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λέξη οσφυαλγία από μόνη της δεν περιγράφει κάποια πάθηση, αλλά αναφέρεται σε κάτι που οι περισσότεροι από
εμάς έχουν νιώσει: πόνο στη μέση (άλγος στην
οσφύ). «Είναι χαρακτηριστικό ότι ενοχλήσεις στη
μέση του θα έχει κάποια στιγμή της ζωής του το
85% των ανθρώπων», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Ψαρογιώργος P.T. ,Int. Fellow, Dipl Chiropr ,
υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας στο Ιασώ General.
Και εξηγεί τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα:
«Οι παράγοντες που έχουν συσχετισθεί με
τα προβλήματα στη μέση είναι η κακή στάση,
η κακή μηχανική, η κακή εργονομία στον χώρο
εργασίας, η δυσκαμψία, η μυϊκή αδυναμία, το
κάπνισμα (μέχρι και 43% μείωση της ανταλλαγής Ο2 στον μεσοσπονδύλιο δίσκο), διάφοροι
τραυματικοί παράγοντες, η επαναλαμβανόμενη φόρτιση ή τριβή, η κούραση, η έλλειψη φυσικής κατάστασης, το περιττό σωματικό βάρος,
η ανισοσκέλεια, η ψυχική φόρτιση και το στρες,
η κακή διατροφή και η έλλειψη ξεκούρασης».
Tα βήματα για τη θεραπεία και την πρόληψη
της οσφυαλγίας, σύμφωνα με τον Κ. Ψαρογιώργο είναι τα εξής:
f Σωστή στάση: Η διατήρηση της σωστής στάσης είναι πολύ σημαντική, γιατί η κακή στάση
φέρνει σε κάμψη τη σπονδυλική στήλη και αυξάνει την ενδοδισκική πίεση. Αν σε αυτά προσθέσουμε τον χρόνο που περνά ο σημερινός
άνθρωπος καθιστός (δουλειά-υπολογιστής, αυτοκίνητο, καναπές-σπίτι), η αναγκαιότητά της γίνεται ακόμα πιο έκδηλη.
f Ασκήσεις τύπου McKenzie
f Χειροπρακτική - Οστεοπαθητική: Σήμερα θεωρείται ένας από τους καλύτερους και γρηγορότερους τρόπους για την αποκατάσταση της μηχανικής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης (μέσω των ανατάξεων που γίνονται στους σπονδύλους που έχει περιοριστεί η κινητικότητα). Βεβαίως, η σωστή διάγνωση του σημείου του μπλο-

Η σύγχρονη χειρουργική του ποδιού
δεν εξαντλείται στη διόρθωση του βλαισού μεγάλου δακτύλου (κότσια), αλλά περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό απλών και πιο
σύνθετων επεμβάσεων που διορθώνουν
συγγενείς και επίκτητες παθήσεις των ποδιών με εντελώς καινούργιες μεθόδους.
Πλέον, οι σύνθετες παραμορφώσεις
του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής
θεραπεύονται με τεχνικές που δεν χρειάζονται παραμονή στο νοσοκομείο, σχεδόν ανώδυνα και με υλικά που δεν απαιτούν την αφαίρεσή τους. Κατά τον ίδιο
τρόπο όλες σχεδόν οι αθλητικές κακώσεις μυών, συνδέσμων και τενόντων διορθώνονται με τεχνικές που δεν απαιτούν
νοσηλεία και μακρόχρονη αποκατάσταση, αλλά επιτρέπουν τη γρήγορη και με
ασφάλεια επιστροφή των αθλητών στις
δραστηριότητές τους.
Το φάσμα των παθήσεων που παρεμβαίνουμε ενδεικτικά περιλαμβάνει: αρθρίτιδα των ποδιών και ποδοκνημικής,
αστάθειες ποδοκνημικής, ρήξεις τενόντων
(αχιλλείου, περονιαίων), χόνδρινες βλάβες
ποδοκνημικής, βλαισός μέγας δάκτυλος
(κότσια), αρθριτικό μεγάλο δάχτυλο του
ποδιού, σφυροδακτυλία - γαμψοδακτυ-
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καρίσματος, η εξειδικευμένη γνώση και η εμπειρία του θεραπευτή παίζουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
f Βελονισμός: Ο βελονισμός αναγνωρίζεται σαν ένα πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του
πόνου και την ανακούφιση από τα συμπτώματα. Για τον λόγο
αυτόν αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση των
μηχανικών συνδρόμων, ειδικά στα στάδια όπου ο πόνος
δεν επιτρέπει τη μηχανική παρέμβαση από τους ειδικούς.
f Ασκήσεις ελαστικότητας: Οι ασκήσεις επαναφοράς
της ελαστικότητας (διατάσεις) είναι απαραίτητο να εντάσσονται κάποια στιγμή στο πρόγραμμα αποκαταστάσεως.
f Ασκήσεις ενδυνάμωσης: Ασκήσεις που δεν είναι μόνο κοιλιακοί
και ραχιαίοι, αλλά και κάποιες ειδικές ασκήσεις που έχουν να κάνουν με τη σταθεροποίηση των σπονδυλικών σωμάτων και που, αυξάνοντας την ενδοκοιλιακή πίεση, συνεισφέρουν στη μείωση της ενδοδισκικής πίεσης.
f Ασκήσεις φυσικής κατάστασης: Οσο και αν φαίνεται περίεργο, έρευνες σήμερα αναφέρουν ότι οι άνθρωποι με καλύτερη γενική φυσική κατάσταση έχουν λιγότερα προβλήματα με τη μέση τους και όταν έχουν πρόβλημα το ξεπερνούν γρηγορότερα.
Ιδιαίτερα ευεργετικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της κολύμβησης και των ειδικών
προγραμμάτων άσκησης που μπορούν να γίνουν μέσα στο νερό.
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Η σύγχρονη χειρουργική
του ποδιού
λία - μεταταρσαλγία, νεύρωμα Morton,
ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδιού και ποδοκνημικής, ραιβοϊπποποδία - ραιβοκοιλοποδία, διαβητικό πόδι, πλατυποδία στα παιδιά, πλατυποδία ενηλίκων
- ανεπάρκεια οπίσθιου κνημιαίου, τενοντίτιδα αχιλλείου - ρήξεις αχιλλείου,
πτερνικός πόνος, πελματιαία απονευρωσίτιδα, Haglund παραμόρφωση,
κατάγματα, παραλυτικό πόδι.
Η χρήση σύγχρονων υλικών εξειδικευμένων για χειρουργικές παθήσεις
άκρου ποδός και ποδοκνημικής με
σύγχρονες προδιαγραφές, καθώς και
τελευταίου τύπου διεγχειρητικής απεικόνισης τομογράφων (τρισδιάστατος
αξονικός χειρουργείου) επιτρέπουν την
ολοκλήρωση της επέμβασης με μεγάλη ακρίβεια ως προς το τελικό αποτέλεσμα και με ελάχιστη παρεμβατικότητα στους ιστούς.Ετσι, επεμβάσεις όπως
αρθροσκόπηση ποδοκνημικής και τενοντοσκόπηση μεγάλων τενόντων (αχιλλείου - περονιαίων), επεμβάσεις μεταμόσχευσης χόνδρου, αρθροπλαστική
ποδοκνημικής, διαδερμικές διορθώσεις
αχιλλείου τένοντα, αρθροσκοπική αποκατάσταση πελματιαίας απονευρωσίτι-

δας και πτερνικών παραμορφώσεων,
τενοντομεταφορές, αρθροσκοπικές αρθροδέσεις για αρθρίτιδα πραγματοποιούνται με νοσηλεία λίγων ωρών, σχεδόν ανώδυνα, με σύγχρονες τεχνικές
περιεγχειρητικών blocks, χωρίς ανάγκες
μεταγγίσεων και με άμεση κινητοποίηση. Βιολογικές θεραπείες αρθρίτιδας
με αυτόλογα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια που προκύπτουν μέσω της φυγοκέντρησης του αίματος του ασθενούς
γίνονται με εντελώς καινούργιες τεχνικές. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια
επιτρέπουν στο σώμα μας να χρησιμοποιήσει μια φυσιολογική οδό υγιούς αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού σε επιταχυνόμενους ρυθμούς. Με τον τρόπο αυτό είναι φανερή η χρησιμότητα της μεθόδου στους
τένοντες και τις αρθρώσεις, με σκοπό
τη βελτίωση του πόνου και της κινητικότητας σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα ή σε αυτούς που έχουν υποστεί
αθλητικές κακώσεις.
Τα «κότσια», η γαμψοδακτυλία, η
σφυροδακτυλία, η μεταταρσαλγία
ή η πτώση μεταταρσίων, το νεύρωμα Morton κ.ά. αποκαθίστανται με

ακρίβεια: Γίνεται με τοπική αναισθησία (block), είναι ανώδυνη μέθοδος
και δεν απαιτείται νοσηλεία. Ο ασθενής επιστρέφει πολύ πιο γρήγορα στις
δραστηριότητές του. Η φόρτιση του
χειρουργημένου ποδιού είναι πλήρης
και άμεση. Η μετεγχειρητική περίοδος
είναι ανώδυνη.
Και τέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες ο ασθενής μπορεί να φορέσει
αθλητικό παπούτσι και να επανέλθει
στην εργασία του. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, λόγω της τοποθέτησης με
ακρίβεια εξειδικευμένων υλικών. Ολες
οι παραπάνω καινοτόμες επεμβάσεις
πραγματοποιούνται από την ομάδα
μας με εξαιρετική επιτυχία στο νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια, λόγω της υψηλής εξειδίκευσής μας στη
χειρουργική του άκρου ποδός και της
σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει
το τμήμα μας. Η σύγχρονη χειρουργική του ποδιού περιλαμβάνει επομένως πλήθος νεότερων δεδομένων
που προσφέρουν λύσεις στα ζητήματα των ασθενών.
www.footanklesurgery.gr

