‘ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ’ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ
ΤΝΟΓΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΑΣΙΓΙΟΤ’(ΔΜ)
Οπιζμόρ:
Τν ‘Μαζηίγην’ είλαη γλσζηφο φξνο ζε αζζελείο θαη θιηληθνχο.
Αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Crow ην 1928 γηα λα
νξίζεη έλα κεραληζκφ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ απρέλα απφ μαθληθή
ππεξέθηαζε. Δπίζεο, ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζε ηαηξηθφ
ζχγγξακκα, ηνπ Davis, ην 1945 γηα λα απνζαθελίζεη
΄δπζλφεηνπο’ απρεληθνχο ηξαπκαηηζκνχο. Τν 1995 ην Quebec
Task Force(Q.T.F.), θαη εηδηθφηεξα ην ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε
δηαηαξαρέο ζρεηηδφκελεο κε απρεληθνχο ηξαπκαηηζκνχο ηχπνπ
καζηηγίνπ, πηνζέηεζε ηνλ εμήο νξηζκφ. ‘Μαζηίγιο’ είναι έναρ
μησανιζμόρ επιηάσςνζηρ –επιβπάδςνζηρ μεηαθοπάρ
ενέπγειαρ ζηον αςσένα .Μποπεί να είναι αποηέλεζμα μιαρ
οπίζθιαρ ή πλάγιαρ ζύγκποςζηρ μησανοκίνηηων οσημάηων
αλλά μποπεί επίζηρ να ζςμβεί και καηά ηην καηάδςζη ή
άλλα αηςσήμαηα. Η κπούζη αςηή μποπεί να πποκαλέζει
ηπαςμαηιζμούρ οζηού ή μαλακού ιζηού (ηπαςμαηιζμόρ
ηύπος ‘μαζηιγίος’)πού ακολούθωρ μποπούν να οδηγήζοςν ζε
πλήθορ κλινικών εκδηλώζεων.
Τν ζχλνιν ησλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ πνπ ζεσξείηαη φηη
πξνέξρνληαη απφ έλαλ ηξαπκαηηζκφ ηχπνπ καζηηγίνπ νξίδνληαη
σο ζπλνδέο επηπηψζεηο ‘καζηηγίνπ’ (ΣΔΜ).
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Μησανιζμόρ κάκωζηρ και παθοθςζιολογίαρ.
Η θηλεκαηηθή ηνπ ‘καζηηγίνπ’ έρεη ζπδεηεζεί απφ ηνλ
Βogduk(86) .Σε κία νπίζζηα ζχγθξνπζε θαζψο ην απηνθίλεην
θαη ε ζέζε σζνχληαη πξνο ηα εκπξφο ,ην ζψκα θαη νη ψκνη
θηλνχληαη νκνίσο πξνο ηα εκπξφο, ελψ ην θεθάιη αληηζηέθεηαη
θαη έξρεηαη ζε έθηαζε. Όηαλ ε αδξάλεηα ηεο θεθαιήο
εμνπδεηεξσζεί, δεκηνπξγείηαη κνριφο ζηνλ απρέλα πνπ
επηηαρχλεη ην θεθάιη θαη ην εθηηλάζζεη ζε θάκςε. Η επηηάρπλζε
ηεο θεθαιήο, ζηε θάζε ηεο έθηαζεο κπνξεί λα θηάζεη ηα 12G
θαη ζηε θάζε ηεο θάκςεο ηα 16G. Η ππεξβνιηθή απηή
επηηάρπλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα ζεηξά ηξαπκαηηζκψλ ηνπ
απρέλα, φπσο ζιάζεηο κπψλ, ξήμεηο ζπλδέζκσλ, ηξαπκαηηζκφ
λσηηαίνπ κπεινχ θαη απρεληθψλ λεχξσλ, ηξαπκαηηζκφ αθφκε
θαη ηνπ εγθεθάινπ, θνίιεο κεζνζπνλδχιησλ δίζθσλ, θαθψζεηο
δνγναπνθπζηαθψλ αξζξψζεσλ ή ηεο θξνηαθνγπαζηθήο
άξζξσζεο, ηξαπκαηηζκφ αγγείσλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο
ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο, δπζιεηηνπξγία ηνπ αηζνπζηαίνπ θαη
θπζηθά θαηάγκαηα απρεληθψλ ζπνλδχισλ.
Κλινική εικόνα ηων .Δ.Μ.
Δθηφο απφ ηα θαηάγκαηα φινη νη άιινη ηζηνί πνπ
ηξαπκαηίδνληαη ζην ‘καζηίγην’ είλαη ελ δπλάκεη παξαγσγνί
ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ. Έηζη νη ζπλνδέο επηπηψζεηο
Μαζηηγίνπ είλαη:
 Απρελαιγία ,δπζθακςία απρέλα-πεξηνξηζκέλν εχξνο
θίλεζεο(ζην 70% ησλ πνιιαπιψλ κειεηψλ
αλαθέξνληαο σο ηα ζπλεζέζηεξα)
 Πνλνθέθαινο, εκαιγία, νζθπαιγία(απνηεινχλ
ιηγφηεξν ζπρλά ζπκπηψκαηα αθνχ αλαθέξνληαη ζε
πνζνζηφ 20-70% ησλ πνιιαπιψλ κειεηψλ).
 Πφλνο ζην ρέξη, πφλνο ζηελ σκνπιάηε, κνχδηαζκαπαξαηζζεζία ζην ρέξη, επηπηψζεηο ζηελ φξαζε θαη
αθνή, κπτθή επαηζζεζία, δάιε, λαπηία(απνηεινχλ
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ζπάληα ζπκπηψκαηα αθνχ αλαθέξνληαη ζε πνζνζηφ
ρακειφηεξν ην 20%)
επίζεο
 Γπζθαγία, εκβνέο δηάζεηζε, αυπλία, πξνζσξηλή
δηαηαξαρή κλήκεο, εμαζζέλεζε γλψζεσλ, αδπλακία
αλεζπρία, θαηάζιηςε(ηα ζπκπηψκαηα απηά
αλαθέξνληαη πεξηζηαζηαθά
Σηηο θαηά θαηξνχο εκθαληδφκελεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, ηηο
ζρεηηθέο κε ηνπο απρεληθνχο ηξαπκαηηζκνχο ηχπνπ καζηηγίνπ,
εκθαλίδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη θαηάηαμεο απηψλ ησλ θαθψζεσλ.
Οη πιένλ παξαδεθηνί ζήκεξα είλαη νη πξνηεηλφκελνη απφ ην
QTF θαη θαηαηάζζνληαη ζε πέληε βαζκίδεο.
Βαζκίδα 0: Γελ ππάξρνπλ ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα
Βαζκίδα 1: Απρελαιγία, δπζθακςία ή κφλν επαηζζεζία ζηελ
αθή θαη πίεζε, αιιά θαλέλα εχξεκα ζηε θπζηθή εμέηαζε.
Βαζκίδα 2: Υπάξρεη απρελαιγία θαη επξήκαηα ζηε θπζηθή
εμέηαζε (φπσο κεησκέλν εχξνο θίλεζεο).
Βαζκίδα 3: Όπνπ ππάξρεη απρελαιγία κεραληθά ζεκεία θαη
λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία.
Βαζκίδα 4: Όπνπ εθηφο ηεο απρελαιγίαο έρνπκε θαηάγκαηα
θαη εμαξζξήκαηα.

Σο ‘Μαζηίγιο’ είναι ένα ιαηπικό ή ένα κοινωνικό
ζύνδπομο;
Η ηαηξηθή αξζξνγξαθία δηράδεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ
πηζηεχνπλ ζηελ εγθπξφηεηα ησλ Σ.Δ.Μ. θαη εθείλσλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη έλαο κχζνο. Πνιινί εξεπλεηέο
αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ απρεληθή ζπκπησκαηνινγία πνπ
εκθαλίδνπλ θάπνηα άηνκα κεηά απφ έλα ηξνραίν αηχρεκα αθφκα
θη αλ ρξεζηκνπνηνχλ δηαγλσζηηθά κέζα πςειήο αθξίβεηαο φπσο
MRI. Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα
δηαηππψζνπλ ηελ άπνςε φηη ην ζχλδξνκν ‘καζηηγίνπ’ είλαη έλα
πνιηηηζκηθφ θαηαζθεχαζκα ζ έλα βην-ςπρν-θνηλσληθφ κνληέινπ
πφλνπ, έλα ζχλδξνκν λνζεξφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο καο.
Υπνζηεξίδνπλ φηη νη ΣΔΜ ππάξρνπλ κφλν ζε πνιηηηζκνχο φπνπ
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ν πφλνο ν νπνίνο έπεηαη ελφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο είλαη
αλακελφκελνο ,πνιιέο δε θνξέο , αθφκε θαη πξνζδνθψκελνο
απφ έλα νιφθιεξν ζχζηεκα πγείαο πνπ έρεη λα επσθειεζεί
απφ απηφλ. Αληηζέησο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλνπο πνιηηηζκνχο ν απρεληθφο πφλνο κεηά απφ έλα
ηξνραίν αηχρεκα ζα ήηαλ αζήκαληνο θαη ζχληνκνο. Σηα
επηρεηξήκαηά ηνπο εθηφο απφ απηφ ηεο απεηθνληζηηθήο
αδπλακίαο ησλ MRI πξνζζέηνπλ επίζεο
 Τελ απνηπρία επίηεπμεο παξφκνηνπ ηξαπκαηηζκνχ ζε
δψα παξά κφλν κε ηε ρξήζε κεγαιχηεξεο δχλακεο.
 Τελ έιιεηςε απρελαιγίαο ζε απηνχο πνπ κπαίλνπλ ζηα
ζπγθξνπφκελα ή πνπ ζθνπίκσο εκπιέθνληαη ζε
‘ζπγθξνχζεηο’ ράξηλ εκπεηξίαο.
 Τελ πνηθηιία ησλ ζπκπησκάησλ ζε δηάθνξνπο
πνιηηηζκνχο θαη ρψξεο ,πνπ θαίλεηαη λα θαζνξίδεηαη
πεξηζζφηεξν απφ λνκηθνχο, ηαηξηθνχο θαη
αζθαιηζηηθνχο παξάγνληεο παξά απφ ηε θχζε ησλ
αηπρεκάησλ.

Φςζική ιζηοπία
Σηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ζπλδξφκνπ ‘καζηηγίνπ’ ζπκβάιιεη
πνιχ θαη ε ίδηα θπζηθή ηζηνξία ηνπ, ε νπνία δελ είλαη πνιχ
μεθάζαξε θαη δελ αθνινπζεί κηα νκνηνκνξθία ή κία
πξνβιέςηκε ζεηξά. Τν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ δειψλνπλ ηελ
χπαξμε θάπνησλ ΣΔΜ, εσο θαη 6 κήλεο κεηά ην αηχρεκα
θπκαίλεηαη απφ 19-60%. Τν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ
εμαθνινπζνχλ λα απέρνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο εσο θαη 6
κήλεο κεηά ην αηχρεκα, επηθαινχκελνη θάπνηεο ΣΔΜ
θπκαίλεηαη απφ 9-26%. Υπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο
αλαθέξνπλ φηη νη ΣΔΜ είλαη ζπλήζσο απηνπεξηνξηδφκελεο θαη
νη αζζελείο κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη γηα επλντθή πξφγλσζε,
φκσο ππάξρνπλ θαη άιιεο, έγθπξεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη
40% ησλ αζζελψλ ζα έρνπλ ζπκπηψκαηα αθφκα θαη 2 ρξφληα
κεηά ην αηχρεκα, ελψ έλα 33% ζα έρεη ζπκπηψκαηα εσο θαη 2,5
ρξφληα κεηά ην αηχρεκα. Τν QTF απνδέρεηαη φηη:
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 Ο ηξαπκαηηζκφο ηχπνπ ‘καζηηγίνπ’ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ρξφληεο ΣΔΜ
 Ωο ρξφληεο ΣΔΜ νξίδνληαη απηέο πνπ πθίζηαληαη γηα
πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο.
 Οη ρξφληεο ΣΔΜ δελ είλαη ςπρνγελείο
 Ο θίλδπλνο ρξνλίσλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ ζηνλ
απρέλα, κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ηχπνπ ‘καζηηγίνπ’
δελ είλαη ν ίδηνο ζε φινπο ηνπο αζζελείο.

Ππογνωζηικοί παπάγονηερ
Γηα λα δηαθξίλνπκε πνίνη αζζελείο πξφθεηηαη λα έρνπλ κηα
θπζηνινγηθή θαη γξήγνξε αλάξξσζε κεηά απφ έλα ηξαπκαηηζκφ
ηχπνπ ‘καζηηγίνπ’, θαη πνηνη πξφθεηηαη λα έρνπλ θαζπζηεξεκέλε
αλάξξσζε, νη κειεηεηέο πξνζπάζεζαλ λα ηαπηνπνηήζνπλ ηνπο
πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηκέλνληα
ζπκπηψκαηα. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:
1. κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ηεο ΑΜΣΣ ακέζσο κεηά ην
αηχρεκα
2. άκεζνο θαη έληνλνο πφλνο ζηελ ΑΜΣΣ
3. ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ζην ρέξη
4. πνλνθέθαινο
5. κεγαιχηεξε ειηθία
6. αθηηλνινγηθά επξήκαηα
7. νπίζζηα ή πξφζζηα πξφζθξνπζε
Γεπηεξεχνληεο πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη
ζρεηίδνληαη επίζεο , κε επηκέλνληα ζπκπηψκαηα, είλαη:
1. πφλνο ζηελ σκνπιάηε ή ηε ξάρε γεληθφηεξα
2. γπλαηθείν θχιιν
3. πξνυπάξρσλ απρεληθφο ηξαπκαηηζκφο
4. πξνυπάξρσλ πνλνθέθαινο ή λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα
Παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε θαιή πξφγλσζε
είλαη:
1. ήπηα αξρηθά ζπκπηψκαηα
2. θαζπζηεξεκέλε έλαξμε απρελαιγίαο θαη πνλνθεθάινπ
3. κηθξφηεξε ειηθία
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Φςζικοθεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη ηων .Δ.Μ.
Η βαζκίδα 4 δελ αληηκεησπίδεηαη ζπληεξεηηθά.
Η αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηχπνπ ‘καζηηγίνπ’ απφ
ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε θαη κε πνιιέο
πηζαλφηεηεο απνηπρίαο. Πιήζνο εξεπλψλ έδεημαλ φηη δελ
ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν ζεξαπείαο πνπ λα
κπνξνχκε λα εκπηζηεπηνχκε κε απφιπηε ζηγνπξηά γηα λα
αληηκεησπίζνπκε ηηο ΣΔΜ. Ωζηφζν γηα ην νμχ ζηάδην, ε
δηαζέζηκε απφδεημε μεθαζαξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
επηζηξνθήο ζηε θπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θίλεζε, ην
δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Η ρξεζηκφηεηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε (laser, δηαζεξκίεο, ππέξερα, tens θ.ι.π.) θαζψο
θαη ηνπ απρεληθνχ θνιάξνπ δελ απνδεηθλχνληαη. Η πξννδεπηηθή
επηζηξνθή ζηελ πιήξε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα
ζπκπιεξψλεηαη κε πιήξε κεραληθή εθηίκεζε γηα ηελ αλεχξεζε
δηαηαξαρήο θαη ηελ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε
θαηεχζπλζεο. Γηα αζζελείο ζην ρξφλην ζηάδην ε απφδεημε είλαη
αθφκε ιηγφηεξν πεηζηηθή θαη ε πηζαλφηεηα επηκελφλησλ
ζπκπησκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε.
Γπζιεηηνπξγίεο πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ, είλαη ζχλεζεο
εχξεκα ζε αζζελείο κε ρξφληα ζπκπηψκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη
εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη νη αζζελείο κε ρξφληεο ΣΔΜ πξέπεη
λα αληηκεησπίδνληαη φπσο νη αζζελείο κε ρξφλην πφλν
γεληθφηεξα.
Οη Scholten-Peeters et al παξνπζίαζαλ έλαλ νδεγφ γηα ηε
θπζηθνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αζζελψλ κε ΣΔΜ, κε ηελ
επηζήκαλζε φηη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ηφζν γηα ηε
δηάγλσζε φζν θαη ηε θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
‘καζηηγίνπ’ είλαη πεληρξή. Γη’ απηφ πνιιά ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο
απηήο δηαηππψζεθαλ θαηφπηλ απιήο νκνθσλίαο, αθνχ δελ
ππάξρεη επαξθήο απφδεημε. Η εξγαζία απηή αληηθαηνπηξίδεη ηηο
έσο ηψξα γλψζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ θπζηθνζεξαπεπηηθψλ
κέζσλ θαη ηερληθψλ ζε ηξαπκαηηζκνχο ‘καζηηγίνπ’.
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Κλινικέρ οδηγίερ για ηην ανηιμεηώπιζη αζθενών με
ΔΜ
(Scholten-Peeters et al)
A. Ιζηοπικό
 Πιεξνθνξίεο απφ ην γηαηξφ πνπ ηνλ εμέηαζε πξψηνο
 Πιεξνθνξίεο απφ άιιεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο
(αθηηλνγξαθίεο M.R.I.)
 Πφηε έγηλε ην αηχρεκα
 Πψο αθξηβψο έγηλε
 Πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα γηα ηα νπνία παξαπνλείηαη ν
αζζελήο
 Πφζν ρξφλν παξαπνλείηαη γηα απηά
 Πνηα είλαη ε έληαζή ηνπο
 Βειηηνχκελα-Ακεηάβιεηα-Δπηδεηλνχκελα
 Σπλερή-Γηαθνπηφκελα
 Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελή
 Άιια πξνβιήκαηα πγείαο ζρεηηθά κε ην ηξαπκαηηζκφ
‘καζηηγίνπ’

Β.Δξέηαζη
 Παξαηήξεζε
 Νεπξνινγηθφο έιεγρνο (θηλεηηθή αλεπάξθεηα, αηζζεηηθή
αλεπάξθεηα, αληαλαθιαζηηθά, ζεκεία ηάζεο λεπξηθνχ
ηζηνχ).
 Έιεγρνο θηλεηηθφηεηαο ΑΜΣΣ.
 Έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο ηεο ΑΜΣΣ.
Μεηά ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηε θπζηθή εμέηαζε ν
θπζηθνζεξαπεπηήο ζα κπνξεί:
 Να δηαπηζηψζεη πνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξεη ν
αζζελήο ζρεηίδνληαη κε ην ηξαπκαηηζκφ ηχπνπ ‘καζηηγίνπ’
 Να θαηαηάμεη ηηο ΣΔΜ ζηελ βαζκίδα πνπ αλήθεη
 Να δηαπηζηψζεη ηνπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάξξσζε ηνπ
 Να απνθαλζεί γηα ην αλ ζα πεξηκέλεη θπζηνινγηθή ή
θαζπζηεξεκέλε αλάξξσζε
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 Να θηηάμεη ην πιάλν ζεξαπείαο

Γ.Πλάνο Θεπαπείαρ
Τν πιάλν ζεξαπείαο πνπ πξνηείλνπλ νη Schoten-Peeters et al
ρσξίδεη ηνπο αζζελείο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ
έρεη πεξάζεη απφ ηε ζηηγκή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ.
Καηεγνξία 1ε (<4 κέξεο)
 Μείσζε πφλνπ
 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηχπνπ
’καζηηγίνπ’. Σπληζηνχληαη ήπηεο ελεξγεηηθέο θηλήζεηο
ηνπ απρέλα ζε έλα εχξνο ρσξίο πφλν. Σπκβνπιεχεηαη ν
αζζελήο λα ζπλερίζεη φζν κπνξεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο, ελεκεξψλνληάο ηνλ φηη ε αδξάλεηα
κπνξεί λα επηθέξεη ρξφλην πφλν.
Καηεγνξία 2ε (απφ 4 κέξεο έσο 3 βδνκάδεο)
 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην ‘καζηίγην’
 Βειηίσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο
Δλζαξξχλεηαη ν αζζελήο λα ζπλερίζεη θαη λα απμήζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ(πεξπάηεκα, νηθηαθέο εξγαζίεο θ.ι.π)
Απμάλνπκε ην εχξνο θίλεζεο ησλ ελεξγεηηθψλ αζθήζεσλ ηνπ
απρέλα, εθαξκφδνπκε ηερληθέο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ απρέλα θαη
εηζάγνπκε αζθήζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Καηεγνξία 3ε (απφ 3 έσο 6 εβδνκάδεο)
Φπζηνινγηθή αλάξξσζε
 Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην ΄καζηίγην’
 Βειηίσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο
 Αχμεζε δξαζηεξηνηήησλ
Σηε θάζε απηή, ελζαξξχλεηαη ν αζζελήο λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζηα φξηα ηεο αληνρήο ηνπ. Σπλερίδνπκε ηηο
αζθήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, ζηνρεχνπκε ζηελ αλάθηεζε φινπ
ηνπ εχξνπο θίλεζεο θαη εηζάγνπκε αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ησλ
απρεληθψλ κπψλ.
Καζπζηεξεκέλε αλάξξσζε
 Δλζάξξπλζε ηνπ αζζελή γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ζηελ απνθαηάζηαζε
 Σηαδηαθή αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
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Σηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγήζνπκε θαη
ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηνλ αζζελή θαη λα ηνλ βνεζήζνπκε φζν κπνξνχκε
(ζπκβνπιή ςπρνιφγνπ). Φπζηθά θαη πάιη ε ελζάξξπλζε ηνπ γηα
κία δξαζηεξηνπνίεζε ζα είλαη θαζεκεξηλή, φκσο πξέπεη λα
πξνρσξνχκε κε αξγά βήκαηα ζηελ αχμεζή ηεο.
Καηεγνξία 4ε (απφ 6 εβδνκάδεο έσο πάλσ απφ 3 κήλεο)
Φπζηνινγηθή αλάξξσζε
 Πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αζζελή
Καζπζηεξεκέλε αλάξξσζε
 Αμηνιφγεζε ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ηνπ αζζελή
θαη ζπκβνπιέο απφ εηδηθφ
 Δλζάξξπλζε ηνπ αζζελή γηα ζηαδηαθή αχμεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα
επαλαμηνινγείηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή
Σην νμχ ζηάδην αθνινπζνχκε ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνπκε
ζε θάζε ηξαχκα. Ήπηα θηλεηνπνίεζε πνπ αξρίδεη κε ήπηεο
νπίζζηεο έιμεηο ή ζηξνθέο ρσξίο λα
δεκηνπξγνχκε ζπκπηψκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ κεηά ηελ
άζθεζε.
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ςμπεπάζμαηα
→Παξφιν πνπ πνιχ ζπρλά νη απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο δελ
αληρλεχνπλ παζνινγναηνκηθέο αιινηψζεηο ζηνπο αζζελείο κε
ΣΔΜ, πνιιαπιέο κηθξνθαθψζεηο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηζηνχο
ηνπ απρέλα θαη ηνπ θξαλίνπ, είλαη πηζαλφλ λα επζχλνληαη γηα ηα
ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ απηψλ.
→Γελ ππάξρεη επαξθήο επηζηεκνληθή απφδεημε γηα ην πψο ηα
δηάθνξα θπζηθνζεξαπεπηηθά κέζα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην
πιήζνο ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ, φκσο απνδεηθλχεηαη φηη ε
πξψηκε θηλεηνπνίεζε είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ αλάπαπζε θαη
ηε ρξήζε θνιάξνπ, θαζψο κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ρξφληεο
ΣΔΜ.
→Σηνπο αζζελείο ηνπο νπνίνπο δηαπηζηψλεηαη πξφηππν
θαζπζηεξεκέλεο αλάξξσζεο, νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο
θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζα πξέπεη λα
αμηνινγεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ αλάινγα.
→Οη αζζελείο κε ρξφληεο ΣΔΜ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
φπσο νη αζζελείο κε ρξφλην πφλν, γεληθφηεξα.

ΚΑΛΔ ΓΙΟΡΣΔ!!
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