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Η Πρόληψη 
 

Μπορεί ο μυοσκελετικός πόνος να προληφθεί; 

Μπορεί η υποτροπή των συμπτωμάτων να προληφθεί ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να 

μειωθεί; 

Η απάντηση είναι «Ναι!» 

Στη ΜΔΘ η πρόληψη είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της και ένας εκ των ακρογωνιαίων λί-

θων της. 

Πώς εφαρμόζεται; 

Μα με εκπαίδευση, φυσικά και μάλιστα εξατομικευμένη, τόσο για κάθε ασθενή ξεχωριστά, όσο 

και με ενημέρωση των διαφόρων ομάδων, στο γενικό πληθυσμό, όπως ομάδες που έχουν καθι-

στική ζωή ή εργασία,ομάδες με χειρωνακτική εργασία, αθλητές. κ.λπ. 

Στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 78% του πληθυσμού έχει προβλήματα οσφυαλγίας, 

αυχεναλγίας  ή μυαλγίας. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που α-

φορά στις περιφερειακές αρθρώσεις. Οι περισσότεροι εξ αυτών πάνω από τους μισούς (63%) 

βρίσκεται αναγκαστικά σε επίπονες ή κουραστικές στάσεις και θέσεις ενώ ένα άλλο ποσοστό 

εκτελεί για μεγάλο διάστημα της ημέρας εργασίες οι οποίες απαιτούν επαναλαμβανόμενη κίνη-

ση των χεριών και των βραχιόνων. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό είναι αναγκασμένο να ση-

κώνει βάρος. 

Επομένως, κάθε κλινικός που εφαρμόζει ΜΔΘ γνωρίζει ότι, ανεξαρτήτως της μηχανικής διά-

γνωσης, η Πρόληψη διαδραματίζει βασικότατο ρόλο στην αντιμετώπιση της πάθησης, ασχέτως 

εάν η διάγνωση είναι σύνδρομο στάσεως, δυσλειτουργίας ή διαταραχής, ακόμη και μηχανική 

μη κατατάξιμη παθολογία!  

Η πρόληψη είναι το απαραίτητο στοιχείο αλλά και το σημαντικό μυστικό στο καλό και διαρκές 

αποτέλεσμα, αναλόγως της ηλικίας, του φύλου, των δραστηριοτήτων, των εργασιακών συνθη-

κών, της αθλητικής ή μη εμπλοκής, της κοινωνικής τάξης, του περιβάλλοντος κ.λπ. 

Το ελληνικό Ινστιτούτο έχει κυρήξει τη 10ετία 2011-2021 ως 10ετία πρόληψης και θεραπείας 

των μυοσκελετικών παθήσεων. Για το λόγο αυτό έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση συγκεκριμέ-

νου προγράμματος εκπαίδευσης στην πρόληψη του γενικού πληθυσμού.  

Σε αυτό το πλαίσιο φιλοξενούμε στις σελίδες του περιοδικού μας, εξέχουσες επιστημονικές 

προσωπικότητες που μπορούν και έχουν προτάσεις στο σημαντικό αυτό δρόμο.  

Διαβάστε λοιπόν,τις απόψεις του διακεκριμένου ορθοπεδικού χειρουργού και πιονέρου στις εν-

δοπροθέσεις γόνατος, κ. Απόστολου Πολυζωίδη, σε θέματα πρόληψης προβλημάτων της Σ.Σ. 

και Άκρων και απολαύστε σημαντικές ιδέες και παρατηρήσεις, που σίγουρα θα κάνουν εντύπω-

ση…   

 

Σας εύχομαι, Καλό Χειμώνα  

Γιώργος Π. Σπανός 


