και η αντιμετώπισή του κατά την διάρκεια της 

αποκατάστασης. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες, χωρίζονται σε τρείς μεγάλες 

κατηγορίες: 

 Μηχανικοί 

 Ορμονικοί 

 Διατροφικοί 

Στους Μηχανικούς παράγοντες εντάσσουμε κατά σειρά αξιολόγησης: 

 την προπονητική επιβάρυνση 
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 τις κατασκευαστικές ιδιομορφίες 

Στους Ορμονικούς παράγοντες εντάσσουμε τις διαταραχές της Εμμήνου ρύσεως και 

τέλος στους Διατροφικούς παράγοντες εντάσσουμε: 

 την μειωμένη πρόσληψη θερμίδων 

 την μειωμένη πρόσληψη Ασβεστίου. 

Αντιμετώπιση 

H αντιμετώπιση των καταγμάτων κοπώσεως, στηρίζεται: 

 στην τροποποίηση της προπονητικής επιβάρυνσης 

 στην χρήση Φυσικοθεραπευτικής αγωγής 

 στην διόρθωση πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων 

 στην σταδιακή επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες. 

Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για την επανένταξη τού αθλητή-τριας, είναι ανάλογη 

του βαθμού σοβαρότητας της αλλοιώσεως του οστού, και κυμαίνεται από 4 έως και 

16 εβδομάδες. Τα κατάγματα κοπώσεως αποτελούν μια από τις σοβαρότερες 

αθλητικές κακώσεις υπέρχρησης. Αρκετά συχνά δεν διαγιγνώσκονται, με αποτέλεσμα 

την μακροχρόνια ταλαιπωρία των αθλητών-τριών, με ακατάλληλες θεραπευτικές 

αγωγές ή και με χειρουργικές επεμβάσεις. 

Πιστεύουμε ότι η γνώση μαζί με την απαιτούμενη εξειδίκευση, οδηγούν στην σωστή 

διάγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή των καταγμάτων κοπώσεως και 

έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία των αθλητών-τριών, οι οποίοι κατόπιν 

επανεντάσσονται με ασφάλεια στις προπονητικές τους δραστηριότητες. Λόγω του ότι 

η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπευτική αγωγή, προτείνουμε πρόληψη που αφορά: 

 Σωστή εκπαίδευση προπονητών - αθλητών - Ιατρών - Φυσικοθεραπευτών. 

 Σωστός προπονητικός σχεδιασμός και αποφυγή επιβάρυνσης. 

 Αξιολόγηση των δεδομένων για τις περιόδους που εμφανίζονται υψηλά 

ποσοστά τραυματισμών (Ιανουάριος-Μάρτιος). 

 Ευαισθητοποίηση και γνώση για την προπόνηση των μικρών αθλητών. Όπως 

είπε ο Αριστοτέλης, τα παιδιά δεν είναι μικρότερα σε μέγεθος από τους 

μεγάλους (ΙΚΑΚ ΣΕΓΑΣ, 1998) 
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

 

Η γυμναστική είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα και ένα άθλημα υψηλού βαθμού 

δυσκολίας. Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση ενός αθλητή χρειάζονται πολύωρες 

προπονήσεις και μεγάλος αριθμός επαναλήψεων. Αυτές οι απαιτήσεις του αθλήματος 

ευνοούν την εμφάνιση τραυματισμού, κάτι που επισημαίνεται από αρκετούς 

ερευνητές. Η εθνική αθλητική ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει τη γυναικεία 

γυμναστική ως δεύτερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο σε ποσοστό τραυματισμού. 

Λόγω των απαιτήσεων του αθλήματος της γυμναστικής, συμβαίνει μια μεγάλη 

ποικιλία τραυματισμών. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά στοιχεία από τη 

βιβλιογραφία σχετικά με τραυματισμούς στο άθλημα της γυμναστικής.   

Οι Kolt και Kirkby (1999) ισχυρίζονται μεγάλη συχνότητα τραυματισμών, σε 

αντίθεση με άλλους ερευνητές, οι οποίοι αναφέρουν μικρότερες συχνότητες 

τραυματισμών. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται σε κάποιους ουσιαστικούς παράγοντες 

στις επιδημιολογικές έρευνες οι οποίοι κάνουν δύσκολη την σύγκριση μεταξύ τους. 

Οι παράγοντες κινδύνου ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, τους εσωτερικούς 

παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν και αυτά 

που μπορούν όπως δύναμη, η ευελιξία, η δεξιοτεχνία της ισορροπίας και άλλες 

κινητικές δεξιότητες. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι 

μπορούν να αλλάξουν και είναι τα χαρακτηριστικά του αγωνίσματος, οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες, η τεχνική του αθλήματος και ο σχεδιασμός της 

προπόνησης Σύμφωνα με Κυριαλάνη και συν. 2003, υψηλά ποσοστά τραυματισμού 

έχουν ως αποτέλεσμα τις συνδεσμικές κακώσεις και τενοντίτιδες. Ως προς την 

ανατομία των τραυματισμών, μεγάλα ποσοστά έχουν αναφερθεί στα άκρα και κυρίως 

στα κάτω άκρα και στην ποδοκνημική. Ακολούθως οι τραυματισμοί στον κορμό και 

τη σπονδυλική στήλη δεν είχαν υψηλά ποσοστά. Ωστόσο άλλοι ερευνητές 

αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Οι 

κυριότεροι αθλητικοί τραυματισμοί του αυχένα περιλαμβάνουν ήπιες κακώσεις, όπως 

μυϊκές θλάσεις αυχενικών μυών και συνδεσμικές κακώσεις. Όσο για την θωρακική 

μοίρα περιλαμβάνονται κακώσεις στα μαλακά μόρια και στους σπονδύλους. Όσο για 

την πύελο, συνήθως η λειτουργία της είναι σε σχέση με το μηρό και το ισχίο. Οι 

τραυματισμοί που εμφανίζονται στην σπονδυλική στήλη και την πύελο προέρχονται 

κυρίως από χρόνιους τραυματισμούς υπέρχρησης, οι οποίοι δεν είχαν αντιμετωπιστεί 
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σωστά, δεν είχαν περιθώριο σωστής επαναφοράς δύναμης, ιδιοδεκτικότητας, αντοχής 

και ευλυγισίας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασής τους.  

Σκοπός έρευνας στη Θεσσαλονίκη, ήταν να καταγραφούν οι αθλητικές κακώσεις που 

εμφανίζονται σε αθλητές/τριες ενόργανης γυμναστικής, ηλικίας 6 έως 14 ετών. 

(Καρλαύτη, 2016). Επιπλέον, στόχος ήταν να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 

προκαλούν τραυματισμούς αλλά και ιδέες για μέτρα πρόληψης. Αναλυτικότερα, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, από τους 54 αθλητές/-τριες 

ενόργανης γυμναστικής αθλητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης, το 77,4% είχε 

κάποιον τραυματισμό κυρίως στην προπόνηση και λιγότερο κατά τον αγώνα. Ακόμη, 

το 12,19% από το συνολικό δείγμα εμφάνισε δεύτερο τραυματισμό. Οι De Vita και 

συν.2015, κατέληξαν στα ίδια αποτελέσματα, όσον αφορά τη συχνότητα 

τραυματισμών στην ενόργανη γυμναστική, αφού βρήκαν ότι το 68% του δείγματος 

τραυματίστηκε. Η ανατομική περιοχή με τη μεγαλύτερη συχνότητα κακώσεων των 

αθλητών/τριών της ενόργανης γυμναστικής είναι τα κάτω άκρα (41,5%). 

Συγκεκριμένα το αριστερό πόδι 22% και το δεξί πόδι 19,5% , ενώ αμέσως μετά 

ακολουθούν τα άνω άκρα (δεξί χέρι 22%, αριστερό χέρι 17,1%) και η σπονδυλική 

στήλη 7,3%. Η κεφαλή και ο αυχένας βρίσκονται ακόμα πιο χαμηλά, με ποσοστό 

2,4%. Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι τα κάτω άκρα είναι η πιο συνηθισμένη 

περιοχή που εμφανίζει τραυματισμό.  Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι οι γυναίκες 

υπερτερούν σε αριθμό. 

Οι Caine DJ & Nassar L (2005), τονίζουν ότι οι αθλητές τραυματίζονται κυρίως στα 

άνω άκρα από υπερχρησία. Η σπονδυλική στήλη δεν παρουσιάζει υψηλό ποσοστό 

στην συχνότητα των κακώσεων στο νεαρό της ηλικίας των αθλητών/τριών. Οι 

περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι κάκωση στην σπονδυλική στήλη εμφανίζεται 

σε αθλήτριες με μεγάλη προπονητική ηλικία, καθώς η υπερέκταση της οσφυϊκής 

μοίρας είναι παρούσα στις περισσότερες ασκήσεις. Σε μελέτη της Καρλαύτη, (2016) 

οι κακώσεις που καταγράφτηκαν ήταν κατάγματα (31,7%), συνδεσμικές κακώσεις 

(29,3%) και διαστρέμματα (17,1%). Τα διαστρέμματα συγκεντρώνουν υψηλό 

ποσοστό (38%), και οι Caine DJ & Maffulli (2005) επισημαίνουν τη μεγάλη 

ανησυχία που δημιουργείται από τα συνεχή διαστρέμματα της ποδοκνημικής 

άρθρωσης. Σύμφωνα με τους Overlin et al. (2011) οι τραυματισμοί στο κάτω άκρο 

είναι η πιο κοινή κατηγορία τραυματισμών στις γυναίκες αθλήτριες, με ιδιαίτερη 

επιρρέπεια στις περιοχές του αστραγάλου και του γόνατος. Όσον αφορά το κάτω 
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μέρος της ράχης, φαίνεται να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά διαταραχών της τάξεως 

των 5,2% - 20%, με αιτιολογικούς παράγοντες τους μηχανισμούς φόρτισης και τις 

αξονικές δυνάμεις που δέχονται οι αθλήτριες κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. Στην 

έρευνα των Kolt και Kirkby (1999), όπου ο αστράγαλος (30,7%) και το γόνατο 

(16,3%) αναφέρθηκαν επίσης ως οι περιοχές εμφάνισης των συχνότερων 

τραυματισμών. 

Οι Overlin et al. (2011) αναφέρουν ότι το ποσοστό των τραυματισμών που συμβαίνει 

στο άνω άκρο ανέρχεται στο 11% - 53% των συνολικών τραυματισμών, με εμφάνιση 

– κατά κύριο λόγο - στους άνδρες αθλητές. Υπογραμμίζουν ότι ο ώμος είναι η 

συχνότερα τραυματιζόμενη περιοχή, λόγω των ειδικών κατασκευών των 

αγωνισμάτων στα οποία λαμβάνουν μέρος. Την περιοχή του ώμου ακολουθεί ο 

καρπός, ο οποίος ως γνωστόν δέχεται τις περισσότερες φορτίσεις, ειδικότερα κατά 

την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται σε ανδρικά αθλήματα. 

Τα αποτελέσματα αυτά εξακριβώνονται και στις διεθνείς αρθρογραφίες, οι οποίες 

αναφέρουν ότι στα 4 από τα 6 αθλήματα των ανδρών ενοργανιστών, υποστηρίζεται 

όλο το βάρος του σώματος στο 1 ή και στα 2 άνω άκρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο 

καρπός να γίνεται η άρθρωση με το περισσότερο υποστηριζόμενο βάρος και ως εκ 

τούτου η άρθρωση να γίνεται ευάλωτη σε τραυματισμούς λόγω αξονικών, 

συμπιεστικών και επαναλαμβανόμενων φορτίσεων (Overlin et al., 2011). 

Παράλληλα, οι φορτίσεις αυτές σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη απαγωγή 

και την εξωτερική στροφή του ώμου που εκτελούν οι αθλητές, καθώς και το 

αυξημένο εύρος κίνησης της άρθρωσης, δικαιολογούν την αυξημένη επιρρέπεια του 

σε τραυματισμούς. Αντίθετα, τα αθλήματα των γυναικών ενοργανιστριών, δεν 

απαιτούν τόσο την συμμετοχή των άνω άκρων σε σχέση με τους άνδρες, γι’ αυτό οι 

αρθρώσεις αυτές δεν είναι τόσο επιρρεπείς σε τραυματισμούς. Η διεθνής 

βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα ποσοστά τραυματισμού στην ποδοκνημική άρθρωση 

είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες αθλήτριες συγκριτικά με τους άνδρες, λόγω του 

τύπου των οργάνων, που απαιτούν περισσότερες ασκήσεις και προσγειώσεις με την 

χρήση των κάτω άκρων με αποτέλεσμα η λανθασμένη χρήση τους να προκαλεί 

τραυματισμούς στη ποδοκνημική. 

Σε έρευνα στη Θεσσαλονίκη σε νεαρούς αθλητές και αθλήτριες της ενόργανης  

(Καρλαύτη, 2016), το όργανο με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών 
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ήταν το έδαφος (31,7%), στη συνέχεια η δοκός ισορροπίας (14,6%) καθώς και οι 

ασύμμετροι ζυγοί (14,6%).  Oι περισσότεροι τραυματισμοί στα κάτω άκρα και 

συγκεκριμένα στο γόνατο, προκαλούνται στο έδαφος (49,5%), αλλά και στο άλμα 

ίππου (11,9%) κατά την προσγείωση (Κυριαλάνης και συν., 2003)  Η διαφορά των 

αποτελεσμάτων που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης τραυματισμού σε σχέση με το 

όργανο, ίσως να οφείλεται στο μεγαλύτερο αριθμό κοριτσιών που πήραν μέρος στη 

συγκεκριμένη έρευνα, σε σχέση με τα αγόρια.  

Σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυματισμών, τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη 

βιβλιογραφία, καθώς οι περισσότεροι αθλητές/τριες που τραυματίστηκαν έμειναν 

εκτός προπόνησης παραπάνω από 20 μέρες. Συνολικά, το 61% του δείγματος 

αναγκάστηκε να σταματήσει την προπόνηση, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που δεν 

μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αγώνες (Καρλαύτη, 2016). 

Αίτια των κακώσεων, σύμφωνα με τις απαντήσεις των αθλητών/-τριών, είναι κυρίως 

η λανθασμένη εκτέλεση της άσκησης (58,5%) αλλά και το «ατύχημα», με ποσοστό 

26,8%. Σύμφωνη είναι και η βιβλιογραφία αφού μεθοδικά και τεχνικά λάθη 

θεωρούνται τα κύρια αίτια των τραυματισμών. Ακολουθούν το λανθασμένο 

οργανωτικό πρόγραμμα, η κακή κατάσταση των οργάνων, η ελλιπής προθέρμανση 

και η απουσία του προπονητή (Καρλαύτη, 2016) 

Στην ίδια έρευνα οι αθλητές/τριες της ενόργανης γυμναστικής διατύπωσαν την άποψη 

σχετικά με τα μέτρα που θα μείωναν την πιθανότητα εμφάνισης των τραυματισμών. 

Λόγω του νεαρού της ηλικίας, ο μεγαλύτερος αριθμός του πληθυσμού απάντησε 

«τίποτα». Το 22% των αθλητών/τριών πιστεύει ότι η παρουσία του προπονητή κατά 

την εκτέλεση των ασκήσεων θα βοηθούσε στην αποφυγή κάκωσης, ενώ το 19,5% του 

δείγματος τόνισε την ανάγκη για πληρέστερο εξοπλισμό. Λιγότεροι ήταν αυτοί που 

απάντησαν ότι η πληρέστερη προθέρμανση θα βοηθούσε, αφού στην ενόργανη 

γυμναστική το κομμάτι της προθέρμανσης καλύπτει το μεγαλύτερο χρόνο της 

συνολικής προπόνησης. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές έρευνες, ως μέτρα πρόληψης 

αναφέρονται η εκμάθηση των πτώσεων, ο έλεγχος των οργάνων αλλά και η μεθοδική 

προετοιμασία των αθλητών για την εκτέλεση σύνθετων ακροβατικών στοιχείων 

(Μαλλιαρόπουλος Ν., 1990).  

Διαπιστώνεται ότι οι κακώσεις νεαρών αθλητών και αθλητριών ενόργανης 

γυμναστικής αθλητικών συλλόγων είναι συχνές και αφορούν κυρίως κακώσεις στις 
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αρθρώσεις των άκρων και στη σπονδυλική στήλη. Ο έλεγχος και η διατήρηση της 

καλής κατάστασης των οργάνων, η εκμάθηση των πτώσεων, η προσανατολισμένη ως 

προς την ηλικία προπονητική διαδικασία αλλά και η επίβλεψη των παιδιών από τον  

προπονητή, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας των τραυματισμών. 

Οι τραυματισμοί στη γυμναστική προέρχονται κυρίως από χρόνιους τραυματισμούς, 

οι οποίοι δεν είχαν αντιμετωπιστεί σωστά, δεν είχαν σωστή επαναφορά δύναμης, 

αντοχής, ευλυγισίας ιδιοδεκτικότητας με αποτέλεσμα την επιδείνωση της 

κατάστασης. Ο φυσικοθεραπευτής κατανοώντας το άθλημα μπορεί να εφαρμόσει ένα 

σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης. Στην οξεία φάση θα ξεκινήσει συντηρητικά και 

σταδιακά με ήπιες και στη συνέχεια  λειτουργικές ασκήσεις για την ασφαλέστερη 

επαναφορά του αθλητή στον αγωνιστικό χώρο. Τέλος, ο προπονητής είναι ένα 

σημαντικό πρόσωπο, αφού με την σωστή προπόνηση και την διατήρηση καλής 

φυσικής κατάστασης του κάθε αθλητή, μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες 

τραυματισμού και να τον οδηγήσει στην επιτυχία. 
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