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Επαγγελματίες που ασχολούνται 
με τη σωματική άσκηση, προπονητές 
και αθλητιατρική ομάδα: 
καθορισμός ρόλων
n Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού, θα είστε ικανοί:

Να ορίσετε τι περιλαμβάνει ο όρος «ομπρέλα» Αθλητιατρική.
Να αναγνωρίσετε διάφορους οργανισμούς αθλητιατρικής.
Να ξεκαθαρίσετε τις διαφορές μεταξύ της φροντίδας της υγείας 
των αθλητών που λαμβάνουν μέρος σε οργανωμένες δραστηρι-
ότητες και αυτών που συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηρι-
ότητες.
Να συζητήσετε πώς οι επαγγελματίες της άσκησης, μέσα στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί γυμναστές και οι 
προπονητές δύναμης και φυσικής κατάστασης, σχετίζονται με 
την αθλητιατρική ομάδα.
Να περιγράψετε τον ρόλο του ατόμου που επιβλέπει ένα 
αθλητικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας στη διαχείριση αθλητικών 
κακώσεων.

Να αναλύσετε τον ρόλο του υπεύθυνου σε ένα σύστημα υγείας 
για αθλητές.
Να περιγράψετε τον ρόλο του προπονητή στην πρόληψη των 
ατυχημάτων, στην παροχή επείγουσας φροντίδας και στην αντι-
μετώπιση των αθλητικών κακώσεων.
Να ξεκαθαρίσετε τις ευθύνες του προπονητή σε σχέση με τον 
τραυματισμένο αθλητή.
Να ξεκαθαρίσετε τον ρόλο του ιατρού ομάδας και την αλληλεπί-
δρασή του με τον προπονητή.
Να εξηγήσετε πώς η αθλητιατρική ομάδα πρέπει να αλληλεπι-
δρά με τον αθλητή.
Να αναγνωρίσετε άλλα μέλη της αθλητιατρικής ομάδας και να 
περιγράψετε τους ρόλους τους. 

Εκατομμύρια ατόμων στην αμερικανική κοινωνία συμμε-
τέχουν λακτικά σε ψυχαγωγικές αθλητικές δραστηριότη-
τες αλλά και σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. 

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση εκπαιδευμένων επαγγελματιών για να 
επιβλέπουν και να εποπτεύουν αυτές τις δραστηριότητες. Οι 
κατηγορίες των επαγγελματιών αυτών είναι προπονητές, επαγ-
γελματίες της άσκησης όπως γυμναστές δύναμης και φυσικής 
κατάστασης και προσωπικοί γυμναστές, εκπαιδευτές ψυχαγωγι-
κών δραστηριοτήτων, αθλητικοί διοικητές και άλλοι που ασχο-
λούνται με κάποιον τρόπο με την άσκηση και τον αθλητισμό.

Η ειρωνεία είναι ότι η συμμετοχή σε κάθε τύπο αθλητικής 
δραστηριότητας θέτει τον «αθλητή» σε καταστάσεις στις οποίες 
είναι πιθανό να συμβεί κάποιο ατύχημα. Οι αθλητές που συμμετέ-
χουν σε οργανωμένες αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
έχουν κάθε δικαίωμα να προσδοκούν ότι η υγεία και η ασφάλεια  
τους είναι υψηλής προτεραιότητας γι’ αυτούς που επιβλέπουν 
ή διοργανώνουν αυτές τις δραστηριότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
είναι σημαντικό, αυτά τα άτομα να έχουν γνώσεις σχετικά με το 
πώς μπορεί να γίνει καλύτερη πρόληψη των ατυχημάτων ή ακόμη 
πώς μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο. Επίσης, όταν συμβεί 

κάποιο ατύχημα, είναι 
πολύ σημαντικό να 
έχουν την ικανότητα 
να αναγνωρίσουν ότι 
υπάρχει πρόβλημα, να 

μάθουν πώς μπορούν να παρέχουν σωστά τις πρώτες βοήθειες 
και στη συνέχεια να παραπέμψουν τον αθλητή στο κατάλληλο 
ιατρικό προσωπικό, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή θεραπεία 
και φροντίδα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να δίδεται 
έμφαση στο ότι αυτοί οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ΔΕΝ είναι 
επαγγελματίες υγείας. Στην πραγματικότητα, προσπαθώντας να 
παράσχουν υπηρεσίες υγείας σε έναν τραυματισμένο ή ασθενή 
αθλητή, στις περισσότερες των περιπτώσεων ενεργούν εκτός των 
ορίων του νόμου. Πιθανότατα να καταστρατηγούν νομικά κατοχυ-
ρωμένες πράξεις διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων υγείας, 
οι οποίες έχουν από το νόμο άδεια για να παράσχουν ιατρική 
φροντίδα σε έναν τραυματισμένο αθλητή.

Σκοπός αυτού του κειμένου, από την αρχή έως το τέλος του, 
είναι να προετοιμάσει φοιτητές που έχουν πρόθεση να γίνουν 
προπονητές, γυμναστές, ειδικοί ψυχαγωγικών δραστηριοτή-
των, αθλητικοί διοικητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, ψυχολό-
γοι αθλητικών  δραστηριοτήτων, ειδικοί στην εμβιομηχανική 
ή ειδικοί στην αθλητική διατροφή και να εκθέσει ένα πλήθος 
θεμάτων που με κάποιον τρόπο σχετίζονται με τη διαχείριση 
των αθλητικών κακώσεων. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι 
να συστήσει τα μέλη της αθλητιατρικής ομάδας με τα οποία 
αυτοί οι επαγγελματίες είναι πιθανόν να αλληλεπιδρούν στα 
πλαίσια της καριέρας τους. Οι ειδικοί ρόλοι και οι ευθύνες κάθε 
μέλους της αθλητιατρικής ομάδας στη διαχείριση της υγείας του 
αθλητή θα συζητηθούν με λεπτομέρεια.

Ο αθλητής είναι το άτομο που ασχολείται 
με τον αθλητισμό ή/και τη σωματική 
άσκηση.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ;
Ο όρος Αθλητιατρική αναφέρεται γενικώς σε ένα ευρύ πεδίο 
ιατρικών πράξεων που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριό-
τητα και τον αθλητισμό. Το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής 
ορίζει την αθλητιατρική ως μια πολυπαραγοντική ειδικότητα, κα-
θώς συμπεριλαμβάνει τα ιατρικά, φυσιολογικά, εμβιομηχανικά, 
ψυχολογικά και παθολογικά φαινόμενα που σχετίζονται με την 
άσκηση και τον αθλητισμό. Η κλινική εφαρμογή της άσκησης 
αυτών των επαγγελματικών κλάδων έχει σκοπό να διατηρήσει 
και να βελτιώσει το ταλέντο του ατόμου για σωματική εργασία, 
άσκηση και αθλητισμό. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόληψη και 
τη θεραπεία ασθενειών και κακώσεων που σχετίζονται με την 
άσκηση και τον αθλητισμό. Το πεδίο της Αθλητιατρικής περι-
κλείει κάτω από την «ομπρέλα» του έναν αριθμό από πιο ειδικά 
θέματα που σχετίζονται με τον σωματικά ενεργό πληθυσμό και 
τους αθλητές. Μπορεί να χωριστεί σε δύο πεδία: στη βελτίωση 
της απόδοσης και στην ιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση των 
αθλητικών κακώσεων (Εικόνα 1-1). Τα πεδία της εξειδίκευσης 
που πρωταρχικά σχετίζονται με τη βελτίωση της απόδοσης περι-
λαμβάνουν τη φυσιολογία της άσκησης, την εμβιομηχανική, την 
αθλητική ψυχολογία, την αθλητική διατροφή, τη δύναμη και τη 
φυσική κατάσταση, την προσωπική εκγύμναση, την προπονητική 
και τη φυσική αγωγή. Τα πεδία που επικεντρώνονται περισσό-
τερο στη φροντίδα των κακώσεων και στην αντιμετώπισή τους 
ειδικά για τους αθλητές αφορούν στην άσκηση της  Ιατρικής (ια-
τροί και άλλοι επιστήμονες υγείας), στην αθλητική εκπαίδευση, 
στην αθλητική φυσικοθεραπεία, στο μασάζ, στην οδοντιατρική, 
στην οστεοπαθητική, στην κατασκευή ορθωτικών υλικών, στη 
χειροπρακτική και στην ποδιατρική. Φυσικά, ορισμένα από τα 
εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία που ταξινομούνται κάτω από 
την «αθλητιατρική ομπρέλα» αφορούν τόσο στη βελτίωση της 
απόδοσης όσο και στη φροντίδα των κακώσεων και στην αντι-
μετώπισή τους (για παράδειγμα, αθλητική διατροφολογία).

Οργανισμοί αθλητιατρικής
Πολλοί επαγγελματικοί οργανισμοί είναι αφοσιωμένοι στην 
Αθλητιατρική. Αυτοί οι επαγγελματικοί οργανισμοί καθορί-
ζουν τους ρόλους των μελών τους σχετικά με την φροντίδα του 
τραυματισμένου ασθενή, και έχουν πολλούς σκοπούς: (1) να 
αναβαθμίσουν τον χώρο με τη διατήρηση επαγγελματικού επι-
πέδου συμπεριλαμβανομένου του κώδικα ηθικής, (2) να φέρουν 

κοντά άτομα διαφορε-
τικών επαγγελματικών 
αρμοδιοτήτων για να 
ανταλλάξουν ιδέες, 
να προωθήσουν την 
έρευνα και την κριτική σκέψη και (3) να δώσουν στα άτομα 
μια ευκαιρία να εργαστούν ως ομάδα με έναν μοναδικό σκοπό, 
καθιστώντας δυνατόν γι’ αυτούς να θέσουν και να επιτύχουν 
στόχους που διαφορετικά θα ήταν πέραν των δυνατοτήτων τους. 
Ταχυδρομικές και διαδικτυακές διευθύνσεις τέτοιων οργανισμών 
παρατίθενται στο Πλαίσιο Εστίασης 1-1.

Πολλοί από τους εθνικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται 
για την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών έχουν τοπικές 
ενώσεις που αποτελούν επεκτάσεις αυτών. Οι εθνικοί και τοπικοί 
αθλητικοί οργανισμοί έχουν βοηθήσει στη μείωση της επίπτωσης 
ασθενειών και κακώσεων στους αθλητές. 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το σύστημα ή οι μέθοδοι μέσω των οποίων παρέχεται η φροντίδα 
της αθλητικής υγείας από τα μέλη της αθλητιατρικής ομάδας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν η δραστηριότητα εί-
ναι οργανωμένη ή συμβαίνει για λόγους ψυχαγωγίας. Μια ορ-
γανωμένη δραστηριότητα αναφέρεται σε μία κατάσταση που 
είναι γενικά ανταγωνιστική· σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 
κάποιο είδος ομάδας ή πρωταθλήματος, όπως οι ομάδες των 
σχολείων, των κολεγίων και οι επαγγελματικές αθλητικές ομά-
δες. Στις οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, τα κύρια μέλη 
της αθλητιατρικής ομάδας είναι υπάλληλοι πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης σε κάποιο σχολείο ή οργανισμό και περιλαμβά-
νουν τον προπονητή, τον αθλητικό εκπαιδευτή ή γυμναστή και 
έναν ιατρό, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ιατρός «ομάδας». Στο 
κολεγιακό και επαγγελματικό επίπεδο υπάρχει συνήθως επι-
προσθέτως ένας προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστα-
σης, ένας διατροφολόγος, ένας φυσικοθεραπευτής αθλητικής 
χειρομάλαξης και ένας ψυχολόγος. Σε οργανωμένες αθλητικές 
δραστηριότητες, το σύστημα παροχής φροντίδας υγείας στους 
αθλητές είναι γενικά καλώς οργανωμένο και κατανοητό και πολ-
λές φορές η αθλητιατρική κάλυψη θα μπορούσε να θεωρηθεί 
υψηλής πολυπλοκότητας.

Σίγουρα, μια αθλητική δραστηριότητα σε ψυχαγωγικά πλαί-
σια μπορεί να είναι ανταγωνιστική, όμως συνήθως γίνεται πε-
ρισσότερο για ψυχαγωγία και πλήρωση του ελεύθερου χρόνου 
και περιλαμβάνει λιγότερο επίσημες δομές, με πολλούς από τους 
διοοργανωτές να είναι κυρίως εθελοντές. Σε αυτήν την κατηγο-
ρία περιλαμβάνονται ομάδες πόλεων ή κοινωνικών ομάδων και 
τοπικά πρωταθλήματα. Πολλά άτομα επιλέγουν να ασχολούνται 
με δραστηριότητες που βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση 
στα πλαίσια μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως είναι το 
τρέξιμο ή η προπόνηση με βάρη. Αυτοί οι «αθλητές ψυχαγωγίας» 
μπορεί να αποφασίσουν να προσλάβουν προσωπικούς γυμνα-
στές με σκοπό να τους βοηθήσουν με το πρόγραμμα εκγύμνασής 
τους. Εάν συμβεί κάποιος τραυματισμός, είναι πολύ πιθανόν να 
συμβουλευτούν τον οικογενειακό ιατρό, έναν αθλητικό εκπαι-
δευτή, ένα χειροπράκτη ή ένα φυσικοθεραπευτή. Η αθλητική 
υγεία για τους αθλητές αυτούς παρέχεται στη βάση αμειβόμενης 
παροχής υπηρεσιών.

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Η παροχή υπηρεσιών υγείας στον αθλητή απαιτεί μια συλλογι-
κή προσπάθεια για να είναι περισσότερο αποτελεσματική.38 Η 
αθλητιατρική ομάδα περιλαμβάνει έναν αριθμό ατόμων, κάθε ένα 
από τα οποία πρέπει να έχει ειδικό ρόλο σχετικό με τη φροντίδα 
για τον τραυματισμένο αθλητή.5, 12

Εικόνα 1-1 Εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία που περικλείονται 
κάτω από την «ομπρέλα» της Αθλητιατρικής.

Φυ
σική αγωγή

Βελτίωση της 
απόδοσης

Φυσιολογία της άσκησης
Εμβιομηχανική
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική διατροφή
Προπόνηση δύναμης και 
φυσικής κατάστασης
Προσωπική εκγύμναση
Προπονητική
Φυσική Αγωγή 

Φροντίδα τραυματισμών και 
αντιμετώπιση κακώσεων

Ιατρική (ιατροί και βοηθοί), 
Αθλητική εκπαίδευση
Αθλητική φυσικοθεραπεία
Αθλητικό μασάζ
Αθλητική οδοντιατρική
Οστεοπαθητική 
Κατασκευή ορθωτικών/προθετικών 
υλικών, 
Χειροπρακτική
Ποδιατρική
Τμήμα πρώτων βοηθειών

Πολλοί επαγγελματικοί οργανισμοί 
είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη 
της ασφάλειας και της υγείας στον 
αθλητισμό.

(Αθ
λητιατρική)
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Επαγγελματίες που ασχολούνται  με τη 
σωματική άσκηση: προπονητές δύναμης 
και φυσικής κατάστασης, προσωπικοί 
γυμναστές.  

Πώς μπορεί ο επαγγελματίας που ασχολείται  
με τη σωματική άσκηση να σχετίζεται  
με την αθλητιατρική ομάδα;
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτό το κεφάλαιο, ο όρος 
επαγγελματίας της άσκησης αναφέρεται συνήθως σε ατομικούς 
γυμναστές, προπονητές δύναμης και φυσικής κατάστασης και σε 
άλλους που ασχολούνται με τη σωματική άσκηση και την αθλη-
τική επιστήμη. Σε αυτήν την ομάδα πρέπει επίσης να προσθέ-
σουμε τους καθηγητές φυσικής αγωγής, τους εργοφυσιολόγους, 
τους εμβιομηχανικούς, τους αθλητικούς ψυχολόγους και τους 
διατροφολόγους των αθλητών. Εάν μελετήσουμε προσεκτικά 
το μοντέλο της «ομπρέλας» της Αθλητιατρικής, αυτή η ομάδα 
εστιάζει στη βελτίωση της απόδοσης. Βεβαίως, αν οι αθλητές 
φτάσουν σε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης με την προπό-
νηση, όχι μόνο έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποδώσουν 
καλύτερα στο άθλημα τους, αλλά επίσης εμφανίζουν λιγότερες 
πιθανότητες να υποστούν μια κάκωση που σχετίζεται με τις 
αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό θέλει να αναδείξει τη σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στους επιστήμονες που εξειδικεύονται σε 
πεδία που στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών 
και σε εκείνους που επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας, καθώς οι δύο ομάδες σχετίζονται τελικά με την πρόληψη 
των τραυματισμών.
Προπονητές δύναμης και φυσικής κατάστασης Η ευθύνη της 
βεβαίωσης ότι ένας αθλητής είναι έτοιμος να αγωνιστεί βαρύνει 
το προσωπικό που επιβλέπει αυτόν τον τομέα ενός αθλητικού 
προγράμματος. Στο επαγγελματικό επίπεδο και στις πιο πολ-
λές κολεγιακές και πανεπιστημιακές ομάδες προσλαμβάνεται 
ένας προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστασης πλήρους 
απασχόλησης με σκοπό να βοηθήσει τις ομάδες αλλά και κάθε 
αθλητή ξεχωριστά στην προπόνησή τους. Πολλοί από αυτούς 
τους προπονητές, αλλά όχι όλοι, είναι πιστοποιημένοι από την 
Εθνική Ένωση Δύναμης και Φυσικής Κατάστασης.24 Υπάρχουν 
περισσότερα από 30.000 μέλη σε αυτήν την ένωση. Αποτελεί 
ευθύνη του προπονητή δύναμης και φυσικής κατάστασης να 
επικοινωνεί ελεύθερα και να συνεργάζεται στενά με τους αθλη-
τικούς εκπαιδευτές και με τους προπονητές της ομάδας με σκο-
πό να διασφαλίσει ότι οι αθλητές θα επιτύχουν το καλύτερο 
επίπεδο φυσικής κατάστασης.9 Όλοι οι προπονητές δύναμης 
και φυσικής κατάστασης πρέπει να είναι πιστοποιημένοι στην 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1-1

Κατάλογος επαγγελματικών οργανισμών αθλητιατρικής φροντίδας

καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και την απινίδωση είτε από τον 
Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό είτε από την Αμερικανική Ένω-
ση Καρδιολογίας είτε από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. 
Επίσης, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι στην παροχή πρώτων 
βοηθειών είτε από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό είτε από 
το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. 

Εάν ένας αθλητής τραυματιστεί και πρόκειται να ακολου-
θήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης είναι ευθύνη του προ-
πονητή δύναμης και φυσικής κατάστασης να επικοινωνήσει με 
τον γυμναστή για να καθορίσει το πώς το πρόγραμμα φυσικής 
κατάστασης θα πρέπει να περιοριστεί ή/και να τροποποιηθεί.22 Ο 
γυμναστής πρέπει να σεβαστεί τον ρόλο του προπονητή δύναμης 
και φυσικής κατάστασης στην προετοιμασία του αθλητή. Όμως 
την ευθύνη για την αποκατάσταση ενός τραυματισμένου αθλη-
τή φέρει κατά κύριο λόγο ο γυμναστής. Πρέπει να επιτρέπεται 
στον γυμναστή να αναθεωρεί με κριτική σκέψη το πρόγραμμα 
που έχει σχεδιάσει ο προπονητής δύναμης και φυσικής κατά-
στασης και πρέπει να είναι πολύ εξοικειωμένος με το ποιες είναι 
οι προσδοκίες από τον αθλητή σε καθημερινή βάση. Επίσης, ο 
γυμναστής πρέπει να καθορίζει τί μπορεί και τί δεν μπορεί να 
κάνει ένας τραυματισμένος αθλητής όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα 
ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης.41

Στην πλειοψηφία των εγκαταστάσεων των λυκείων δεν 
υπάρχει προπονητής δύναμης και φυσικής κατάστασης. Σε αυ-
τήν την περίπτωση είτε ο γυμναστής είτε ο προπονητής συχνά 
αναλαμβάνει τον ρόλο του προπονητή δύναμης και φυσικής 
κατάστασης μαζί με τις δικές του αρμοδιότητες. Ο γυμναστής 
ή ο προπονητής συχνά είναι αναγκαίο όχι μόνο να σχεδιάσει 
προγράμματα εκγύμνασης και φυσικής κατάστασης, αλλά επί-
σης να επιβλέψει την αίθουσα με τα βάρη και να εκπαιδεύσει 
τους νέους και άπειρους αθλητές για το πώς θα ετοιμαστούν για 
να αγωνιστούν. Ο γυμναστής πρέπει να συνεργάζεται με τους 
προπονητές στην επίβλεψη του προγράμματος εκγύμνασης και 
φυσικής κατάστασης.
Προσωπικοί γυμναστές Ο προσωπικός γυμναστής είναι υπεύ-
θυνος για τον σχεδιασμό κατανοητών ασκήσεων ή προγράμ-
ματος εκγύμνασης για 
ένα άτομο (πελάτης) 
βάσει του ιατρικού 
ιστορικού του ατόμου, 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2-8

Συνιστώμενες προμήθειες για το βασικό κουτί του αγωνιστικού χώρου

  

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 
Κόφτες 
Ψαλίδια 
Κάλυμμα για οφθαλμούς 
Κόλλα δοντιών 
Γέλη παραφίνης 
Λάμες 
Αποστειρωμένο διάλυμα για τα μάτια 
Γάντια (χωρίς latex)
Τσάντες για βιολογικά απόβλητα 
Σπρέι γρήγορης στεγνής κόλλας 
Λιπαντικό δέρματος 
Γάζες 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4
Προστατευτικό πτέρνας 
Ανάρτηση  
Οξυζενέ 
Νάρθηκες δαχτύλων 
Μπατονέτες

Γλωσσοπίεστρα 
Τοπικό αναλγητικό
Λοσιόν 
Αντηλιακό 
Ταινίες επίδεσης
  Λευκές με κόλλα, 2½ cm και 4 cm 
  Ελαστικές 2½, 5 και 7½ cm
Αυτοσυγκρατούμενες λευκές αυτοκόλλητες 
Ελαστικοί επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών 5 cm, 7,5 cm, 10 cm
Οινόπνευμα 
Αναλγητική αλοιφή 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 
Αυτοκόλλητος αφρός 
Αυτοκόλλητη τσόχα 
Φακός 
Θήκη φακών επαφής 
Υγρά φακών επαφής
Καθρέφτης

σων), ασφάλειες, συνδρομές σε επαγγελματικούς οργανισμούς, 
αγορά επαγγελματικών περιοδικών ή βιβλίων, έξοδα ταξιδιών 
και μετακινήσεων για παρακολούθηση επαγγελματικών συνεδρί-
ων και έξοδα για την ένδυση στην αίθουσα παροχής αθλητικής 
ιατρικής βοήθειας.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ  
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Στον αθλητικό διοικητή ή στον διευθυντή σχολείου, ο οποίος 
μπορεί να έχει αναλάβει την ευθύνη για τον σχεδιασμό μιας 
εγκατάστασης ιατρικής περίθαλψης, είναι αναγκαίο να δοθούν 
οδηγίες και να καταστεί κατανοητό τι πρέπει να περιλαμβάνεται 
στην εγκατάσταση.22 

Το θεμελιώδες για κάθε αθλητικό πρόγραμμα είναι η μέγιστη 
χρήση των εγκαταστάσεων που παρέχονται και η πιο αποτελε-
σματική χρήση του εξοπλισμού και των προμηθειών που υπάρ-
χουν.28 Η αθλητιατρική ή η προπονητική εγκατάσταση πρέπει 
να είναι ειδικά σχεδιασμένη, έτσι ώστε να καλύπτει το πλήθος 
των απαιτήσεων του προγράμματος αντιμετώπισης αθλητικών 
κακώσεων (Εικόνα 2-4).27 Το μέγεθος και η διάταξη της εγκα-
τάστασης για την παροχή ιατρικής περίθαλψης εξαρτάται από 
τον σκοπό του αθλητικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου 
του μεγέθους και του αριθμού των ομάδων και των αθλητών, του 
είδους των αθλημάτων που προσφέροναι και την καθημερινή ροή 
των αθλητών στη μονάδα ιατρικής περίθαλψης.9 Η εγκατάσταση 
πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να ικανοποιεί κανονισμούς και 
οδηγίες που έχουν θεσπιστεί από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής 
Υγείας και Ασφάλειας.

Ιδανικά, η ιατρική αθλητική εγκατάσταση πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη εξαρχής σε κάποιον χώρο. Ρεαλιστικά μιλώντας, 
είναι περισσότερο πιθανό η εγκατάσταση ενός λυκείου να κατα-
σκευαστεί σε μία ήδη υπάρχουσα αίθουσα. Αυτό μπορεί να γίνει 
στη θέση παλαιών αποδυτηρίων, στην αίθουσα με βάρη, στην 
καφετέρια, στη βιβλιοθήκη, στη γωνία του γυμναστηρίου, στην 
αποθήκη ή στο θυρωρείο. Τότε, η καινούργια αίθουσα χρειάζεται 
να σχεδιαστεί και να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες παροχές 
ρεύματος, νερού, θέρμανσης και ψύξης και αποχέτευσης. Πρέ-
πει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι παρά την περιοχή που 
βρίσκεται, η μονάδα ιατρικής περίθαλψης πρέπει να θεωρείται 

ως μια εγκατάσταση παροχής ιατρικής φροντίδας και να είναι 
οργανωμένη καταλλήλως. 

Ένας χώρος μικρότερος από 300 m2 δεν είναι πρακτικός. 
Αντιθέτως, ένας χώρος 300–350 m2, είναι ικανοποιητικός για 
τα περισσότερα σχολεία. Η έκταση των 350 m2 επιτρέπει την 
αντιμετώπιση πολλών αθλητών ταυτόχρονα και είναι επαρκής 
για τον ογκώδη εξοπλισμό που απαιτείται. Μια εγκατάσταση 
αυτού του μεγέθους είναι κατάλληλη για την προ-αγωνιστική 
προετοιμασία. Ο προσεκτικός σχεδιασμός θα εντοπίσει εάν μια 
μεγαλύτερη περιοχή είναι αναγκαία ή απλώς επιθυμητή.13, 26, 27

Η εγκατάσταση αθλητικής ιατρικής περίθαλψης πρέπει να 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα αποδυτήρια ανδρών και γυναι-
κών.31 Πρέπει να έχει μία εξωτερική είσοδο από τον αγωνιστικό 
χώρο, για να μην είναι 
αναγκαίο να μεταφερ-
θούν τραυματισμένοι 
αθλητές διά μέσου κά-
ποιου κτιρίου. Αυτή η 
είσοδος επίσης επιτρέ-
πει την πρόσβαση όταν 
το υπόλοιπο κτίριο δεν 
χρησιμοποιείται. 

Η αίθουσα περί-
θαλψης πρέπει να είναι οργανωμένη και να παρέχει σαφώς δι-
αχωρισμένες περιοχές (1) για περίδεση, (2) για αντιμετώπιση 
τραυματισμένων αθλητών με χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού 
αποκατάστασης ή φυσικοθεραπείας, (3) για την υδροθεραπεία 
με δινόλουτρα, ψυγείο και μηχάνημα παγοθεραπείας και (4) την 
εξέταση των αθλητών από τον ιατρό ή τον γυμναστή, η οποία 
πρέπει να γίνεται απομονωμένα. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάποιο 
ξεχωριστό δωμάτιο ή μια περιοχή χωρισμένη από την υπόλοιπη 
αίθουσα με κάποια κουρτίνα ή παραβάν. Επίσης, πρέπει να υπάρ-
χει ένα γραφείο για τον γυμναστή, για την ασφαλή αποθήκευση 
των ιατρικών αρχείων και των αρχείων των ασθενών. 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν έλλειψη από επαρκείς 
χώρους αποθήκευσης (Εικόνα 2-5). Συχνά οι εγκαταστάσεις απο-
θήκευσης βρίσκονται σε σημαντική απόσταση, κάτι το οποίο δεν 
είναι βολικό. Κάθε μία από τις 4 περιοχές ειδικών υπηρεσιών 

Η εγκατάσταση παροχής φροντίδας 
της αθλητικής υγείας είναι μια 
περιοχή πολλαπλών χρήσεων 
που χρησιμοποιείται για παροχή 
πρώτων βοηθειών, για θεραπεία, 
για αποκατάσταση, για πρόληψη 
τραυματισμών, για ιατρικές διαδικασίες, 
όπως η φυσική εξέταση, και για τη 
διοίκηση του προπονητικού έργου.
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Εικόνα 2-4 Η ιδανική αθλητική εγκατάσταση παροχής περίθαλψης θα πρέπει να είναι καλώς σχεδιασμένη για να μεγιστοποιείται η 
χρηστικότητά της.

Έξοδος από την  
αποθηκευτική περιοχή 

Χειρουργικός  
σωλήνας

Μπάρες με 
βάρη

Εργομετρικό 
ποδήλατο

Χώρος 
αποκατάστασης

Ιμάντες

Έξοδος προς αποδυτή-
ρια ανδρών και γυναικών

Γραφείο 

Είσοδος 

Χώρος  
υδροθεραπείας

∆ινόλουτρα

 Κρυοθεραπεία

Περιοχή καλυμμένη με πλακά-
κια για εκτόξευση νερού 

Μπορεί να κλείνει 
με μια κουρτίνα για 
περισσότερη ιδιωτι-
κότητα στον χώρο 

θεραπείας

Πετσέτες/ 
Πλυντήρια

Κρεβάτι 
θεραπείας

Κρεβάτι 
θεραπείας

Κρεβάτι 
θεραπείας

Υπέρηχοι
Κρεβάτι 
θεραπείας

Ηλεκτροθεραπεία

Χώρος  
θεραπείας

Χώρος επίδεσης

Πάγκος με προμήθειες από κάτω

Θερμά  
επιθέματα

1/2 τοίχος

1/2 τοίχος
1/2 τζάμι

πρέπει να περιέχει ντουλάπια και ράφια για αποθήκευση γε-
νικών προμηθειών και μικρού εξειδικευμένου υλικού, το οποίο 
χρησιμοποιείται στην αντίστοιχη περιοχή. Μια μεγάλη ντουλάπα 
είναι αναγκαία για την αποθήκευση ογκώδους εξοπλισμού, ια-
τρικών προμηθειών, κολλητικών ταινιών, επιδέσμων και προστα-
τευτικών συσκευών. Ορισμένες προμήθειες μπορεί να χρήζουν 
αποθήκευσης σε ένα περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία. 
Τα φάρμακα πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές 
κλειδωμένο ντουλάπι. Ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι του εξοπλι-

σμού είναι το ψυγείο 
για την αποθήκευση 
παγωμένου νερού σε 
πλαστικά κύπελλα για 
μασάζ με πάγο και άλ-
λες ανάγκες.23 

Eικόνα 2-5 Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα φροντίδας αθλητικής 
υγείας πρέπει να έχει κατάλληλες και καλώς οργανωμένες εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης. 

Είναι σημαντικό να υπάρχει αρκετός 
αποθηκευτικός χώρος για τις προμήθειες 
και τον εξοπλισμό.



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για την οργάνωση και διοίκηση ενός 
προγράμματος φροντίδας αθλητικής υγείας.

  Θέσπιση κανόνων για την αίθουσα παροχής αθλητικής 
φροντίδας. 
   Εξασφάλιση καθαρών και συντηρημένων εγκαταστά-
σεων σε συνεργασία με το προσωπικό καθαρισμού.
  Μετάδοση υγιών συνηθειών στους αθλητές.
   Διαθεσιμότητα ή αγορά τηλεφώνων εκτάκτου ανά-
γκης.
  Ρύθμιση των προ-αγωνιστικών εξετάσεων όλων των 
αθλητών.

   Διατήρηση του κατάλληλου και αναγκαίου αρχείου 
τραυματισμών (εκθέσεις τραυματισμών ιατρικά ιστο-
ρικά κτλ.).
   Δημιουργία προϋπολογισμού για την αγορά προμη-
θειών και εξοπλισμού.
   Τοποθέτηση ενός σετ με τις κατάλληλες προμήθειες 
στον αγωνιστικό χώρο.
   Ανεύρεση χώρου λογικών αναλογιών που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα αθλητικής προετοιμασίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

αθλητικής υγείας απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια 
από τη μεριά των ατόμων που επιβλέπουν το πρόγραμμα. 

-
λύτερα τον αθλητή με το να θεσπίζει ειδικές πολιτικές και 
κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των διαθέσιμων υπηρε-
σιών. 

-
σεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν ιατρικό ιστορικό, 
γενική φυσική εξέταση και ορθοπαιδικό έλεγχο. 

-

γράμματος φροντίδας αθλητικής υγείας πρέπει να διατηρεί 
σωστά και ενημερωμένα ιατρικά αρχεία παράλληλα με την 
άλλη αναγκαία γραφική δουλειά που απαιτείται για την ομα-
λή λειτουργία του προγράμματος αθλητικής προπόνησης. 

-
μηθειών και εξοπλισμού που είναι ουσιώδους σημασίας για 
την παροχή τόσο σωστής προφύλαξης όσο και υπηρεσιών 
αποκατάστασης στους αθλητές. 

με τον σχεδιασμό ή την ανακαίνιση μιας εγκατάστασης, με 
σκοπό να μεγιστοποιήσει τη χρήση του διαθέσιμου χώρου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

χρησιμοποιώντας το σύστημα εξέτασης-σταθμού από πολλούς εξε-
ταστές, με την οποία γίνεται λεπτομερής εξέταση του αθλητή μέσα 
σε μικρό χρονικό διάστημα. Μια ομάδα ανθρώπων είναι αναγκαία 
για να εξετάσει αρκετούς αθλητές. Η ομάδα πρέπει να αποτελείται 
από ιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό (νοσηλευτές, γυμναστές, φυ-
σικοθεραπευτές ή βοηθούς ιατρών) και άτομα με ειδικούς ρόλους 
(φοιτητές προπονητικής και βοηθούς προπονητών).

2-3  Το άτομο που επιβλέπει το σύστημα φροντίδας αθλητικής υγείας 
πρέπει να διατηρεί αρχεία ιατρικού ιστορικού, αναφορών τραυμα-
τισμών, προσωπική κάρτα πληροφοριών, ημερολόγιο θεραπείας, 
εκτιμήσεις τραυματισμών, σημειώματα για την πορεία της αποκα-
τάστασης του αθλητή και μια φόρμα για την ανακοίνωση ιατρικών 
αρχείων.

2-1  Η αίθουσα αθλητικής φροντίδας πρέπει να έχει ειδικές περιοχές για 
επίδεση και προετοιμασία, για θεραπεία, αποκατάσταση και υδρο-
θεραπεία και πρέπει να έχει ικανοποιητικούς χώρους αποθήκευσης, 
οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται μέσα στον χώρο, επιτρέποντας έτσι 
την αποτελεσματική ροή κυκλοφορίας. Οι αγορές του εξοπλισμού 
μπορεί να περιλαμβάνουν τέσσερα ή πέντε τραπέζια θεραπείας και 
δύο ή τρία τραπέζια για επίδεση, ένα μηχάνημα παραγωγής πάγου, 
ένα μηχάνημα υπερήχων και ηλεκτροδιέγερσης, ένα δινόλουτρο 
και διάφορα ελεύθερα βάρη και μπάρες. 

2-2  Ο προ-αγωνιστικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη ιατρι-
κού ιστορικού και τη φυσική εξέταση του αθλητή, καθώς και έναν 
σύντομο ορθοπαιδικό έλεγχο. Μπορεί αποτελεσματικά να γίνει 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ποιες είναι οι κύριες διοικητικές λειτουργίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν για την επίβλεψη ενός προγράμματος φρο-
ντίδας της αθλητικής υγείας;

2. Σχεδιάστε δύο εγκαταστάσεις αθλητικής φροντίδας για ένα 
μέσου μεγέθους λύκειο και για ένα μεγάλο πανεπιστήμιο.

3. Παρατηρήστε τις δραστηριότητες στο αθλητικό περιθαλ-
πτήριο. Διαλέξτε μία ώρα αιχμής και μια άλλη ώρα για την 
παρατήρησή σου.

4. Γιατί η υγιεινή διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη φρο-
ντίδα της αθλητικής υγείας; Πώς μπορεί να εξασφαλισθεί 
στον χώρο φροντίδας;

5. Προσπαθήστε να εξοπλίσετε πλήρως τον χώρο περίθαλψης 
για ένα μεσαίου μεγέθους λύκειο ή κολέγιο και για μια εγκα-
τάσταση κλινικής. Διαλέξτε εξοπλισμό από καταλόγους.

6. Καταρτίστε έναν λογικό προϋπολογισμό για ένα μικρό λύκειο, 
για ένα μεγάλο λύκειο, για ένα μεγάλο κολέγιο ή πανεπιστή-
μιο.

7. Αναγνωρίστε τις ομάδες των ατόμων που απασχολούνται σε 
μία εγκατάσταση φροντίδας αθλητών.

8. Οργανώστε έναν προ-αγωνιστικό έλεγχο για 90 ποδοσφαι-
ριστές.

9. Η διατήρηση αρχείων είναι μεγάλης σημασίας στη λειτουργία 
του συστήματος αθλητικής υγείας. Ποια αρχεία είναι ανα-
γκαίο να φυλάσσονται; 

10. Συζητήστε πού βασίζεται ο αποκλεισμός για ιατρικούς λόγους 
από ένα άθλημα.



Αναγνώριση διαφόρων αθλητικών  
κακώσεων

n Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού, θα είστε ικανοί:

Να διακρίνετε την οξεία από τη χρόνια κάκωση.
Να περιγράψετε εν συντομία οξείες τραυματικές κακώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων, εξαρθρημάτων και υπεξαρ-
θρημάτων, θλάσεων, συνδεσμικών διατάσεων, μυϊκών θλάσεων, 
μυαλγιών και νευρικών κακώσεων.

Να μιλήσετε για χρόνιες κακώσεις από υπέρχρηση και να δια-
κρίνετε την τενοντίτιδα, την τενοντοελυτρίτιδα, τη θυλακίτιδα, 
την οστεοαρθρίτιδα και τα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης 
πόνου (trigger points).
Να έχετε κάποια κατανόηση των τριών φάσεων της διαδικασίας 
επούλωσης. 

Ασχέτως τού πόση προσοχή δίνεται στις γενικές αρχές 
πρόληψης των κακώσεων, η ίδια η φύση της συμμετο-
χής σε αθλητικές δραστηριότητες υπαγορεύει ότι αργά 

ή γρήγορα η κάκωση θα συμβεί.16 Παραδοσιακά, οι όροι οξείες 
και χρόνιες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις διάφορες 
κακώσεις,7 αν και οι απόψεις των επαγγελματιών της υγείας 

διαφέρουν ως προς 
τη χρησιμότητα αυ-
τών των όρων, καθώς 
κάποια στιγμή όλες οι 

κακώσεις υπήρξαν οξείες. Με άλλα λόγια, κάθε κάκωση έχει ένα 
σημείο εκκίνησης. Όμως, σε ποιο σημείο μια οξεία κάκωση μετα-
πίπτει σε χρόνια; Σε γενικές γραμμές, οι κακώσεις συμβαίνουν 
είτε από τραυματισμό είτε από υπέρχρηση. Οι οξείες κακώσεις 
προκαλούνται από τραυματισμούς· οι χρόνιες κακώσεις μπορεί 
να προκαλούνται από υπέρχρηση, όπως συμβαίνει με την επανα-
λαμβανόμενη εφαρμογή δυνάμεων κατά το τρέξιμο, τις ρίψεις ή 
τα άλματα.10 Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν οι συνηθέστερες 
τραυματικές και κακώσεις από υπέρχρηση, που είναι πιθανότερο 
να αντιμετωπίσουν οι προπονητές. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο κεφάλαιο αυτό δεν 
αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν γυμναστές, προπονητές ή 
άλλους με ενδιαφέρον για την επιστήμη της φυσικής αγωγής 
και άσκησης, ώστε να προσπαθήσουν να διαγνώσουν και να 
αντιμετωπίσουν κακώσεις που μπορεί να συμβούν. Αυτό πρέπει 
να αποτελεί το αντικείμενο φροντίδας των επαγγελματιών 
υγείας, οι οποίοι έχουν σημαντικά περισσότερη εκπαίδευση και 
ειδικότητα. Εντούτοις, η εξοικείωση με τις διάφορες κακώσεις 
που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό μπορεί να βοηθήσει στην 
κατανόηση τόσο της άμεσης φροντίδας του ασθενούς όσο και 
της μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης της κάκωσης.

ΟΞΕΙΕΣ (ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ) ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Κατάγματα
Τα κατάγματα (σπασίματα των οστών) συμβαίνουν ως αποτέ-
λεσμα υπερβολικών μηχανικών τάσεων και παραμορφώσεων 
τις οποίες υφίστανται 
τα οστά. Πριν συζη-
τήσουμε τα κατάγ-
ματα, είναι αναγκαία 
μια σύντομη περιγραφή της οστικής ανατομίας.14 Η αδρή δομή 
των μακρών οστών περιλαμβάνει τη διάφυση, την επίφυση, τον 
αρθρικό χόνδρο και το περιόστεο (Εικόνα 13-1). Η διάφυση εί-
ναι ο κεντρικός κορμός του οστού. Είναι κοίλη, κυλινδρική και 
καλύπτεται από συμπαγές οστό. Οι επιφύσεις βρίσκονται στις 
άκρες των μακρών οστών. Είναι οι περιοχές ανάπτυξης του οστού 
στους εφήβους. Μια κάκωση της επίφυσης μπορεί να επηρεάσει 
την ανάπτυξη των μακρών οστών σε νεαρότερους αθλητές (βλ. 
Κεφάλαιο 25). Τα άκρα των μακρών οστών καλύπτονται από 
μια στοιβάδα αρθρικού χόνδρου, ο οποίος καλύπτει τις αρθρικές 
επιφάνειες των επιφύσεων. Αυτός ο χόνδρος παρέχει προστασία 
κατά την κίνηση και αποσοβεί τραντάγματα και κρούσεις στην 
άρθρωση. Ένας πυκνός, λευκός, ινώδης υμένας, το περιόστεο, 
καλύπτει τα μακρά οστά εκτός από τις αρθρικές επιφάνειες. Οι 
ίνες των τενόντων διαπλέκονται με το περιόστεο. Καθ’ όλο το 
μήκος του περιοστέου, στην εσωτερική επιφάνειά του, υπάρχουν 
αναρίθμητα αιμοφόρα αγγεία και 
οστεοβλάστες (οστεοπαραγωγά 
κύτταρα). Τα αιμοφόρα αγγεία 
φροντίζουν τη θρέψη του οστού και οι οστεοβλάστες φροντί-
ζουν για την οστική αύξηση και επισκευή. 

Τα κατάγματα μπορούν γενικά να ταξινομηθούν ως ανοι-

Οξείες κακώσεις: Τραύμα 
Χρόνιες κακώσεις: Υπέρχρωση 

Το κάταγμα είναι το σπάσιμο ή το 
ράγισμα των οστών.

Οστεοβλάστες Οστεο-
παραγωγά κύτταρα.

13
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κτά ή κλειστά.14 Σε ένα ανοικτό 
κάταγμα, τα οστικά άκρα παρε-
κτοπίζονται τόσο, ώστε το οστό 
να διαπερνά τους περιβάλλοντες 
ιστούς, συμπεριλαμβανομένου 
και του δέρματος (Εικόνα 13-2). 
Ένα ανοικτό κάταγμα έχει αυ-
ξημένες πιθανότητες λοίμωξης. 
Σε ένα κλειστό κάταγμα, η πα-
ρεκτόπιση των οστικών άκρων 

είναι μικρή ή ανύπαρκτη. Τα κατάγματα και των δυο τύπων 
μπορεί να είναι σοβαρά, αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. 
Τα συμπτώματα και σημεία ενός κατάγματος περιλαμβάνουν 
εμφανή παραμόρφωση, τοπική ευαισθησία, οίδημα και πόνο στις 
ενεργητικές και παθητικές κινήσεις. Μπορεί, επίσης, να υπάρχει 
κριγμός (ένας ήχος τριβής κατά την κίνηση). Η μόνη ασφαλής 
τεχνική για τον καθορισμό της ύπαρξης ενός κατάγματος είναι 
η ακτινογραφία.

Υπάρχουν διάφορα είδη κλειστών καταγμάτων (Εικόνα 
13-3). Τα μακρά οστά μπορεί να υποστούν δυνάμεις διάτασης, 

συμπίεσης, κάμψης, 
στροφής και διάτμη-
σης.10 Οι δυνάμεις αυ-
τές, μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό, μπορούν 

να προκαλέσουν μια ποικιλία καταγμάτων. Για παράδειγμα, τα 
σπειροειδή κατάγματα προκαλούνται από στροφικές δυνάμεις, 
ενώ τα λοξά κατάγματα προκαλούνται από συνδυασμένες δυ-
νάμεις αξονικής συμπίεσης, κάμψης και στροφής. Τα εγκάρσια 
κατάγματα προκαλούνται από κάμψη (Εικόνα 13-3). Μαζί με τον 
τύπο της φόρτισης πρέπει να συνεκτιμάται και το μέγεθος της 
δύναμης. Όσο πιο σύνθετο το κάταγμα τόσο περισσότερη ενέρ-
γεια απαιτείται για να παραχθεί. Η εξωτερική ενέργεια μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να παραμορφώσει και στη συνέχεια να 

θραύσει ένα οστό. Ένα ποσό της ενέργειας αυτής απορροφάται 
από τα μαλακά μόρια πλησίον του οστού.13

Η πώρωση των καταγμάτων Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, ένα κάταγμα απαιτεί ακινητοποίηση για ένα διάστημα σε 
ένα γύψινο επίδεσμο. Γενικά, τα κατάγματα των μακρών οστών 
τού άνω και κάτω άκρου χρειάζονται ακινητοποίηση για περίπου 
6 εβδομάδες, ενώ τα 
μικρότερα οστά στην 
άκρα χείρα και τον 
άκρο πόδα μπορεί να 
απαιτήσουν ακινητο-
ποίηση για μόνο 3 εβδομάδες σε κυκλοτερή γύψινο επίδεσμο ή 
νάρθηκα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζεται ακινητοποί-
ηση για την πώρωση του κατάγματος.5 Για παράδειγμα, κατάγ-
ματα των τεσσάρων μικρότερων δακτύλων του ποδιού δύσκολα 
ακινητοποιούνται σε κυκλοτερή επίδεσμο ή νάρθηκα. Φυσικά, 
επιπλοκές όπως οι λοιμώξεις μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο 
που απαιτείται τόσο για την ακινητοποίηση του κατάγματος όσο 
και για τη μετέπειτα αποκατάσταση.

Προκειμένου να πωρωθεί ένα κάταγμα, οι οστεοβλάστες 
πρέπει να παράξουν νέο επιπλέον 
οστό, που καλείται πώρος, στην 
περιοχή του κατάγματος, κατά 
τη διάρκεια της ακινητοποίη-
σης. Όταν αφαιρεθεί ο γύψος, 
το οστό πρέπει να υποβληθεί σε φυσιολογικά φορτία και παρα-
μορφώσεις, ούτως ώστε να ανακτήσει την αρχική αντοχή του, 
πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της πώρωσης. Ειδικά κύτταρα, 
οι οστεοκλάστες, αναδιαμορ-
φώνουν το οστό αντιδρώντας 
σε φυσιολογικά εφαρμοζόμενα 
φορτία και παραμορφώσεις.14

Κατάγματα εκ κοπώσε-
ως Το συνηθέστερο ίσως κά-
ταγμα ως αποτέλεσμα σωματι-
κής δραστηριότητας είναι ένα 
κάταγμα εκ κοπώσεως.9 Αντίθετα 
με τους άλλους τύπους καταγμάτων που συζητήθηκαν προη-
γουμένως, το κάταγμα εκ κοπώσεως είναι αποτέλεσμα υπέρ-
χρησης και όχι οξέος τραυματισμού.18 Οι συνήθεις εντοπίσεις 
των καταγμάτων αυτών περιλαμβάνουν τα φορτιζόμενα οστά 
τού κάτω άκρου. Οι επαναλαμβανόμενες δυνάμεις που εφαρ-
μόζονται στα οστά προκαλούν ερεθισμό του περιοστέου και 
κατάγματα από κόπωση στα υποκείμενα οστά. Ο πόνος ξεκινά 
συνήθως ως αμβλύς, ο οποίος βαθμιαία επιδεινώνεται μέρα με 
τη μέρα. Αρχικά ο πόνος είναι εντονότερος κατά τις δραστηρι-

Εικόνα 13-1  Η αδρή δομή των μακρών οστών περιλαμβάνει τη 
διάφυση, την επίφυση, τον αρθρικό χόνδρο και το περιόστεο.

Επίφυση

∆ιάφυση

Επίφυση

Αρθρικός 
χόνδρος

Γραμμή 
επίφυσης

Περιόστεο

Επιφυσιακή πλάκα

Αρθρικός χόνδρος

Ανοικτό κάταγμα Το 
υπερκείμενο δέρμα δια-
σχίζεται από τα προέχο-
ντα οστικά άκρα.

Κλειστό κάταγμα Το 
κάταγμα δεν διαπερνά 
τους υπερκείμενους 
ιστούς.

Εικόνα 13-2  Σε ένα ανοικτό κάταγμα το οστικό άκρο διαπερνά 
το δέρμα.

Τα μακρά οστά μπορεί να φορτιστούν σε 
διάταση, συμπίεση, κάμψη, στροφή και 
διάτμηση.

Διάρκεια ακινητοποίησης:  
μακρά οστά = 6 εβδομάδες
Μικρά οστά = 3–4 εβδομάδες

Πώρος Σχηματισμός 
νέου οστού σε ένα κά-
ταγμα.

Οστεοκλάστες Κύτταρα 
που απορροφούν και απο-
μακρύνουν οστίτη ιστό.

Kάταγμα εκ κοπώσεως 
Ένα κάταγμα σε μια περιο-
χή περιοστικού ερεθισμού.
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Τα συντριπτικά κατάγματα αποτε-
λούνται από τρία ή περισσότερα 
τεμάχια στην περιοχή του κατάγ-
ματος. Μπορεί να προκληθούν από 
ένα ισχυρό χτύπημα ή μια πτώση σε 
μια περίεργη θέση. Από την πλευρά 
του ιατρού, παρουσιάζουν δυσκολία 
στην πώρωση, λόγω της παρεκτόπι-
σης των τεμαχίων του κατάγματος. 
Τα μαλακά μόρια συχνά παρεμβάλ-
λονται μεταξύ των τεμαχίων προκα-
λώντας ατελή πώρωση. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί 
χειρουργική παρέμβαση.

Τα κατάγματα «δίκην χλωρού 
ξύλου» είναι ατελή κατάγματα 
σε οστά που δεν έχουν πλή-
ρως οστεοποιηθεί. Συμβαίνουν 
συχνότερα στην κυρτή επιφά-
νεια του οστού, ενώ η κοίλη 
παραμένει ανέπαφη. Το όνομα 
προέρχεται από την ομοιότητα 
των καταγμάτων αυτών με το 
σπάσιμο του χλωρού κλαριού 
ενός δέντρου.

Τα εγκάρσια κατάγματα έχουν 
τη μορφή μιας ευθείας γραμ-
μής, λίγο ως πολύ κάθετης στον 
επιμήκη άξονα της διάφυσης 
του οστού. Μια άμεση εξωτερική 
πλήξη είναι το σύνηθες αίτιο 
αυτών των κακώσεων.

Εικόνα 13-3  Κλειστά κατάγματα. (Α) «∆ίκην χλωρού ξύλου». (Β) Εγκάρσια. (Γ) Σπειροειδής. (∆) Συντριπτικά. (Ε) Επιμήκη. (ΣΤ) Λοξά.

A

B

Γ

∆

E

ΣΤ

ότητες. Εντούτοις, όταν προκληθεί το κάταγμα εκ κοπώσεως, ο 
πόνος γίνεται εντονότερος, αφού σταματήσει η δραστηριότητα. 
Συγκεκριμένα αίτια καταγμάτων εκ κοπώσεως θα συζητηθούν 
στα Κεφάλαια 14–15.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κατάγματα εκ κοπώσεως 

είναι ότι συχνά δεν είναι εμφανή στις ακτινογραφίες, μέχρις 
ότου οι οστεοβλάστες να αρχίσουν την παραγωγή νέου οστού. 
Τότε μια μικρή λευκή γραμμή εμφανίζεται στην ακτινογραφία. Αν 
υπάρχει υποψία ενός κατάγματος εκ κοπώσεως, είναι καλύτερο 
να διακόπτεται η δραστηριότητα για μια περίοδο τουλάχιστον 

Τα σπειροειδή κατάγματα έχουν 
τη μορφή S. Είναι πολύ συχνά 
στο ποδόσφαιρο και το σκι, όπου 
ο άκρος πους παραμένει καθηλω-
μένος στο έδαφος, ενώ το σώμα 
στρέφεται απότομα.

Τα επιμήκη κατάγματα χαρακτη-
ρίζονται από διάσχιση του οστού 
κατά τον επιμήκη του άξονα. 
Προκαλούνται συνήθως μετά από 
άλματα από ύψος και προσγείωση 
με τρόπο που το φορτίζει κατά τον 
επιμήκη άξονα

Τα λοξά κατάγματα είναι παρόμοια 
με τα σπειροειδή. Προκαλούνται 
όταν το ένα άκρο του οστού δέχε-
ται απότομη στροφική φόρτιση, ενώ 
το άλλο παραμένει καθηλωμένο ή 
σταθεροποιημένο
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14 ημερών και στη συνέχεια σιγά και σταδιακά να επιτρέπεται 
στον αθλητή να επανέλθει στη δραστηριότητα που αρχικά προ-
κάλεσε το κάταγμα εκ κοπώσεως.11 Τα κατάγματα εκ κοπώσεως 
συνήθως δεν χρειάζονται ακινητοποίηση σε γύψο. Αν, όμως, δεν 
αντιμετωπιστούν σωστά, μπορεί να μετατραπούν σε πραγματικά 
κατάγματα που πρέπει να ακινητοποιηθούν.

Εξαρθρήματα και υπεξαρθρήματα
Το εξάρθρημα συμβαίνει όταν τουλάχιστον ένα οστό σε μια άρ-
θρωση παρεκτοπίζεται πλήρως εκτός της φυσικής και σωστής 

θέσης του. Προκειμένου να ανα-
ταχθεί (επανατοποθετηθεί στη 
σωστή του θέση), είναι αναγκαίοι 
χειρισμοί ή και χειρουργική επέμ-
βαση. Τα εξαρθρήματα συμβαί-
νουν συνηθέστερα στον ώμο, 
στον αγκώνα και στα δάκτυλα, 
αλλά μπορεί να συμβούν οπου-
δήποτε αρθρώνονται δύο οστά 
(Εικόνα 13-4Α). Το υπεξάρθρημα 
ομοιάζει με το εξάρθρημα, αλλά 
εδώ το οστό παρεκτοπίζεται με-
ρικώς εκτός της άρθρωσης και 
στη συνέχεια άμεσα επανέρχεται 
στη φυσιολογική του θέση.2 Τα 

υπεξαρθρήματα συμβαίνουν συνήθως στον ώμο και στις γυναί-
κες στην επιγονατίδα (Εικόνα 13-4Β).

Στα εξαρθρήματα η παραμόρφωση είναι σχεδόν πάντα άμεσα 
εμφανής. Εντούτοις, μπορεί να αποκρύπτεται από την έντονη 
μυϊκή ανάπτυξη του ασθενούς και γι’ αυτό ο ιατρός πρέπει πάντα 
να ψηλαφεί το σημείο του τραυματισμού, ώστε να εντοπίσει την 

αλλοίωση της φυσιολογικής 
ανατομίας. Η σύγκριση της 
τραυματισμένης πλευράς με 
τη φυσιολογική συχνά απο-
καλύπτει ασυμμετρία. 

Τα εξαρθρήματα ή υπε-
ξαρθρήματα συνήθως προ-
καλούν ρήξεις των σταθε-
ροποιητικών συνδέσμων ή 
τενόντων που περιβάλλουν 
την άρθρωση. Μερικές φο-
ρές μπορεί να προκληθεί 
ένα αποσπαστικό κάταγμα, 
δηλαδή η απόσπαση ενός μι-
κρού οστικού τμήματος από 

το υπόλοιπο οστό, από τον προσφυόμενο σύνδεσμο ή τένοντα. 
Σε άλλες περιπτώσεις, η βία μπορεί να προκαλέσει τον διαχω-
ρισμό της επιφυσιακής πλάκας ή πλήρες κάταγμα ενός μακρού 
οστού. Αυτές οι πιθανότητες καταδεικνύουν τη σημασία της 
λυσιτελούς και πλήρους αντιμετώπισης του εξαρθρήματος την 

πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει. Συχνά τα εξαρθρήματα υπο-
τροπιάζουν, δηλαδή ξανασυμβαίνουν στην ίδια άρθρωση. «Μια 
φορά εξάρθρημα, πάντα εξάρθρημα». Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι κατά το αρχικό εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα ο συνδετικός 
ιστός, ο οποίος σταθεροποιεί την άρθρωση, διατείνεται σε τόσο 
σημαντικό βαθμό, ώστε να καθιστά την άρθρωση ιδιαιτέρως 
ευάλωτη σε μελλοντικά εξαρθρήματα.

Ένα εξάρθρημα που συμβαίνει για πρώτη φορά πρέπει να 
θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως πιθανό κάταγμα. Όταν η 
διάγνωση του εξαρθρήματος τεθεί με βεβαιότητα, πρέπει να 
συμβουλευθούμε έναν ιατρό για την περαιτέρω εκτίμηση και 
αντιμετώπιση. Εντούτοις, πριν ο αθλητής μεταφερθεί, θα πρέπει 
η τραυματισμένη περιοχή να ακινητοποιηθεί και να υποστηρι-
χθεί, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον βλάβη.

Τα εξαρθρήματα δεν πρέπει να ανατάσσονται άμεσα, άσχε-
τα με το που συμβαίνουν. Ο αθλητής πρέπει να υποβάλεται σε 
ακτινολογικό έλεγχο πριν την ανάταξη, ώστε να αποκλειστούν 
κατάγματα ή άλλα προβλήματα. Ακατάλληλες τεχνικές ανάταξης 
μπορούν μόνο να επιτείνουν το πρόβλημα, παρ’ όλο που ένας 
ιατρός μπορεί συχνά να ανατάσει χωρίς λήψη ακτινογραφίας. Η 
επιστροφή σε δραστηριότητες μετά από ένα εξάρθρημα ή υπε-
ξάρθρημα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον βαθμό της βλάβης 
των μαλακών μορίων.

∆ιάστρεμμα – διάταση συνδέσμων 
Διάστρεμμα είναι η κάκωση ενός 
συνδέσμου που σταθεροποιεί μια 
άρθρωση.4 Ο σύνδεσμος είναι 
μια ισχυρή, σχετικώς ανελαστι-
κή ταινία συνδετικού ιστού που 
συνδέει δυο οστά. Πριν συζητήσουμε τις συνδεσμικές κακώσεις, 
είναι αναγκαία μια ανασκόπηση της δομής των αρθρώσεων (Eικ. 
13-5). 

Όλες οι υμενικές αρθρώσεις αποτελούνται από δύο ή περισ-
σότερα οστά τα οποία αρθρώνονται μεταξύ τους επιτρέποντας 
την κίνηση σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Οι αρθρικές επιφά-

Εικόνα 13-4  Μια άρθρωση που παρεκτοπίζεται πέραν την ανατομικής της θέσης μπορεί να υποστεί (Α) υπεξάρθρημα, (Β) εξάρθρη-
μα.

 A B

Εξάρθρημα Ένα οστό 
παρεκτοπίζεται πλήρως 
εκτός της φυσικής θέσης 
του και παραμένει εκεί μέ-
χρις ότου να αναταχθεί με 
χειρισμούς ή χειρουργικά.

Υπεξάρθρημα Ένα οστό 
παρεκτοπίζεται εκτός 
της φυσικής θέσης του, 
αλλά επανέρχεται χωρίς 
παρέμβαση.

Μια αθλήτρια που προπο-
νείται για τον μαραθώνιο 
παραπονείται για πόνο στην 
κνήμη. Συμβουλεύεται τον 
ιατρό της που διαγιγνώσκει 
κάταγμα εκ κοπώσεως. Όταν 
επιστρέφει στις προπονήσεις 
είναι μπερδεμένη σχετικά με 
τη διαφορά ενός κατάγματος 
εκ κοπώσεως και ενός οξέος 
κατάγματος.

? Πώς μπορεί να εξηγηθεί η 
διαφορά μεταξύ των δύο και 
ποια η αντιμετώπιση;
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Εικόνα 13-5  Η δομή μιας υμενικής άρθρωσης. 

Αρθρική κοιλότητα 
που περιέχει  
αρθρικό υγρό

Περιόστεο

Οστούν
Αρθρικός 
θύλακος

Σύνδεσμος

Ινώδης  
θύλακος

Συνδε-
σμικός 
αρθρικός 
θύλακος Αρθρικός 

υμένας

Διάστρεμμα Κάκωση 
ενός συνδέσμου που συν-
δέει δύο οστά.
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νειες των οστών είναι καλυμμένες με μια πολύ λεπτή στιβάδα 
λείου χόνδρου, του αρθρικού ή υαλοειδούς χόνδρου. Όλες οι 
αρθρώσεις περιβάλλονται από έναν παχύ συνδεσμικό αρθρικό 
θύλακο. Η εσωτερική επιφάνεια του θυλάκου επικαλύπτεται από 
έναν πολύ λεπτό αρθρικό υμένα, ο οποίος είναι αγγειοβριθής και 
νευροβριθής. Ο αρθρικός υμένας παράγει το αρθρικό υγρό, που 
οι λειτουργίες του περιλαμβάνουν τη λίπανση, την απορρόφηση 
κραδασμών και τη θρέψη της άρθρωσης.14

Ο αρθρικός θύλακος, οι σύνδεσμοι, η εξωτερική επιφάνεια 
του αρθρικού υμένα και τα λιπώδη σώματα της υμενικής άρθρω-
σης είναι ιδιαιτέρως νευροβριθή. Η εσωτερική επιφάνεια του 
αρθρικού υμένα, ο χόνδρος και οι διάρθριοι μηνίσκοι (αν υπάρ-

χουν) φέρουν επίσης νευρικές 
απολήξεις. Τα νεύρα αυτά, που 
καλούνται μηχανοϋποδοχείς, 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τη σχετική θέση της άρθρω-
σης και εντοπίζονται στον ινώδη 
θύλακο και στους συνδέσμους.14 

Μερικές αρθρώσεις περιέχουν 
έναν ινοχόνδρινο δίσκο που καλείται μηνίσκος. Το γόνατο για 
παράδειγμα περιέχει δυο μηνίσκους σφηνοειδούς σχήματος που 
βαθαίνουν την άρθρωση και απορροφούν τους κραδασμούς. 
Τέλος, η κύρια δομική στήριξη και συνδεσμική σταθερότητα 
παρέχεται από τους συνδέσμους, οι οποίοι μπορεί να είναι πεπα-
χυσμένα τμήματα του θυλάκου ή πλήρως ανεξάρτητες από αυτόν 
ταινίες. Η ανατομική θέση των συνδέσμων καθορίζει μερικώς τις 
κινήσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει η άρθρωση.14 

Αν μια άρθρωση αναγκαστεί να κινηθεί πέρα από τα φυσιο-
λογικά όρια ή επίπεδα κίνησής της, είναι πιθανόν να προκληθεί 
βλάβη στους συνδέσμους (Εικόνα 13-6). Η βαρύτητα της κάκω-
σης έχει ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Εντούτοις το συνη-
θέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης περιλαμβάνει 
τρεις βαθμούς διαστρέμματος.

Διάστρεμμα 1ου βαθμού • . Παρατηρείται ενός βαθμού διάταση 
και διαχωρισμός των συνδεσμικών ινών με ελάχιστη αστάθεια 
της άρθρωσης. Ήπιος ώς μέτριος πόνος, εντοπισμένο οίδημα 
και δυσκαμψία της άρθρωσης πρέπει να αναμένονται.
Διάστρεμμα 2ου βαθμού • . Παρατηρείται ενός βαθμού ρήξη και 
διαχωρισμός των συνδεσμικών ινών με μέτρια αστάθεια της 
άρθρωσης. Μέτριος ώς έντονος πόνος, οίδημα και δυσκαμψία 
της άρθρωσης πρέπει να αναμένονται.
Διάστρεμμα 3ου βαθμού. •  Παρατηρείται πλήρης ρήξη του 
συνδέσμου που οδηγεί σε αστάθεια της άρθρωσης. Ένα διά-
στρεμμα 3ου βαθμού μπορεί να καταλήξει σε υπεξάρθρημα ή 
και εξάρθρημα. Αρχικά, μπορεί να υπάρχει έντονος πόνος που 
ακολουθείται από ήπιο ή καθόλου πόνο ως αποτέλεσμα πλή-
ρους βλάβης των νευρικών ινών. Το οίδημα μπορεί να είναι 
εκσεσημασμένο και η άρθρωση γίνεται ιδιαιτέρως δύσκαμπτη 
μερικές ώρες μετά την κάκωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ένα διάστρεμμα 3ου βαθ-
μού με σημαντική αστά-
θεια χρήζει χειρουργικής 
αποκατάστασης. Συχνά 
η βία που προκάλεσε τη 
συνδεσμική κάκωση είναι 
τόσο μεγάλη, ώστε να 
τραυματισθούν και άλ-
λοι σύνδεσμοι ή μαλακά 
μόρια πέριξ της άρθρω-
σης. Η αποκατάσταση 
των διαστρεμμάτων 3ου 
βαθμού που αντιμετωπί-
στηκαν χειρουργικά είναι 
μια μακροπρόθεσμη δια-
δικασία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αποκατάσταση διαστρεμμά-
των 1ου και 2ου βαθμού είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας 
της άρθρωσης.14 Όταν ένας σύνδεσμος έχει διαταθεί ή υποστεί 
μερική ρήξη, σχηματίζεται ανελαστικός ουλώδης ιστός, ο οποίος 
αποτρέπει την επαναφορά του συνδέσμου στην αρχική του τάση. 
Προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα της άρθρωσης, 
πρέπει να ενδυναμωθούν οι άλλες δομές πέριξ της άρθρωσης, 
κυρίως οι μύες και οι τένοντές τους. Η αυξημένη μυϊκή τάση, 
ως αποτέλεσμα της προπόνησης δύναμης, μπορεί να βελτιώσει 
τη σταθερότητα της τραυματισμένης άρθρωσης.

Θλάσεις 
Η θλάση είναι συνώνυμη της εκχύμωσης. Ο μηχανισμός με τον 
οποίον συμβαίνει μια εκχύμωση είναι γνωστός. Ένα χτύπημα 
από κάποιο εξωτερικό 
αντικείμενο προκαλεί 
συμπίεση των μαλακών 
μορίων (δηλ. δέρμα, λίπος και μυς) πάνω στο σκληρό υποκείμε-
νο οστό.12 (Εικόνα 13-7). Αν το χτύπημα είναι αρκετά ισχυρό, 
προκαλείται ρήξη των τριχοειδών και αιμορραγία στους ιστούς. 
Η μικρού βαθμού αυτή αιμορραγία προκαλεί συχνά μια κυανο-
ιώδη χρώση του δέρματος που επιμένει για αρκετές ημέρες. Η 
θλάση μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητη κατά την ψηλάφηση 
και, αν έχει υποστεί βλάβη ο μυς, μπορεί να παρατηρείται πόνος 
κατά την ενεργητική κίνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
ο πόνος υφίεται σε μερικές ημέρες και η χρώση του δέρματος 
εξαφανίζεται σε λίγες εβδομάδες.8

Μηχανοϋποδοχείς   
Εντοπίζονται σε τένοντες, 
συνδέσμους και αρθρώ-
σεις· παρέχουν πληροφο-
ρίες σχετικά με τη θέση 
της άρθρωσης.

Εικόνα 13-6  Ενα διάστρεμμα 3ου βαθμού στο γόνατο.

Μηριαίο

Έξω  
μηνίσκος

Κνήμη

Πλήρης 
ρήξη (3ου 
βαθμού)

Έξω 
πλάγιος 

σύνδεσμος

Περόνη

Θλάση = Εκχύμωση

Μια αθλήτρια βόλεϊ υπέστη 
διάστρεμμα της ποδο-

κνημικής της, δύο μόλις 
μέρες πριν την έναρξη ενός 

σημαντικού τουρνουά. Η 
αθλήτρια, οι γονείς της και 

ο προπονητής της είναι 
ιδιαιτέρως ανήσυχοι με την 

προοπτική ότι δεν θα μπορέ-
σει να παίξει στο τουρνουά 

και ρωτούν αν μπορεί να 
γίνει κάτι, προκειμένου να 

αναρρώσει ταχύτερα.

? Τι μπορεί να ειπωθεί 
στην αθλήτρια σχετικά με τη 

διαδικασία επούλωσης;
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Εικόνα 13-7  Μια θλάση προκύπτει ως αποτέλεσμα της συμπίε-
σης των μαλακών μορίων μεταξύ του οστού και μιας εξωτερικής 
δύναμης.
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Εικόνα 14-1 Οστική δομή του άκρου ποδός, ραχιαία επιφάνεια.

Αστράγαλος

Περιφερική  
φάλαγγα

Μέση φάλαγγα

Κεντρική  
φάλαγγα

5ο μετατάρσιο

1ο μετατάρσιο

Έσω σφηνοειδές

Μέσο σφηνοειδές

Έξω σφηνοειδές

Σκαφοειδές

Έσω δομές Έξω δομές

Φάλαγγες

Μετατάρσια

Οστά ταρσού

Κυβοειδές

Πτέρνα

Εικόνα 14-2 Καμάρες του άκρου ποδός. (Α) Μετατάρσιος και εγκάρσια καμάρα. (Β) Έσω επιμήκης καμάρα. (Γ) Έξω επιμήκης καμάρα.

Μετατάρσιος  
καμάρα

Εγκάρσια καμάρα

Α Πελματιαία άποψη Β Έσω άποψη

Έσω επιμήκης 
καμάρα

Έξω επιμήκης 
καμάρα

Γ Έξω άποψη

αίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε αθλητές με προδιάθεση για 
κακώσεις προκαλούμενες από σφικτούς μύες ή τένοντες ή, αντι-
θέτως, αδυναμία και υπερκινητικότητα των αρθρώσεων. Αυτές 
οι καταστάσεις, αν αναγνωριστούν πρώιμα, μπορούν συνήθως 
να αμβλυνθούν με ασκήσεις, τη χρήση κατάλληλων ένθετων 
υποδημάτων ή ορθωτικών μέσων ή την επιλογή κατάλληλων 

υποδημάτων.11, 12 Πολλές κακώσεις του άκρου ποδός μπορούν 
να προληφθούν με τη χρήση ορθωτικών μέσων που διορθώ-
σουν τυχόν εμβιομηχανικές διαταραχές που δυνητικά μπορεί να 
επιφέρουν μια κάκωση.7 Το ορθωτικό μέσο είναι μια πλαστική, 
ελαστική ή δερμάτινη υποστήριξη που τοποθετείται μέσα στο 
υπόδημα ως αντικατάστατο της υπάρχουσας εσωτερικής σόλας. 
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Εικόνα 14-3 Ο Αχίλλειος τένοντας συνεχίζει με την πελματιαία 
απονεύρωση στην πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδός.

Εικόνα 14-4 Μύες που εκφύονται από την κνήμη και την περόνη και προκαλούν κινήσεις του άκρου ποδός.

Επιγονατίδα
Επιγονατιδικός 

σύνδεσμος

Μακρός  
περονιαίος

Βραχύς  
περονιαίος

Μακρός  
εκτείνων τα 
δάκτυλα

Καθεκτικός 
εκτεινόντων

A

Κνήμη
Γαστροκνήμιος
Υποκνημίδιος
Προσθιος 
κνημιαίος

Β

Πρόσθιος 
κνημιαίος

Βραχύς 
εκτείνων 
το μεγάλο 
δάκτυλο

Βραχύς 
εκτείνων τα 
δάκτυλα

Γ

Μακρός 
εκτείνων 
το μεγάλο 
δάκτυλο
Τρίτος  
περονιαίος

Μακρός 
εκτείνων τα 
δάκτυλα

∆

Προσαγωγή και υπτι-
ασμός

Οπίσθιος κνημιαίος
Μακρός καμπτήρας των δακτύλων
Μακρός καμπτήρας του μεγάλου 
δακτύλου
Πρόσθιος κνημιαίος
Μακρός εκτείνων το μέγα δάκτυλο

Απαγωγή και πρηνισμός Μακρός περονιαίος
Βραχύς περονιαίος
Τρίτος περονιαίος 
Μακρός εκτείνων τα δάκτυλα

Κάμψη δακτύλων Βραχύς καμπτήρας των δακτύλων
Μακρός καμπτήρας των δακτύλων
Βραχύς καμπτήρας του μεγάλου δα-
κτύλου
Μακρός καμπτήρας του μεγάλου 
δακτύλου
Βραχύς καμπτήρας του μικρού δακτύλου
Τετράγωνος πελματιαίος
Ελμινθοειδείς

Έκταση δακτύλων Βραχύς εκτείνων τα δάκτυλα
Μακρός εκτείνων τα δάκτυλα
Μακρός εκτείνων το μέγα δάκτυλο

Απαγωγή δακτύλων Απαγωγός του μεγάλου δακτύλου
Ραχιαίοι μεσόστεοι
Απαγωγός του μικρού δακτύλου

Προσαγωγή δακτύλων Προσαγωγός του μεγάλου δακτύλου
Πελματιαίοι μεσόστεοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 14-1 Μύες του άκρου ποδός

Τα ορθωτικά του εμπορίου μπο-
ρεί κανείς να τα προμηθευθεί από 
υποκαταστήματα με αθλητικά 
είδη ή με υποδήματα. Ορισμένοι 
ασθενείς, ωστόσο, χρήζουν της 
κατασκευής εξατομικευμένου 
ορθωτικού μέσου που να είναι 
ειδικά κατασκευασμένο για τις 
ανάγκες τους από έναν γυμνα-
στή ή ποδίατρο.

Δεν έχουν όλοι τον ίδιο τύπο ποδιού και άρα δεν πρέπει όλοι 
να φορούν τον ίδιο τύπο υποδημάτων. Κάθε αθλητής πρέπει 
να επιλέγει το καταλληλότερο γι’ αυτόν υπόδημα. Ασκήσεις 
ενδυνάμωσης, διάτασης και ευκινησίας πρέπει να εκτελούνται 
ως ρουτίνα από αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα που κα-
ταπονούν σημαντικά τον άκρο πόδα.26

Το πόδι πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στην επιφάνεια 
επαφής. Η προπόνηση σε ανώμαλες επιφάνειες και σε επιφάνειες 
με ποικίλη σκληρότητα μπορεί τελικά να βοηθήσει την ενδυνά-
μωση του άκρου ποδός με τον καιρό. Εντούτοις, μια ανένδοτη 
επιφάνεια μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καταπονήσει τις 
αρθρώσεις και τα μαλακά μόρια, καταλήγοντας σε μια οξεία ή 
χρόνια κατάσταση στο πόδι ή σε κάποιο τμήμα της κινητικής 
αλυσίδας. Αντιθέτως, μια πολύ ελαστική επιφάνεια που απορ-
ροφά υπερβολικά πολλή από την ενέργεια πρόσκρουσης μπορεί 
να οδηγήσει σε πρόωρη κόπωση σε αθλήματα όπως η καλαθο-
σφαίριση ή η αντισφαίριση (τένις) κλειστού χώρου.19

Η πλειονότητα των δερματικών προβλημάτων του άκρου 
ποδός μπορεί να προληφθεί.2 Στον αθλητή πρέπει να δίνονται 
οδηγίες σχετικά με τη σωστή υγιεινή των ποδιών, που περιλαμ-

Ορθωτικό μέσο Ενα ει-
δικά σχεδιασμένο ένθεμα 
που τοποθετείται στο εσω-
τερικό του υποδήματος, 
προκειμένου να διορθώσει 
μια ποικιλία εμβιομηχα-
νικών ανωμαλιών που 
μπορούν δυνητικά να 
οδηγήσουν σε κάκωση.

βάνει το σωστό πλύσιμο και στέγνωμά τους μετά από τη δρα-
στηριότητα καθώς και 
την καθημερινή αλλα-
γή καλτσών. Η χρήση 
υποδημάτων και καλ-
τσών που εφαρμόζουν 
σωστά πρέπει να τονίζεται (βλ. Κεφάλαιο 6). Οι αθλητές που 
παρουσιάζουν μη φυσιολογικά φορτία στον άκρο πόδα λόγω 
κακής εμβιομηχανικής μπορεί να βοηθηθούν με τη χρήση εξα-
τομικευμένων ορθωτικών μέσων.12 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟ∆ΟΣ
Γενικώς, οι γυμναστές, οι προπονητές και άλλοι που εργά-
ζονται σε τομείς σχετιζόμενους με τη φυσική αγωγή και την 
επιστήμη της άθλησης δεν είναι εκπαιδευμένοι να εκτιμούν 
κακώσεις. Συνιστάται ιδιαιτέρως η κατά κανόνα παραπομπή 
των τραυματισμένων αθλητών σε εξειδικευμένο ιατρικό προ-
σωπικό (δηλ. ιατρούς, φυσικοθεραπευτές) για την εκτίμηση 
των κακώσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες ει-

Σχεδόν όλες οι φουσκάλες, οι κάλοι, 
οι υπερκερατώσεις και η είσφρυση 
όνυχα δακτύλου ποδιού μπορούν να 
προληφθούν.
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δικές δοκιμασίες έχουν συμπεριληφθεί για να δώσουν απλώς 
μια ιδέα για τις διάφορες βασικές δοκιμασίες που το μη ιατρικό 
προσωπικό μπορεί να εκτελέσει για να καθορίσει τη φύση και 
τη σοβαρότητα της κάκωσης του αθλητή. Η κύρια αρμοδιότη-
τα όλων όσοι δεν είναι εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό είναι 
η αναγνώριση πιθανών «κόκκινων σημαιών» σχετικά με την 
κάκωση, η παροχή των κατάλληλων πρώτων βοηθειών και η 
λήψη των σωστών αποφάσεων σχετικά με το πώς θα πρέπει η 
κάκωση να αντιμετωπισθεί αρχικά, συμπεριλαμβανομένων και 
των αποφάσεων για την άμεση επιστροφή στη δραστηριότητα 
ή το παιχνίδι (αναφορά στο Κεφάλαιο 8).

Ιστορικό
Κατά τον καθορισμό της αντιμετώπισης μιας κάκωσης του άκρου 
ποδός, πρέπει να εκτιμηθεί ο τύπος και το ιστορικό της κάκω-
σης.25 Οι ακόλουθες ερωτήσεις πρέπει να τεθούν:

Πώς συνέβη η κάκωση; •
Έγινε ξαφνικά ή επήλθε σταδιακά; •
Ήταν ο μηχανισμός μια ξαφνική διάταση, στροφή ή ένα χτύ- •
πημα στο πόδι;
Τι τύπος πόνου υπάρχει; Υπάρχει μυϊκή αδυναμία; Υπάρχουν  •
ήχοι, όπως κριγμός, κατά την κίνηση; Υπάρχει διαταραχή της 
αισθητικότητας;
Μπορεί ο αθλητής να υποδείξει το ακριβές σημείο του πόνου;  •
Πότε επιδεινώνεται ή βελτιώνεται ο πόνος ή άλλα συμπτώ-
ματα;
Σε τι τύπου επιφάνεια προπονούταν ο αθλητής; Τι τύπου  •
υποδήματα φορούσε κατά την προπόνηση; Είναι κατάλλη-
λα για τον συγκεκριμένο τύπο προπόνησης; Αυξάνονται τα 
ενοχλήματα όταν φορά τα υποδήματα;
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση  •
ή έχει ξανασυμβεί; Αν ναι, πόσο συχνά και υπό ποιες συν-
θήκες;

Παρατήρηση/Επισκόπηση
Πρέπει να παρατηρηθεί ο ασθενής, ώστε να καθοριστούν τα 
ακόλουθα:

Αν προτιμά το ένα σκέλος, αν χωλαίνει ή αδυνατεί να φορ- •
τίσει το σκέλος.
Αν το τραυματισμένο μέλος είναι παραμορφωμένο, οιδημα- •
τώδες ή παρουσιάζει αλλαγή του χρώματός του.
Αν το πόδι αλλάζει χρώμα κατά τη φόρτιση και αποφόρτιση  •
(αλλάζοντας ταχύτατα από ένα πιο σκούρο σε ένα ανοικτό-
τερο ροζ με την αποφόρτιση).
Αν το πόδι παρουσιάζει φυσιολογική μορφολογία και διατη- •
ρεί το σχήμα του όταν φορτίζεται.

Τι τύπου φθορά παρουσιάζουν οι σόλες των υποδημάτων;  •
Υπάρχει συμμετρία μεταξύ των δύο υποδημάτων;
Έχει ο αθλητής υψηλή (κοιλοποδία) ή χαμηλή καμάρα (πλα- •
τυποδία);

Ψηλάφηση 
Πρέπει πρώτα να ψηλαφούνται οι οστικές δομές, προκειμένου 
να εντοπιστούν παραμορφώσεις ή εντοπισμένη ευαισθησία. Η 
ψηλάφηση των μυών και των τε-
νόντων τους στο πόδι είναι ουσι-
ώδης για την ανίχνευση εντοπι-
σμένης ευαισθησίας, οιδήματος 
ή μαζών, μυϊκού σπασμού ή μυϊ-
κής προφύλαξης.4 Οι σφύξεις της 
ραχιαίας του ποδός αρτηρίας, που εντοπίζεται στην πρόσθια 
επιφάνεια της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, πρέπει να 
ψηλαφούνται ελέγχοντας τη φυσιολογική κυκλοφορία. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟ∆ΟΣ
Οπισθοπτερνική ορογονοθυλακίτιδα
Αιτιολογία Ο οπισθοπτερνικός ορογόνος θύλακος εντοπίζεται 
μεταξύ της πτέρνας και του Αχίλλειου τένοντα (Εικόνα 14-6Α). 
Ο ορογόνος αυτός θύλακος μπορεί να ερεθιστεί χρονίως και να 
φλεγμαίνει εξαιτίας της συνεχούς τριβής ή πίεσης στο οπίσθιο 
τμήμα του υποδήματος.27 Αν η φλεγμονή εξακολουθήσει για 
πολλούς μήνες, μπορεί να σχηματιστεί στην οπίσθια επιφάνεια 
της πτέρνας μια εξόστωση (Ει-
κόνα 14-6Β). Αυτή η εξόστωση 
αναφέρεται επίσης ως “pump 
bump” (“pump” είναι ένα είδος 
γυναικείου υποδήματος με το οπίσθιο τμήμα του να τείνει να 
περνά ακριβώς πάνω από τον οπισθοπτερνικό ορογόνο θύλακο). 
Η κατάσταση αυτή πρέπει να δι-
ακρίνεται από τη νόσο του Sever 
(οστεοχονδρίτιδα πτέρνας), κατά 
την οποία παρουσιάζεται χρόνια 
φλεγμονή στην κατάφυση του 
Αχίλλειου τένοντα στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας στους 
νεαρούς αθλητές.

Σημεία κάκωσης Όλα τα σημεία της ορογονοθυλακίτιδας 
–ευαισθησία, οίδημα, θερμότητα, ερυθρότητα– είναι παρόντα 
και τελικά θα εξελιχθούν σε μια ψηλαφητή και ευαίσθητη οστική 
προεξοχή στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας. 

Αντιμετώπιση Ένα μαλακό επίθεμα κυκλικού σχήματος με 

Εικόνα 14-5 Αυτόχθονες μύες του άκρου ποδός. (Α) Πρώτη στοιβάδα. (Β) ∆εύτερη στοιβάδα.

Ελμινθοειδής
Τένοντας του μακρού 
καμπτήρα του  
μεγάλου δακτύλου
Τένοντας του μακρού 
καμπτήρα των  
δακτύλων
Απαγωγός του 
μεγάλου δακτύλου 
(κομμένος)

Α Β

Βραχύς  
καμπτήρας 
του μικρού  
δακτύλου

Απαγωγός 
του  
μικρού  
δακτύλου

Απαγωγός  
του μεγάλου  
δακτύλου
Βραχύς καμπτήρας των 
δακτύλων
Πελματιαία απονεύρωση 
(κομμένη)

Πτέρνα

Τετράγωνος  
πελματιαίος

Βραχύς  
καμπτήρας των 

δακτύλων  
(κομμένος)

Εντοπισμένη ευαισθη-
σία Η ψηλάφηση της 
τραυματισμένης περιοχής 
παράγει πόνο.

Νόσος του Sever Χρόνια 
φλεγμονή στην κατάφυση 
του Αχίλλειου τένοντα.

Εξόστωση Μια οστική 
προεξοχή. 



208 Μέρος 4  Αναγνώριση και αντιμετώπιση ειδικών κακώσεων και καταστάσεων

να προκαλέσουν θλάσεις της πτέρνας.9 Μολονότι η πελματιαία 
επιφάνεια της πτέρνας καλύπτεται από παχύ κερατινοποιημένο 
δέρμα και το λιπώδες σώμα, μια απότομη, μη φυσιολογική δύ-
ναμη που εφαρμόζεται στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει τον 
τραυματισμό της. 

Σημεία κάκωσης Κατά τη στιγμή της κάκωσης ο αθλητής 
παραπονείται για έντονο πόνο στην πτέρνα και αδυνατεί να 
φορτίσει το σκέλος. Μια οξεία θλάση της πτέρνας μπορεί να 
εξελιχθεί σε χρόνια φλεγμονή του περιοστέου.

Αντιμετώπιση Αρχικά εφαρμόζονται ψυχρά επιθέματα και, 
αν αυτό είναι δυνατόν, ο αθλητής δεν πρέπει να φορτίσει την 
πτέρνα για τουλάχιστον 24 ώρες. Εφόσον ο πόνος κατά τη βά-
διση έχει υποχωρήσει, την τρίτη ημέρα ο αθλητής μπορεί να επι-
στρέψει σε μέτριας έντασης δραστηριότητα – με την προστασία 
ενός καλύμματος πτέρνας ή ενός μαλακού επιθέματος κυκλικού 
σχήματος με κεντρική οπή (Εικόνα 14-7). Ένας αθλητής με προ-
διάθεση ή αυτός που χρειάζεται προστασία έναντι των θλάσεων 
της πτέρνας πρέπει να φορά 
συστηματικά ένα κάλυμμα 
πτέρνας με αφρώδες ελα-
στικό, ως προληπτικό μέσο. 
Η περιβολή της πτέρνας με 
ένα εφαρμοστό κάλυμμα 
διασπείρει τις τραυματικές 
δυνάμεις και συμπιέζει το 
υποκείμενο λιπώδες σώμα, 
παρέχοντας επιπλέον προ-
στασία. Αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί και με την εφαρμογή 
αθλητικής ταινίας πέριξ της 
πτέρνας.

Πελματιαία απονευρωσίτιδα 
Αιτιολογία Ο πόνος στην πτέρνα είναι ένα πολύ σύνηθες πρό-
βλημα τόσο για τους αθλητές όσο και για τον γενικό πληθυσμό. Η 
πελματιαία απονεύρωση διατρέχει κατά μήκος του πέλματος (βλ. 
Εικόνα 14-3). Συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας του 
άκρου ποδός και στην υποστήριξη τής έσω επιμήκους καμάρας.8 
Διάφορες καταστάσεις έχουν μελετηθεί ως αίτια της πελματιαίας 
απονευρωσίτιδας.21 Αυτές περιλαμβάνουν την ανισοσκελία, τους 
σφικτούς μύες της γαστροκνημίας, τη ανελαστικότητα τής έσω 
επιμήκους καμάρας, τη χρήση υποδημάτων χωρίς επαρκή υπο-
στήριξη της καμάρας, τον μεγάλο διασκελισμό κατά το τρέξιμο 
και το τρέξιμο σε μαλακές επιφάνειες.8 

Σημεία της πάθησης Ο αθλητής παραπονείται για πόνο στην 

Εικόνα 14-6 (Α) Ο οπισθοπτερνικός ορογόνος θύλακος ανάμεσα 
στην πρόσφυση του Αχίλλειου τένοντα και την πτέρνα, φλεγμαίνει 
και τελικώς (Β) αναπτύσσει ορογονοθυλακίτιδα που μπορεί να (Γ) 
προστατευθεί με την χρήση ενός μαλακού επιθέματος κυκλικού σχή-
ματος με κεντρική οπή.

Α

Β

Γ

κεντρική οπή θα πρέπει να κατασκευαστεί και να τοποθετη-
θεί γύρω από την περιοχή της ευαισθησίας, ώστε να διασπείρει 
την πίεση που ασκεί το οπίσθιο τμήμα του υποδήματος (Εικόνα 
14-6Γ). Επιπροσθέτως, ένα ανυψωτικό της πτέρνας μπορεί να 
βοηθήσει στην αλλαγή της εντόπισης της πίεσης. Ο αθλητής 
μπορεί επίσης να επιλέξει ένα υπόδημα του οποίου το οπίσθιο 
τμήμα να φθάνει λίγο ψηλότερα ή χαμηλότερα από αυτό που 
χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα.

Θλάση πτέρνας («κάκωση μαλακών μορίων 
της πτέρνας»)
Αιτιολογία Από τις διάφορες θλάσεις που μπορεί να υποστεί 
ένας αθλητής, η πιο σοβαρή είναι αυτή στην πελματιαία επιφάνεια 
της πτέρνας.27 Αθλητικές δραστηριότητες που απαιτούν ξαφνικά 

σταματήματα και ξεκι-
νήματα ή απότομες αλ-
λαγές από οριζόντια σε 
κάθετη κίνηση, όπως 
η καλαθοσφαίριση, το 

άλμα εις ύψος και τα άλματα στην ενόργανη, είναι πολύ πιθανόν 

Εικόνα 14-7 Προστασία μιας θλάσης πτέρνας με τη χρήση (Α) 
ενός καλύμματος πτέρνας, (Β) ενός μαλακού επιθέματος κυκλικού 
σχήματος με κεντρική οπή.

A B

Ένας αθλητής με προδιάθεση σε θλάσεις 
πτέρνας πρέπει να φορά συστηματικά 
ένα κάλυμμα πτέρνας με αφρώδες 
ελαστικό

Μια δρομέας αποστάσεων 
παραπονείται για πόνο 

που ξεκίνησε στο πέλμα 
της πτέρνας της και τώρα 
φαίνεται να επηρεάζει και 

την καμάρα. Λέει ότι ο πόνος 
είναι εντονότερος το πρωί, 

όταν σηκώνεται από το 
κρεβάτι.

? Ποια κατάσταση συνή-
θως παρουσιάζει αυτά τα 

συμπτώματα και πώς πρέπει 
να αντιμετωπιστεί αυτό το 

πρόβλημα; Ά
σκ

ησ
η 

κρ
ιτ

ικ
ής

 σ
κέ

ψη
ς 

14
-1

Oπισθοπτερνικός 
ορογόνος
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πρόσθια–έσω επιφάνεια της πτέρνας, συνήθως στην έκφυση της 
πελματιαίας απονεύρωσης από την πτέρνα, ο οποίος τελικά με-
τατοπίζεται στο μέσον της πελματιαίας απονεύρωσης.23 Ο πόνος 
είναι ιδιαιτέρως έντονος όταν ο αθλητής σηκώνεται το πρωί ή 
φορτίζει το σκέλος μετά από μακρά παραμονή σε καθιστή θέση. 
Εντούτοις, ο πόνος μειώνεται μετά από μερικά βήματα. Ο πόνος 
γίνεται εντονότερος, επίσης, όταν τα δάκτυλα και ο πρόσθιος 
πους φέρονται με βία σε ραχιαία κάμψη.

Αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση της πελματιαίας απονευ-
ρωσίτιδας γενικώς απαιτεί μακρό χρόνο θεραπείας.22 Δεν είναι 
ασύνηθες τα συμπτώματα να επιμένουν για 8-12 εβδομάδες. Οι 
έντονες διατάσεις του Αχίλλειου τένοντα και οι ασκήσεις διά-
τασης της πελματιαίας απονεύρωσης αποτελούν τη βάση της 
αντιμετώπισης.23 Επίσης συνιστάται και χρησιμοποιείται ευρέως 
η χρήση νυχτερινού νάρθηκα που σταθεροποιεί τον άκρο πόδα 
σε ελαφρά ραχιαία κάμψη, διατείνοντας την πελματιαία απονεύ-
ρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου22 (Εικόνα 14-8). Η περιβολή 
της πτέρνας με ένα κάλυμμα συμπιέζει το υποκείμενο λιπώδες 
σώμα, παρέχοντας ένα μαλακό στρώμα κάτω από την περιοχή του 
ερεθισμού (βλ. Εικόνα 14-7). Μια απλή περίδεση της καμάρας με 
αθλητική ταινία συχνά επιτρέπει την ανώδυνη βάδιση. Η χρήση 
ορθωτικών μέσων είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στην αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαιτέρως 
κατά την αγωνιστική περίοδο, ο αθλητής μπορεί να συνεχίσει να 
προπονείται και να αγωνίζεται, αν τα συμπτώματα και ο πόνος 
δεν είναι απαγορευτικά. 

Κατάγματα μεταταρσίων 
Αιτιολογία κάκωσης Τα κατάγματα των μεταταρσίων μπο-
ρεί να προκληθούν από άμεση βία, όπως το πάτημα του ποδιού 
από έναν άλλο παίκτη, ένα λάκτισμα που δέχεται ο αθλητής ή 
το λάκτισμα ενός αντικειμένου ή από στροφικές δυνάμεις. 27 

Το συνηθέστερο οξύ κάταγμα εντοπίζεται στη βάση του 5ου 
μεταταρσίου (κάταγμα Jones).3 

Σημεία κάκωσης Είναι πολύ δύσκολο να διαφοροποιηθεί ένα 
κάταγμα από ένα διάστρεμμα των μεταταρσίων συνδέσμων. Τα 
κατάγματα των μεταταρσίων χαρακτηρίζονται από οίδημα και 
πόνο. Ένα κάταγμα μπορεί να παρουσιάζει πιο εντοπισμένη ευαι-
σθησία και ενίοτε είναι δυνατόν να ψηλαφηθεί μια παραμόρφω-

ση. Ο καταλληλότερος 
τρόπος να διαφοροδι-
αγνωστεί ένα κάταγμα 
από ένα διάστρεμμα 
είναι ο ακτινολογικός 
ελεγχος.5

Αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση είναι συνήθως συ-
μπτωματική με επίδεση, ανάπαυση, ανύψωση σκέλους, 
ψυχρά επιθέματα για τον έλεγχο του οιδήματος. Όταν 

υποχωρήσει το οίδημα, τοποθετείται ένας περιπατητικός κνη-
μοποδικός γύψινος επίδεσμος για 3 ώς 6 εβδομάδες. Η βάδιση 
είναι συνήθως δυνατή μετά από 2 εβδομάδες. Πρέπει να χρησι-
μοποιείται υπόδημα με ευρύ πρόσθιο τμήμα.20

Κάταγμα Jones
Αιτιολογία κάκωσης Tο κάταγμα Jones είναι ένα κάταγμα 
της βάσης του 5ου μεταταρσίου, που μπορεί να προκληθεί από 
υπέρχρηση, οξεία ανάσπαση τού έσω χείλους του πόδος ή από 
στροφικές δυνάμεις υψηλής ταχύτητας (Εικόνα 14-9). Ένα κά-
ταγμα Jones συμβαίνει συνήθως συνεπεία ενός κατάγματος εκ 
κοπώσεως.3 

Σημεία κάκωσης Ο αθλητής παραπονείται για έναν οξύ πόνο 
στο έξω χείλος του ποδιού του και συχνά αναφέρει ότι άκουσε ένα 
«ποπ». Λόγω πτωχής αιμάτωσης και καθυστερημένης πώρωσης 
ένα κάταγμα Jones μπορεί να ψευδαρθρωθεί, απαιτώντας μια 
παρατεταμένη περίοδο αποκατάστασης.9

Αντιμετώπιση Ένα κάταγμα Jones του 5ου μετα-
ταρσίου συνήθως αντιμετωπίζεται με αποφόρτιση του 
σκέλους και ακινητοποίηση σε ένα κνημοποδικό γύψινο 
επίδεσμο για 6 ώς 8 εβδομάδες, αν είναι απαρεκτόπι-

στο. Σε περιπτώσεις καθυστερημένης πώρωσης, ψευδάρθρωσης ή 
ιδίως επί παρεκτοπισμένων καταγμάτων, το κάταγμα Jones πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται με εσωτερική οστεοσύνθεση, με ή χωρίς 
οστικά μοσχεύματα. Στους αθλητές υψηλών επιδόσεων πρέπει 
να συνιστάται η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση με εσωτερική 
οστεοσύνθεση.15

Εικόνα 14-8 Ένας νυχτερινός νάρθηκας για την πελματιαία απο-
νευρωσίτιδα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Όταν εμφανίζεται το σημείο του ιατρού 
οπουδήποτε στο κείμενο, ο αθλητής 
πρέπει να παραπέμπεται σε έναν ιατρό 
για την αντιμετώπιση της κάκωσης.

Εικόνα 14-9 (Α) Ένα κάταγμα Jones στη βάση του 5ου μεταταρ-
σίου. (Β) Ακτινογραφική απεικόνιση.

A

Σημείο κατάγματος 
Jones

Σημείο κατάγματος 
Jones

Β
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και προοδευτικά αυξανόμενης αντίστασης δεν ξεκινούν, παρά 
μόνον όταν το ισχίο είναι ανώδυνο.

Εξάρθρημα του ισχίου
Αίτια της κάκωσης Το εξάρθρημα του ισχίου συμβαίνει σπά-
νια στον αθλητισμό. Προκαλείται από την εφαρμογή σημαντικής 
βίας κατά τον επιμήκη άξονα του μηριαίου ή όταν ο αθλητής 
υφίσταται μια πτώση με το πλάγιο του σώματός του. Τέτοια εξαρ-
θρήματα προκαλούνται όταν το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη.10

Σημεία της κάκωσης Το εξάρθρημα του ισχίου είναι εμφανές 
από τη θέση του σώματος του αθλητή, ο μηρός φέρεται σε κάμ-
ψη, προσαγωγή και έσω στροφή (Εικόνα 17-13).36 Η ψηλάφηση 
αποκαλύπτει ότι η κεφαλή του μηριαίου έχει μετατοπιστεί σε μια 
θέση πίσω από την κοτύλη. Ένα εξάρθρημα του ισχίου προκαλεί 
σημαντική βλάβη των συνδεσμικών και θυλακικών στοιχείων.10 
Συχνά την κάκωση αυτή μπορεί να συνοδεύει ένα κάταγμα, μια 

βλάβη του ισχιακού νεύρου ή της 
αιμάτωσης της μηριαίας κεφαλής, 
που μπορεί να οδηγήσει στην 
άσηπτη νέκρωσή της.

Αντιμετώπιση Άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη, 
προτού η ανάπτυξη μυϊκών συγκάμψεων περιπλέξει την αρχική 
αντιμετώπιση της κάκωσης. Η ακινητοποίηση συνήθως συνίστα-
ται σε κλινοστατισμό για 2 εβδομάδες και στη συνέχεια χρήση 
βακτηριών κατά τη βάδιση για έναν μήνα ή και περισσότερο.36

Επιπλοκές Οι επιπλοκές μετά από ένα οπίσθιο εξάρθρημα του 
ισχίου είναι συχνές. Περιλαμβάνουν τη μυϊκή παράλυση συνεπεία 
νευρικής βλάβης στην περιοχή και την όψιμη εμφάνιση εκφυλι-
στικών αλλοιώσεων στη μηριαία κεφαλή.

Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου της κοτύλης 
Αίτια της πάθησης Η αρθρική επιφάνεια της λεκάνης για την 
άρθρωση με την κεφαλή του μηριαίου (κοτύλη) περιβάλλεται από 
αρθρικό χόνδρο που καλείται επιχείλιος χόνδρος (Εικόνα 17-
14). Αυτός ο χόνδρος παρέχει σταθερότητα και προστασία στην 
άρθρωση του ισχίου, επιτρέποντας στην κεφαλή του μηριαίου 
να κινηθεί ομαλά και ανώδυνα μέσα στην κοτύλη. Η ρήξη του 
επιχείλιου χόνδρου συνήθως προκαλείται από επαναλαμβανό-
μενες κινήσεις, όπως είναι το τρέξιμο ή η περιαγωγή του ισχίου, 
οι οποίες επιφέρουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις και καταστροφή 
του επιχείλιου χόνδρου. Επίσης, μπορεί να προκληθεί από μία 
οξεία κάκωση, όπως είναι μία εξάρθρωση.4

Σημεία της πάθησης Συνήθως, μία ρήξη του επιχείλιου χόν-
δρου της κοτύλης είναι ασυμπτωματική. Παρ’ όλα αυτά, μερικές 
φορές μπορεί να συνοδεύεται από ένα αίσθημα μπλοκαρίσματος 
ή ένα χαρακτηριστικό «κλικ» στην άρθρωση, πόνο στο ισχίο ή 
στη βουβωνική χώρα και αίσθημα δυσκαμψίας ή την περιορι-
σμένη τροχιά κίνησης.4

Αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση μίας ρήξης του επιχείλιου 
χόνδρου της κοτύλης περιλαμβάνει ασκήσεις για την μεγιστο-
ποίηση του εύρους κίνησης του ισχίου, ασκήσεις ενδυνάμωσης 
και σταθεροποίησης και την αποφυγή κινήσεων που εφαρμόζουν 
μεγάλα φορτία στην άρθρωση. Τα αναλγητικά μπορούν, επίσης, 
να βοηθήσουν, ενώ ο ιατρός μπορεί να επιλέξει την έγχυση κορ-
τικοστεροειδούς. Αν ο πόνος εμμένει πέραν των 4 εβδομάδων, 
μπορεί να απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, είτε για την 
απομάκρυνση ενός κομματιού από τον φθαρμένο χόνδρο είτε 
για την επιδιόρθωση της ρήξης με ράμματα.

Σύνδρομο απιοειδούς 
Αίτια της πάθησης Το ισχιακό νεύρο, που βρίσκεται κάτω 
από τον απιοειδή μυ ή διέρχεται μέσα από τον μυ, μπορεί να 
συμπιεστεί ή να ερεθιστεί από σπασμό του μυός ή έναν σφικτό 
απιοειδή μυ. Το συγκεκριμένο σύνδρομο μπορεί να μι-
μηθεί μια άλλη κατάσταση, την ισχιαλγία, και συχνά 
ο αθλητής διαγιγνώσκεται λανθασμένα με ισχιαλγία. 
Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων είναι ότι στην 
ισχιαλγία η κήλη ενός μεσοσπονδυλίου δίσκου στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης προκαλεί πίεση των ριζών του 
ισχιακού νεύρου κατά την έξοδό τους από τα μεσοσπονδύλια 
τρήματα.14

Σημεία της πάθησης Η συμπίεση του ισχιακού νεύρου από 
τον απιοειδή προκαλεί πόνο, αιμωδίες και αίσθημα νυγμών στον 
γλουτό, που μπορεί να επεκτείνεται ώς κάτω από το γόνατο και 
μέχρι τον άκρο πόδα.21 Ο πόνος μπορεί να επιδεινώνεται μετά 
από μια παρατεταμένη περίοδο καθίσματος, την άνοδο κλίμακας, 
τη βάδιση ή το τρέξιμο.

Αντιμετώπιση Γενικώς, η αντιμετώπιση του συνδρόμου αρχί-
ζει με διατατικές ασκήσεις και μαλάξεις (Εικόνα 17-15). Μπορεί 
να συνταγογραφηθούν αντιφλεγμονώδη φάρμακα και να συ-
στηθεί η παύση του τρεξίματος, της ποδηλασίας και παρόμοιων 
δραστηριοτήτων. Η έγχυση κορτικοστεροειδούς στην περιοχή 
συμβολής του απιοειδούς και του ισχιακού νεύρου μπορεί να 
επιφέρει παροδική ανακούφιση. Σε μερικές περιπτώσεις είναι 
αναγκαία η χειρουργική αντιμετώπιση.

Τραυματική διάταση της βουβωνικής χώρας
Η βουβωνική χώρα είναι η περιοχή μεταξύ της κοιλίας και του 
μηρού. Οι μύες της βουβωνικής χώρας είναι υπεύθυνοι για την 
προσαγωγή και την έσω στροφή του μηρού.

Αίτια της κάκωσης Οποιοσδήποτε από τους μύες της βου-
βωνικής χώρας μπορεί να υποστεί κάκωση κατά τις αθλητικές 

Εικόνα 17-3 Τυπική θέση σε ένα εξάρθρημα ισχίου: ελαφρά κάμ-
ψη, προσαγωγή και έσω στροφή του ισχίου.

Άσηπτη νέκρωση Η νέ-
κρωση μιας περιοχής λόγω 
της έλλειψης κυκλοφορίας.

Εικόνα 17-14 Ρήξη στoν επιχείλιο χόνδρο του ισχίου (εξωτερική 
άποψη).

Κοτύλη

Επιχείλιος 
χόνδρος

Ρήξη 
επιχειλίου 
χόνδρου
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δραστηριότητες και να προκληθεί έτσι μια τραυματική διάταση 
της βουβωνικής χώρας (Εικόνα 17-16). Ακόμη, η υπερέκταση των 
μυών της βουβωνικής χώρας μπορεί να προκαλέσει μια τραυ-
ματική διάταση της περιοχής.25 Το τρέξιμο, τα άλματα και η έξω 
στροφή του ισχίου μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες κακώσεις.17 
Οι κακώσεις της βουβωνικής χώρας είναι πολύ πιθανόν να προ-
κληθούν νωρίς κατά την αγωνιστική περίοδο, ιδίως αν ο αθλητής 
έχει μειωμένη δύναμη και ελαστικότητα των μυών αυτών.8

Σημεία της κάκωσης Η διάταση μπορεί να παρουσιαστεί ως 
ένα ξαφνικό «τσίμπημα» ή αίσθημα διάσχισης κατά τη διάρκεια 
μιας κίνησης ή μπορεί να μην γίνει αντιληπτή μέχρι μετά τον τερ-
ματισμό της δραστηριότητας. Όπως και οι περισσότερες ρήξεις, 
η τραυματική διάταση της βουβωνικής χώρας προκαλεί πόνο, 
αδυναμία και εσωτερική αιμορραγία.8

Αντιμετώπιση Αν διαγνωσθεί άμεσα όταν συμβεί, η διάτα-
ση πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαλείπουσα εφαρμογή πάγου, 
συμπίεση και ανάπαυση για 48 ώς 72 ώρες.19

Η ανάπαυση έχει αποδειχθεί ως η καλύτερη αντιμετώπιση 
των διατάσεων της βουβωνικής χώρας.26 Μέχρις ότου επανέλθει 
η φυσιολογική δύναμη και η ελαστικότητα, πρέπει να εφαρμόζε-
ται ένας ειδικός προστατευτικός επίδεσμος. Η περίδεση της βου-
βωνικής χώρας με ελαστικό επίδεσμο μπορεί να βοηθήσει στην 
υποστήριξη της περιοχής (βλ. Εικόνα 10-4). Υπάρχουν, επίσης, 
στο εμπόριο ειδικοί κηδεμόνες που περιορίζουν τις κινήσεις, για 
την προστασία της τραυματισμένης βουβωνικής χώρας (Εικόνα 
17-17). Να σημειωθεί ότι ένα κάταγμα εκ κοπώσεως της πυέλου 
μπορεί να προκαλέσει πόνο στη βουβωνική χώρα και κάθε αθλη-
τής που παραπονείται για έντονο πόνο στην περιοχή πρέπει να 
παραπέμπεται σε ιατρό.

Προβλήματα του ισχίου σε έφηβους αθλητές
Δύο προβλήματα μπορεί να προκληθούν στο ισχίο σε έφηβους 
αθλητές: η νόσος Legg-Perthes (οστεοχονδρίτιδα της μηριαίας 
κεφαλής) και η επιφυσιολίσθηση τής άνω μηριαίας επίφυσης.22

Nόσος Legg-Perthes (οστεοχονδρίτιδα της μηριαίας 
κεφαλής)
Αίτια της πάθησης Η νόσος Legg-Perthes ή οστε-
οχονδρίτιδα της μηριαίας κεφαλής οφείλεται στην 
απώλεια της αιμάτωσης της μηριαίας κεφαλής (Εικόνα 
17-18). Εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών 
και είναι συχνότερη στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Τα 
αίτια της κατάστασης αυτής δεν είναι πλήρως κατανοητά. Λόγω 
διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος προς τη μηριαία κεφαλή, 
ο αρθρικός χόνδρος υφίσταται νέκρωση και αποπλάτυνση. Η 
κατάσταση αυτή καλείται άσηπτη νέκρωση.

Εικόνα 17-17 Ειδικοί κηδεμόνες από νεοπρένιο χρησιμοποιού-
νται για μία ποικιλία κακώσεων στην περιοχή του ισχίου και του 
μηρού.

Εικόνα 17-15 Η διάταση του απιοειδούς αποτελεί σημαντικό τμήμα 
του θεραπευτικού προγράμματος.

Εικόνα 17-16 Πολλά αθλήματα που απαιτούν την υπερέκταση 
του ισχίου μπορεί να προκαλέσουν μια τραυματική διάταση της 
βουβωνικής χώρας.

Έξω Έσω

Τραυματικές 
διατάσεις των 
προσαγωγών 
μυών του ισχίου
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Σημεία της πάθησης Ο νεαρός αθλητής συνήθως παραπονεί-
ται για πόνο στη βουβωνική χώρα, που μερικές φορές αντανακλά 
στην κοιλία ή στο γόνατο. Η χωλότητα είναι χαρακτηριστική. 
Η πάθηση μπορεί να έχει αιφνίδια έναρξη, αλλά συνήθως τα 
ενοχλήματα εξελίσσονται στη διάρκεια αρκετών μηνών. Η κλι-
νική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει μειωμένη κινητικότητα του 
ισχίου και πόνο.14

Αντιμετώπιση Μπορεί να χρειαστεί απόλυτος κλινοστατι-
σμός, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες μιας χρόνιας 

πάθησης του ισχίου. Εν-
δεχομένως να εφαρμοσθεί 
ένας ειδικός κηδεμόνας 
αποφόρτισης του ισχίου. 
Αν η νόσος αντιμετωπιστεί 
έγκαιρα, η μηριαία κεφαλή 
θα επαναγγειωθεί και θα 
ανακτήσει το αρχικό της 
σχήμα. 

Επιπλοκές Αν η πάθηση δεν αντιμετωπιστεί νωρίς, η κεφαλή 
του μηριαίου θα παραμορφωθεί, επιφέροντας οστεοαρθρίτιδα 
της άρθρωσης στη μετέπειτα ζωή.
Επιφυσιολίσθηση τής άνω μηριαίας επίφυσης
Αίτια της νόσου Η επιφυσιολίσθηση τής άνω μηριαίας επίφυσης 
είναι μια ασυνήθης πάθηση του ισχίου των εφήβων κατά την 
οποία η άνω επίφυση του μηριαίου (η περιοχή από όπου γίνεται 
η αύξηση του οστού) ολισθαίνει από τη μηριαία κεφαλή προς τα 
πίσω.22 Αυτό οφείλεται σε μια αδυναμία του συζευκτικού (αυξη-
τικού) χόνδρου. Συνήθως η πάθηση εκδηλώνεται σε περιόδους 
αυξημένης ανάπτυξης, δηλαδή μετά την έναρξη της εφηβείας.9 
Η επιφυσιολίσθηση τής άνω μηριαίας επίφυσης (Εικόνα 17-19) 

παρατηρείται περισσότερο σε αγόρια ηλικίας μεταξύ 10 και 17 
ετών, τα οποία είναι είτε πολύ ψηλά και αδύνατα είτε παχύσαρ-
κα. Παρ’ όλο που τα ακριβή αίτια είναι άγνωστα, η επιφυσιο-
λίσθηση τής άνω μηριαίας επίφυσης μπορεί να οφείλεται στη 
δράση της αυξητικής ορμόνης. Στο ένα τέταρτο των ασθενών 
προσβάλλονται και τα δύο ισχία.18  Η μηριαία κεφαλή ή η άνω 
μηριαία επίφυση ολισθαίνει προς τα πίσω και κάτω σε σχέση με 
τον μηριαίο αυχένα ή τη μετάφυση.

Σημεία της νόσου Τα συμπτώματα της νόσου είναι 
παρόμοια με αυτά της νόσου Legg-Perthes. Ο αθλητής 
παρουσιάζει πόνο στη βουβωνική χώρα που ξεκινά είτε 
ως αποτέλεσμα κάποιου τραυματισμού είτε στη διάρκεια 
εβδομάδων ή μηνών ως  αποτέλεσμα παρατεταμένων φορτίσεων. 
Στα αρχικά στάδια της νόσου τα σημεία μπορεί να είναι ελάχιστα· 
εντούτοις, στα πιο όψιμα στάδια παρουσιάζεται πόνος στο ισχίο 
και στο γόνατο, σημαντικός περιορισμός της κινητικότητας του 
ισχίου και χωλότητα.

Αντιμετώπιση Σε περι-
πτώσεις με μικρή παρεκτό-
πιση, η ανάπαυση και η απο-
φόρτιση του σκέλους μπορεί 
να προλάβουν την περαιτέρω 
ολίσθηση. Σε περιπτώσεις με 
μεγάλη παρεκτόπιση συνή-
θως απαιτείται χειρουργική 
διόρθωση.

Επιπλοκές Αν η παρεκτό-
πιση δεν γίνει αντιληπτή ή 
αν η χειρουργική θεραπεία 
δεν αποκαταστήσει τη φυ-
σιολογική εμβιομηχανική 
του ισχίου, μπορεί να εμφα-
νιστούν σημαντικά προβλήματα στο ισχίο στη μετέπειτα ζωή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
Αθλητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που περιλαμβά-
νουν βίαια άλματα, τρέξιμο και συγκρούσεις μπορεί να υπο-
στούν σοβαρές οξείες κακώσεις και κακώσεις από υπέρχρηση 
στην πυελική χώρα.34

Εικόνα 17-18 Νόσος Legg-Perthes. (Α) Ακτινογραφία φυσιολο-
γικής μηριαίας κεφαλής. (Β) Ακτινογραφία μηριαίας κεφαλής με 
άσηπτη νέκρωση.

Εικόνα 17-19 Επιφυσιολίσθηση τής άνω μηριαίας επίφυσης. Η 
μηριαία κεφαλή (άνω μηριαία επίφυση) ολισθαίνει προς τα πίσω και 
κάτω σε σχέση με τον αυχένα του μηριαίου (μηριαία μετάφυση).

Ένας νεαρός αθλητής που 
παραπονείται για πόνο στη 
βουβωνική χώρα, την κοιλία ή 
το γόνατο και χωλαίνει κατά τη 
βάδιση μπορεί να πάσχει από 
οστεοχονδρίτιδα της μηριαίας 
κεφαλής ή επιφυσιολίσθηση της 
άνω μηριαίας επίφυσης.

A

B

Ένας 15χρονος ποδοσφαι-
ριστής παραπονείται για 

διαλείποντα πόνο στο ισχίο 
του κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου. Πα-
ρατηρείται αυξανόμενος πό-
νος στο ισχίο και στο γόνατο 
κατά την κίνηση. Ο αθλητής 

παρουσιάζει περιορισμό της 
απαγωγής, κάμψης και έσω 

στροφής του ισχίου. Αρχίζει 
να χωλαίνει κατά τη βάδιση.

? Τι θα πρέπει να υποψια-
στείτε σε αυτόν το 15χρονο 

και πώς πρέπει να αντιμετω-
πιστεί αυτή η κατάσταση;
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