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Σκολίωση

• Πολύπλοκη τρισδιάστατη 
παραμόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης

• Πλάγιο κύρτωμα στο μετωπιαίο 
επίπεδο

• Αξονική στροφή στο οριζόντιο 
επίπεδο

• Αλλαγή φυσιολογικών 
κυρτωμάτων στο οβελιαίο επίπεδο 
(συνήθως υποκύφωση/flatback)

• Στρέψη (Torsion) της σπονδυλικής 
στήλης



Τρισδιάστατη φύση της σκολίωσης



Διάγνωση

 Κλινικά (Adam’s test)

• Ύβος κατά την επίκυψη

• Προπέτεια ωμοπλάτης

• Ασυμμετρία σε ώμους κ λεκάνη

 Ακτινολογικά (x-ray)

• Γωνία Cobb >10ο

• Αξονική στροφή των σπονδύλων

• Παραμόρφωση σπονδυλικών σωμάτων



Συγγενής σκολίωση (Congenital Scoliosis)

• Σκολίωση εκ γενετής
• Αποτυχία σχηματισμού ή αποτυχία διαχωρισμού των σπονδύλων
• Καλύτερη πρόγνωση σε hemi-vertebra
• Χειρότερη πρόγνωση σε συνδυασμό bar με hemi-vertebra



Νηπιακή σκολίωση (Infantile Scoliosis) 

• Ηλικίες 0-3 ετών
• Πιο συχνά σε αγόρια, συνήθως 

αριστερόκυρτες
• Σχετικά καλή πρόγνωση
• Σημαντική η μέτρηση της γωνίας 

Mehta RVAD (Rib Vertebra Angle 
Difference) 

• RVAD<20ο non-progressive



Παιδική σκολίωση (Juvenile Scoliosis)

• Ηλικίες 4-10 ετών
• Πιο συχνά σε κορίτσια, συνήθως 

δεξιόκυρτες
• Υψηλές πιθανότητες επιδείνωσης
• 18-25% συνύπαρξη νευρολογικής 

ανωμαλίας (συριγγομυελία, Arnold-Chiari)
• 70% θεραπεία με κηδεμόνα



Νευρομυϊκή σκολίωση (Neuromuscular Scoliosis)

• Νευροπαθής (Εγκεφαλική Παράλυση, Νωτιαία Μυϊκή 
Ατροφία, τραύμα νωτιαίου μυελού)

• Μυοπαθής (Μυϊκή Δυστροφία, Πολιομυελίτιδα, 
Αρθρογρύπωση, Δισχιδής ράχη)

• Long curves
• Διαταραχές ισορροπίας, συντονισμού, κλίση της 

λεκάνης (pelvic obliquity)
• Συχνά ραγδαία επιδείνωση, κακή πρόγνωση



Εφηβική Ιδιοπαθής Σκολίωση 
(Adolescent Idiopathic Scoliosis)

• Αγνώστου αιτιολογίας
• Ο συνηθέστερος τύπος σκολίωσης, περίπου 80% του 

συνόλου
• Εμφάνιση στην φάση μέγιστης ανάπτυξης του παιδιού, 

σε υγιή άτομα
• 2-3% του γενικού πληθυσμού 
• 7:1 κορίτσια/αγόρια



Γωνία 
Cobb

Σκολιώμετρο
(ATR)

Σπιρόμετρο
(VC, FVC, FEV1.0)

Στάδιο οστικής 
ανάπτυξης
(Risser sign)

Κλίμακες αξιολόγησης 
ασυμμετριών 
(TRACE, POTSI)

SRS-22 
questionnaire

TAPS 
questionnaire

Brace 
questionnaire

• Pain
• Mental Health
• Self-image
• Function

Ανάγκη καταγραφής δεδομένων για σωστή παρακολούθηση της θεραπείας και μελλοντική παρουσίαση ερευνών

Κλινικά εργαλεία αξιολόγησης

Clinical photos



Ενδείξεις θεραπείας
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT)



Πρόγνωση σκολίωσης

Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες : Έναρξη έμμηνου ρύσης, 
οικογενειακό ιστορικό, τύπος κυρτώματος, στροφή 
σπονδύλων (ATR), απώλεια θωρακικής κύφωσης

Lonstein JE and Carlson JM, The prediction of curve 
progression in untreated idiopathic scoliosis
during growth. J Bone Joint Surg Am, 1984 Sep; 66 (7): 1061-
1071 

Παράδειγμα: 
• 10 ετών, pre-menarche, Risser 0, γωνία Cobb 24ο : 

Progression factor=2.4 (90%)
• 14 ετών, Risser 3, γωνία Cobb 24ο : 

Progression factor = 1.1 (25%)



Επιλογή κατάλληλης θεραπείας



Overtreatment research – Nikos Karavidas

• 118 ασθενείς με σκολίωση, που 
φορούσαν κηδεμόνα

• Overtreatment: Περισσότερη θεραπεία 
από όση χρειάζεται, μη αναγκαία χρήση 
κηδεμόνα

• Σύσταση από 34 γιατρούς από όλη την 
Ελλάδα

• 16.9% Cobb<20ο

5.9% 20ο < Cobb < 25ο

10.2% brace after Risser 4
10.2% not finished treatment properly

Bracing for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) and Scheuermann Kyphosis: The issue of overtreatment in Greece.
10th SOSORT Annual Meeting, Katowice, Poland, May 2015

AIS

OVERTREATMENT

GOOD TREATMENT

51/118
(43,2%)

67/118
(56,8%)

Πιθανές αιτίες
• Άγνοια των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών από 

τους γιατρούς
• Άγνοια του ρόλου των PSSE στην αντιμετώπιση μικρών 

και μεσαίων σκολιώσεων, από γιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές

• Έλλειψη εμπιστοσύνης των γιατρών στην εξειδίκευση 
των φυσικοθεραπευτών στην σκολίωση



Case 1

• 12 ετών, Ηράκλειο Κρήτης

• Πρώτη διάγνωση 6 ½ ετών, Th (R) 
27ο

• Παρακολούθηση και ασκήσεις με 
φυσικοθεραπεύτρια 
(πιστοποιημένη στην μέθοδο 
Schroth!!) για 4 χρόνια

• 2 συνεδρίες/εβδ

• Όχι σύσταση για κηδεμόνα, χωρίς 
x-ray, σκολιώμετρο, photos κτλ. 

• 10 ετών (pre-menarche) x-ray 49ο

, σήμερα x-ray 77ο



Case 2

• 15 ετών, Αθήνα
• Πρώτη διάγνωση 8 ετών Th (R)

22ο , σύσταση για απλή 
παρακολούθηση

• 12 ετών x-ray Th (R) 24ο , 
ξεκίνησαν ασκήσεις στο σπίτι 
με φυσικοθεραπευτή, 2 
συνεδρίες/εβδ για 2 ½ χρόνια

• Πρόγραμμα με κρεμάσματα 
από μονόζυγο, κοιλιακούς, 
ραχιαίους, γενική ενδυνάμωση 

• Καμία χρήση εργαλείων 
αξιολόγησης για σκολίωση

• Πρόσφατη x-ray Th (R) 44ο , Lu 
(L) 29ο , εφαρμογή κηδεμόνα 



Case 3

• 15 ετών, Βέροια
• Πρώτη διάγνωση 13 ετών, ο 

ορθοπεδικός μέτρησε Th (R) 
23ο , σύσταση για κηδεμόνα

• Για 1 χρόνο, εφάρμοσε με 
συνέπεια κηδεμόνα και 
ασκήσεις Schroth

• Η βελτίωση εμφανής και 
ακτινολογικά και κλινικά

• Ο ορθοπεδικός στην 
πρόσφατη x-ray, μέτρησε 30ο

και τους μίλησε για 
επιδείνωση

• Οι γονείς θορυβήθηκαν και 
ήρθαν να ζητήσουν 
εξηγήσεις 



Case 4

• 15 ετών, Θεσσαλονίκη

• Ατύχημα στο πατινάζ, ο 
ορθοπεδικός έκανε διάγνωση για 
σκολίωση, μέτρησε x-ray Th-Lu (R) 
23ο και συνέστησε κηδεμόνα

• Ελήφθησαν μέτρα για κηδεμόνα, 
δόθηκε προκαταβολή και θα 
ξεκινούσαμε ασκήσεις

• Η κλινική της εικόνα ήταν ίδια για 
3 μήνες, αρχικά με πόνο, στην 
συνέχεια χωρίς, εντελώς άκαμπτη 
σ.σ. 

• Διάγνωση για ανταλγική
σκολίωση, ακυρώθηκε ο 
κηδεμόνας, έκανε ασκήσεις 
McKenzie μόλις για 2 εβδομάδες 
(3 συνεδρίες) και διορθώθηκε



Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE)
– Schroth method

• Gold standard ασκήσεων για την 
σκολίωση

• Τρισδιάστατη διόρθωση της σκολίωσης

• Ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο 
της σκολίωσης (Curve pattern specific 
exercises)

• Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων 
κατόπιν συγκεκριμένης ταξινόμησης 
από την μέθοδο Schroth

• Μόνο από πιστοποιημένο στην μέθοδο 
θεραπευτή



Schroth method – Γενικά στοιχεία

• Εφευρέθηκε από την Katharina 
Schroth, δεκαετία ‘20.

• Αρχικά, μόνο για μεγάλες θωρακικές 
σκολιώσεις, άνω των 70 μοιρών

• Αναπτύχθηκε από την κόρη της 
Christa Lehnert-Schroth και τον 
εγγονό της Dr. Hans Rudolf Weiss, 
εφαρμόζεται για όλους τους τύπους 
σκολιώσεων

• Dr.Manuel Rigo (Barcelona Scoliosis 
Physical Therapy School – BSPTS) :

- Διόρθωση οβελιαίου επιπέδου (sagittal plane
correction)

-Εφαρμογή των διορθώσεων στις καθημερινές
δραστηριότητες (ADL, Activities of Daily Living)

-Βελτιστοποίηση ασκήσεων

-Ταξινόμηση των τύπων σκολίωσης κατά Rigo

-Ειδική ταξινόμηση των κηδεμόνων σκολίωσης
κατά Rigo (Rigo-Cheneau brace)

Asklepios Katharina Schroth Klinik – Bad Sobernheim

- 180 ασθενείς όλων των ηλικιών
- 4 εβδομάδες, 2-3 ώρες Schroth καθημερινά
- Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, μασάζ, πισίνα,

λειτουργικές ασκήσεις
- 10 ώρες σχολικά μαθήματα την εβδομάδα
- Ψυχολογική υποστήριξη
- Συνολικό κόστος 3500 ευρώ, πλήρης κάλυψη από

ασφαλιστικά ταμεία, ακόμα και στους ενηλίκους
- Εκμάθηση του προγράμματος ασκήσεων και εφαρμογή στο

σπίτι



Schroth method – Εκπαίδευση θεραπευτών

Asklepios Katharina Schroth 
Klinik, Bad Sobernheim

Barcelona Scoliosis Physical 
Therapy School (BSPTS)
Dr. Manuel Rigo

Schroth Best Practice
Dr. Hans Rudolf Weiss

1 course: 5 days2 courses:  1st 10 days
2nd 6 days

1 course: 10 days



Schroth method - Στόχοι

• Παρεμπόδιση επιδείνωσης της σκολίωσης, σε κάποιες περιπτώσεις 
σημαντική βελτίωση του κυρτώματος

• Βελτίωση της εμφάνισης και του αισθητικού αποτελέσματος

• Βελτίωση της στροφής των σπονδύλων

• Περιορισμός ή βελτίωση της υποκύφωσης (flatback)

• Αντιμετώπιση του πόνου

• Εκμάθηση διατήρησης των διορθώσεων στις καθημερινές δραστηριότητες

• Μείωση μηχανικών δυνάμεων που προωθούν την εξέλιξη της σκολίωσης

• Αύξηση της ζωτικής χωρητικότητας και βελτίωση της έκπτυξης του θώρακα 

• Αποφυγή εφαρμογής κηδεμόνα σε μικρές σκολιώσεις (Cobb<25ο)

• Αποφυγή χειρουργικής επέμβασης σε μεσαίες και μεγάλες σκολιώσεις, 
παράλληλα με χρήση κηδεμόνα

• Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής



Schroth method (BSPTS) – Principles of Correction

• Διορθώσεις λεκάνης

1)  Επιμήκυνση σπονδυλικής 
στήλης, με σταθερές τις 
διορθώσεις λεκάνης 

2)  Ασύμμετρος ευθειασμός
στο οβελιαίο (προσθιοπίσθιο) 
επίπεδο

3)  Αύξηση των διορθώσεων 
στο μετωπιαίο επίπεδο

4)  Στροφική αναπνοή

5)  Αύξηση μυϊκής 
ενεργοποίησης, με 
ταυτόχρονη διατήρηση όλων 
των παραπάνω διορθώσεων



Τύπος κυρτώματος 

Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)

Schroth Best Practice

• Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με βάση την 
ταξινόμηση της σκολίωσης, λαμβάνονται 
υπόψη οι ασυμμετρίες σε ώμους και λεκάνη



Muscle Cylinder Exercise – 4C



Frog at the pond exercise – 3C



Side-Lying Exercise – 4C



Andrea’s Cross on floor exercise – 3C



50 times exercise – 4C



Door Handle Exercise – 3C



ADL training

• Εκπαίδευση για διατήρηση των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες,
σε καθιστή, όρθια και ξαπλωμένη θέση

• Οι διορθώσεις διδάσκονται με βάση τον τύπο της σκολίωσης



Sagittal plane correction

Πραγματική τρισδιάστατη διόρθωση της σκολίωσης, βελτίωση του οβελιαίου επιπέδου



Rotational Angular Breathing (RAB)

• “Expand the collapses, compress the prominences”
• Δημιουργία ζεύγους δυνάμεων για διόρθωση της στροφής 
• Το RAB συντελεί στην βελτίωση της υποκύφωσης (flatback), μέσα από 

τον ανασχηματισμό του θωρακικού τοιχώματος
• Ο θεραπευτής εκπαιδεύει τον ασθενή με την βοήθεια των χεριών του και 

συγκεκριμένες τεχνικές
• Το RAB πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την διατήρηση των 

διορθώσεων



Μέθοδος Schroth και κηδεμόνας

Corrective movement during Schroth exercises Corrective movement in an asymmetrical 
brace (Rigo-Cheneau brace, Gensingen brace)

Οι Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση με την μέθοδο Schroth δένουν αρμονικά με ασύμμετρους κηδεμόνες τύπου 
Cheneau και εξασφαλίζουν το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σκολιώσεις 25ο – 45ο σε παιδιά που έχουν 
υπόλοιπο ανάπτυξης



Επιστημονικές αποδείξεις για την μέθοδο Schroth
• Level of Evidence I

• Ανασκόπηση στις πιο γνωστές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
(Pubmed, MEDLINE,CINAHL, Cochrane Library κ.α.)

• 18 σχετικές έρευνες
 1 Συστηματική Ανασκόπηση με Μετα-
ανάλυση
(Systematic review with meta-analyses– Level of 
Evidence I)
 3 Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Μελέτες
(Randomized Control Trials – Level of Evidence I)
 9 Προοπτικές μελέτες 
(Prospective studies – Level of evidence II)
 3 Αναδρομικές μελέτες
(Retrospective studies – Level of Evidence III)
 2 Μελέτες περιπτώσεων
(Case-studies – Level of Evidence IV)



RCT - Monticone et al  2014

Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and

improve quality of life in subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results

of a randomized controlled trial. European Spine Journal 2014 Jun;23(6):1204-14

110 ασθενείς, 2 γκρουπ (1st PSSE, 2nd γενική γυμναστική), πανομοιότυπα χαρακτηριστικά

Κριτήρια εισόδου: Cobb 10ο – 25ο ,Risser sign 0-1, Ηλικία >10 έτη

Follow-up 1 χρόνο μετά το τέλος της θεραπείας

Αποτελέσματα

Γωνία Cobb:

PSSE group: Βελτίωση σε 69%, επιδείνωση σε 8%, σταθερή σε 23%

Control group: Βελτίωση σε 6%, επιδείνωση σε 39%, σταθερή σε 55%

ATR: PSSE group βελτίωση 3,5ο, Control group σταθερή

SRS-22 (QoL): PSSE group βελτίωση >0,75 σε όλες τις υποκατηγορίες (πόνος,

λειτουργικότητα, εμφάνιση και ψυχική υγεία)

Control group καμία στατιστικά σημαντική αλλαγή

Συμπεράσματα: Οι PSSE μειώνουν την πιθανότητα

επιδείνωσης μικρών και μεσαίων σκολιώσεων (<25ο) κατά

την ανάπτυξη και προσφέρουν σημαντικά καλύτερα

αποτελέσματα από την γενική γυμναστική



RCT – Kuru et al 2015
The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent

idiopathic scoliosis: A randomized controlled clinical trial. Clinical

Rehabilitation, 2015 Mar 16, 1-10

45 ασθενείς, 3 γκρουπ: 1) Supervised Schroth, 2) Home Schroth 3)

Control group (observation)

10-18 ετών, Cobb 10ο -60ο , Risser 0-3

6 μήνες follow-up

Στο Schroth group στατιστικά σημαντική βελτίωση γωνίας Cobb κατά 2.5ο ,

στροφής σπονδύλων (ATR) κατά 4.2ο , ύψος του ύβου (hump height) κατά

68.66 mm και ασυμμετρίας λεκάνης

Στο control group επιδείνωση όλων των παραμέτρων

Όχι διαφορά στο SRS-23 (Quality of Life)

Αποτελέσματα παρόμοια με την RCT των Monticone et al 2014 , που

συμπέρανε πως οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση

(PSSE) μπορούν να περιορίσουν την επιδείνωση και να συντελέσουν ακόμα

και στην βελτίωση του κυρτώματος σε μικρές σκολιώσεις κάτω των 25ο ,

όπου δεν εφαρμόζεται κηδεμόνας

Συμπεράσματα: Η μέθοδος Schroth είναι

αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της Εφηβικής

Ιδιοπαθούς Σκολίωσης και πρέπει πάντα να

συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα θεραπείας



RCT – Schreiber et al 2015
The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the

quallity of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic

scoliosis – an assessor and statistician blinded randomized controlled

trial : “SOSORT 2015 Award Winner”. Scoliosis 2015, 10:24

Προσθήκη της μεθόδου Schroth στην θεραπεία με κηδεμόνα ή αποκλειστική

θεραπεία με την μέθοδο Schroth αντί παρακολούθησης

50 ασθενείς, 2 γκρουπ : 1) standard care (μόνο κηδεμόνας ή

παρακολούθηση), 2) standard care + Schroth method

10-18 ετών, Cobb 10ο-45ο, Risser 0-2

Πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και στα 2 γκρουπ

Ασκήσεις Schroth για 6 μήνες

Το γκρουπ της Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά την ικανότητα

διατήρησης σωστής στάσης κατά 27.5 sec περισσότερο από το γκρουπ

standard care

Το γκρουπ Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τα σκορ πόνου και

εμφάνισης στο SRS-22 questionnaire

Συμπεράσματα: Η μέθοδος Schroth βελτίωσε

σημαντικά την μυϊκή αντοχή, τον πόνο και την

εμφάνιση σε άτομα με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. Ο

συνδυασμός της μεθόδου Schroth με τον κηδεμόνα

προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την

εφαρμογή μόνο κηδεμόνα, χωρίς άσκηση



Systematic Review – Anwer et al 2015
Review article: Effects of Exercise on Spinal Deformities and Quality of

Life in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis. BioMed Research

International ,Vol 2015, Article ID 123848

Η πιο πρόσφατα δημοσιευμένη (Ιούνιος 2015) συστηματική ανασκόπηση της

βιβλιογραφίας που περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των πρόσφατων ερευνών

με υψηλή μεθοδολογική ποιότητα και αξιοπιστία (RCT’s)

Αναζήτηση σε Pubmed, CINAHL, Embase, Scopus, Cochrane Register of

Controlled Trials, PEDro, Web of Science

Παράμετροι που ελέγχθηκαν: Γωνία Cobb, στροφή σπονδύλων (ATR), ποιότητα

ζωής

30 έρευνες, 9 πληρούσαν τα κριτήρια και αξιολογήθηκαν, 6 είχαν υψηλή

μεθοδολογική ποιότητα στην κλίμακα PEDro, 3 ήταν RCT’s

H συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών χρησιμοποίησαν την μέθοδο Schroth

Η μετα-ανάλυση έδειξε πως υπάρχουν σαφείς επιστημονικές αποδείξεις πως οι

PSSE μειώνουν σημαντικά την γωνία Cobb και την ATR, ενώ βελτιώνουν

σημαντικά την ποιότητα ζωής ασθενών με σκολίωση

Συμπεράσματα: Πλέον υπάρχουν οι κατάλληλες

επιστημονικές αποδείξεις που πιστοποιούν την

αποτελεσματικότητα των PSSE στην αντιμετώπιση

της σκολίωσης (Level of Evidence I), καθώς και την

υπεροχή τους από την γενική ή καθόλου άσκηση



SOSORT guidelines (2011)

• Οι PSSE είναι το πρώτο βήμα στην θεραπεία της
σκολίωσης, με σκοπό τον περιορισμό της εξέλιξης της
σκολίωσης και την χρήση του κηδεμόνα.

• Οι ασκήσεις πρέπει να βασίζονται στην τρισδιάστατη
αυτοδιόρθωση, στην διατήρηση της διόρθωσης στις
καθημερινές δραστηριότητες και στην μυϊκή
σταθεροποίηση της διορθωμένης στάσης μέσα από την
εκπαίδευση του ασθενούς.

• Το πρόγραμμα των ασκήσεων σχεδιάζεται αποκλειστικά
από φυσικοθεραπευτές πιστοποιημένους στις PSSE και
εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς,
τον τύπο του κυρτώματος και την φάση της θεραπείας.

• Συνιστάται η συνεργασία θεραπευτικής ομάδας που
αποτελείται από ιατρό, τεχνικό ορθοπεδικό και
εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή.

• Πάντα η θεραπεία με τον κηδεμόνα πρέπει να
συνοδεύεται από ειδικές ασκήσεις για την σκολίωση.

• Καμία αθλητική δραστηριότητα δεν προτείνεται σαν
εναλλακτική θεραπεία για την σκολίωση. Παρόλαυτα
ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε αθλήματα, για τα
γενικότερα οφέλη της άθλησης



SRS statement (May 2014)
• Ο συνδυασμός κηδεμόνα και ειδικών 

ασκήσεων για την σκολίωση (PSSE) φαίνεται 
ότι προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην 
θεραπεία της σκολίωσης.

• Υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις ότι τα 
προγράμματα των ειδικών ασκήσεων για την 
σκολίωση (PSSE) έχουν σαφώς καλύτερα 
αποτελέσματα συγκρινόμενα με όχι ειδικές 
ασκήσεις, γενικότερη γυμναστική ή καθόλου 
άσκηση.

• Η SRS υποστηρίζει ενεργά ερευνητικές 
προσπάθειες σχετικά με τον ρόλο των ειδικών 
ασκήσεων για την θεραπεία της σκολίωσης.

• Η SRS σε συνεργασία με την SOSORT είναι 
στην διαδικασία δημιουργίας ερευνητικών 
οδηγιών για την μελέτη θεραπευτικών 
μεθόδων για την σκολίωση που 
περιλαμβάνουν κηδεμόνα και ειδικές 
ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE).



MSc Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία – ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης



Klapp method for scoliosis treatment

• Καμία επιστημονική τεκμηρίωση για την 
αποτελεσματικότητα της

• Μόλις 1 δημοσιευμένη έρευνα, χαμηλότατης 
μεθοδολογικής ποιότητας

• Case series (Level of Evidence IV), όχι control 
group, μικρό δείγμα (16 άτομα), ασαφή κριτήρια 
εισόδου, μ.ο. 15.1 έτη, αδιευκρίνιστη γωνία 
Cobb,φωτογραμμετρική ανάλυση (χαμηλή 
εγκυρότητα και αξιοπιστία) και πολλά άλλα 
μεθοδολογικά λάθη.

• 3-4 ακόμα απλές αναφορές στα Βραζιλιάνικα
• Ασκήσεις σε τετραποδική θέση, χωρίς καμία 

θετική επίδραση στο κύρτωμα
• Συχνά προβλήματα στα γόνατα λόγω θέσης



PNF method for scoliosis treatment

• Εξαιρετικά χρήσιμη σε νευρολογικά 
περιστατικά

• Καμία δημοσιευμένη έρευνα με εφαρμογή της 
μεθόδου PNF σαν αποκλειστική αντιμετώπιση 
της σκολίωσης 

• Μερικές αναφορές (όχι έρευνες με 
αποτελέσματα) χωρίς καμία επιστημονική ισχύ

• Οι αρθρογράφοι, κυρίως από Πολωνία  
(Marianna Bialek), εδώ και χρόνια εφαρμόζουν 
την μέθοδο FITS (Functional Individual 
Treatment of Scoliosis), που εντάσσεται στις 
PSSE

• FITS: Πολύπλοκη μέθοδος, μυοπεριτοναϊκή
χαλάρωση, κινητοποιήσεις, ενδυνάμωση 
σταθεροποιητών μυών και πυελικού εδάφους, 
αναπνοές, ασκήσεις ισορροπίας-συντονισμού, 
εκπαίδευση για καθημερινές δραστηριότητες

• Κάποια ελάχιστα στοιχεία από PNF απλώς 
ενσωματώνονται σε κάποιες ασκήσεις της 
μεθόδου FITS



Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην Σκολίωση 

• Σωστή αξιολόγηση και διάγνωση της πάθησης
• Εκτίμηση πρόγνωσης σκολίωσης
• Επιλογή κατάλληλης θεραπείας
• Καταρτισμός κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος ασκήσεων
• Παρακολούθηση εξέλιξης της θεραπείας, με χρήση των κλινικών εργαλείων 

αξιολόγησης
• Έγκυρη ενημέρωση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος
• Παρότρυνση ασθενούς για συμμόρφωση με το πρωτόκολλο θεραπείας
• Πολυεπιστημονική προσέγγιση, συνεργασία με Ιατρό (Παιδίατρος/ 

Ορθοπεδικός/Χειρούργος Ορθοπεδικός)  και Τεχνικό Ορθοπεδικό/Ορθωτικό
• Αναλυτική καταγραφή όλων των δεδομένων για την παρακολούθηση της 

θεραπείας
• Σχεδιασμός αξιόπιστων ερευνών που θα μελετήσουν την αποτελεσματικότητα 

των φυσικοθεραπευτικών μεθόδων στην αντιμετώπιση της σκολίωσης
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!
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