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ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΚΟΛΙΩΣΗ (PSSE)

Προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης
(curve pattern specific exercises)
Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση
(3D auto-correction)
 Εκπαίδευση για τις καθημερινές δραστηριότητες
(ADL training)
 Σταθεροποίηση διορθωμένης θέσης
(Stabilization of corrected posture)
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• Τρισδιάστατη αντιμετώπιση της παραμόρφωσης
• Παρεμπόδιση επιδείνωσης ή και μερική διόρθωση
• Βελτίωση εμφάνισης και του αισθητικού αποτελέσματος
• Εκπαίδευση για τις καθημερινές δραστηριότητες
• Βελτίωση του πόνου
• Βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

SOSORT 2005 Consensus Paper. S Negrini et al. Scoliosis, 2006 1:4 [3]

Aesthetics 100%; QL and disability >90%; Back pain, Psychological wellbeing, Progression in 
adulthood, Breathing function, Scoliosis Cobb degrees, Needs of further treatment in 
adulthood >80%

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ



Based on long term experience and current external evidence:

‘We cannot expect that PSSE will prevent progression during the riskiest 
period of growth (around the peak) in an otherwise progressive scoliosis 
with potential to go over 45º, so we cannot recommend PSSE as an 
alternative of bracing, but as supplementary-to-bracing, when bracing is 
indicated’ 

Schroth-BSPTS Statement about PSSE



 Κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση
 Ταξινόμηση τύπου σκολίωσης

 Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων με βάση τον τύπο της σκολίωσης

Schroth – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)



 Γενικές Αρχές Διόρθωσης
1) 3D Διόρθωση Στάσης (Ειδικές Αρχές Διόρθωσης)

2) Τεχνική Έκπτυξης – Σύσπασης
3) Μυϊκή Ενεργοποίηση

4) Ενσωμάτωση

Schroth – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)

 Ειδικές Αρχές Διόρθωσης 
1) Αυτό-Επιμήκυνση, με 3D διορθωμένη λεκάνη

2) Ασύμμετρος Οβελιαίος Ευθειασμός
3) Συμμετρία στο Μετωπιαίο επίπεδο 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Level of Evidence I

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



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (ΜΕΧΡΙ 2012)

Cochrane Review (Romano et al 2012)

Some evidence for PSSE, mostly based on a RCT (Wan et al 2005) with many 
limitations. Lack of good quality studies.

Systematic Review (Weiss 2012)

No safe conclusions about PSSE, due to inadequate inclusion criteria in most studies

Systematic Review (Mordecai and Dabke 2012)

Previous Systematic Reviews showed some effectiveness of PSSE, but based on poor 
methodological quality researches 



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



Systematic Review (Meta-Analysis)– 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



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



RCT – Schreiber et al 2017

Schroth Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercises added

to the standard of care lead to better Cobb angle outcomes in

Adolescents with Idiopathic Scoliosis – an assessor and

statistician blinded Randomized Controlled Trial.

PLoS One. 2016 Dec 29;11(12):e0168746

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 0-5

Πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και στα 2 γκρουπ

Ασκήσεις Schroth για 6 μήνες

Το γκρουπ της Schroth είχε σημαντικά μικρότερη γωνία Cobb μετά

από 6 μήνες. Η ανάλυση έδειξε πως σε έναν ασθενή με μ.ο.

σκολίωσης 51.2ο , στο Schroth γκρουπ θα ήταν 49.3ο και στο control

group 55.1ο.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος Schroth όταν

προστίθεται στο πρόγραμμα θεραπείας

καταφέρνει να μειώσει την γωνία Cobb και την

σοβαρότητα του κυρτώματος.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28033399


RCT – Schreiber et al 2017

Schroth physiotherapeutic scoliosis-specific exercises for

adolescent idiopathic scoliosis: how many patients require

treatment to prevent one deterioration? – results from a

randomized controlled trial - “SOSORT 2017 Award Winner”

Scoliosis and Spinal Disorders (2017) 12:26

Πόσοι ασθενείς χρειάζονται θεραπεία για να

προλάβουν ένα κακό αποτέλεσμα σε μια

προκαθορισμένη περίοδο (Number Needed to Treat

– NNT). Δείκτης που φανερώνει αν τα αποτελέσματα

μιας RCT είναι κλινικά σημαντικά.

Πρόγραμμα Schroth supervised 1h/w, home program

35-40 min/day για 6 μήνες.

Συμπεράσματα: Τα βραχυπρόθεσμα

αποτελέσματα της μεθόδου Schroth, όταν

προστίθεται στο πρόγραμμα θεραπείας, έδωσαν

μεγάλο πλεονέκτημα συγκριτικά με την απλή

παρακολούθηση ή μόνο κηδεμόνα (standard

care). Τα αποτελέσματα της RCT είναι συνεπώς

εκτός από στατιστικά σημαντικά και κλινικά

σημαντικά.



Ongoing RCT – Kwan et al 2017

Effectiveness of Schroth exercises during bracing in adolescent

idiopathic scoliosis: results from a preliminary study – SOSORT

Award 2017 Winner.

Scoliosis Spinal Disord. 2017 Oct 16;12:32

Prospective matched-cohort study

SRS inclusion criteria (υψηλό ρίσκο επιδείνωσης)

24 ασθενείς, 2 groups: «Schroth + κηδεμόνας» και «μόνο κηδεμόνας»

Ίδια χαρακτηριστικά

Cobb angle: Schroth group 17% βελτίωση, 61% σταθερή, 21%

επιδείνωση. Control group: 4% βελτίωση,46% σταθερή, 50%

επιδείνωση.

Compliant ασθενείς σε Schroth group: 31% βελτίωση, 69% σταθερή

Schroth group βελτίωση σε Truncal shift, ATR, SRS function and total

scores.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος Schroth όταν

προστίθεται στην θεραπεία με κηδεμόνα

επιτυγχάνει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα

από τον κηδεμόνα μόνο του. Βελτίωση γωνίας

Cobb, ATR και SRS-22.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29051921


Whether orthotic management and exercise are equally

effective to the patients with Adolescent Idiopathic

Scoliosis in Mainland China? A Randomized Controlled

Trial Study.

Spine (Phila Pa 1976). 2017 Sep 6

Συγκριτική μελέτη κηδεμόνα και PSSE (SEAS)

SRS-SOSORT inclusion criteria

2 groups: 1)Κηδεμόνας μόνο , 2) PSSE μόνο

24 ασθενείς κηδεμόνα, 29 ασθενείς PSSE

12 μήνες follow-up

ATR – Cobb angle, ποιότητα ζωής SRS-22 βελτιώθηκαν

στατιστικά σημαντικά και στα 2 γκρουπ, περισσότερο στο

γκρουπ του κηδεμόνα. Η ισορροπία των ώμων βελτιώθηκε

μόνο στο γκρουπ κηδεμόνα.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της

θεραπείας βελτιώθηκαν και στα δύο γκρουπ,

μόνο με κηδεμόνα ή μόνο με PSSE. Ο

κηδεμόνας βελτίωσε περισσότερο

ακτινολογικές παραμέτρους, ενώ οι PSSE

την ποιότητα ζωής (λειτουργικότητα και

ψυχολογία, SRS-22).

RCT – Zheng et al 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885287


SOSORT guidelines (2011)

Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation
Treatment (SOSORT)

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

• 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.



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).



Position Statement AAOS,SRS,POSNA,AAP for 
Adolescent Idiopathic Scoliosis (2015)

• AAOS, SRS, POSNA and AAP believe that 
recent high quality studies demonstrate 
that non-operative interventions such as 
bracing and scoliosis specific exercises 
(PSSE) can decrease the likelihood of 
curve progression to the point of 
requiring surgical treatment.

AAOS: American Academy of Orthopedic Surgeons

SRS: Scoliosis Research Society

POSNA: Pediatric Orthopedic Society of North America

AAP: American Academy of Pediatrics



Eurospine Non-Surgical Diploma (2018)



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

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

Κλινικά εργαλεία αξιολόγησης

Ανθρωπομετρικά 
στοιχεία



• Σημαντική για την επιλογή της κατάλληλης
θεραπείας και την πρόγνωση

• Most tilted upper end vertebra – most tilted lower
end vertebra

• Υποκειμενική μέτρηση
Inter/intra observer error 2.8ο -7.2ο

Εξαρτώμενη από θέση, στάση, ώρα
• Cobb angle
10ο-24ο μικρή σκολίωση
25ο -45ο μεσαία σκολίωση
>45ο μεγάλη σκολίωση

Σκολιωτική γωνία (Cobb angle)Σκολιωτική γωνία
(Cobb angle)





Anthropometric Data

Ύψος σε όρθια θέση
Ύψος σε καθιστή θέση
Βάρος
Όρθιο/καθιστό ύψος με κηδεμόνα
Άνοιγμα χεριών
Θωρακική έκπτυξη
1. Axilla expansion
2. Xyphoid expansion
3. Waist expansion

Αντιμετώπιση με κηδεμόνα:
Καθιστό ύψος/ Βάρος / Περίμετρος 
θώρακα/ ΄Υψος με κηδεμόνα



Σκολιώμετρο
• Διάγνωση σκολίωσης, Σχολικός έλεγχος (School screening)
• Follow-up, ανίχνευση επιδείνωσης
• Μέγιστη στροφή σε Apex
• Σε καθιστή και όρθια θέση (προτιμότερη η καθιστή)
• Τακτική επαναξιολόγηση

Στροφή του κορμού
(Angle Trunk Rotation – ATR)



Risser sign

Ποσοστό οστεοποίησης της 
λαγόνιας απόφυσης πάνω στην 
λαγόνια ακρολοφία

• Risser 0 : Δεν υπάρχουν καθόλου σημάδια 
οστεοποίησης της λαγόνιας απόφυσης

• Risser 1 : Η απόφυση έχει αρχίσει να 
σχηματίζεται και καλύπτει μέχρι το 25% της 
λαγόνιας ακρολοφίας, αρχή οστεοποίησης. 
Συνήθως στα κορίτσια είναι το διάστημα που 
εμφανίζεται η πρώτη περίοδος (menarche)

• Risser 2 : Η οστεοποίηση της απόφυσης 
καλύπτει το 50% της λαγόνιας ακρολοφίας

• Risser 3 : Η οστεοποίηση της απόφυσης 
καλύπτει το 75% της λαγόνιας ακρολοφίας. 
Απομένει ακόμα οστική ανάπτυξη, όμως η 
ταχύτητα ανάπτυξης έχει μειωθεί

• Risser 4 : 100% οστεοποίηση της λαγόνιας 
απόφυσης, χωρίς όμως ένωση με την λαγόνια 
ακρολοφία. Σε αυτό το στάδιο έχουμε 
σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης. Η 
συνοστεοποίηση της λαγόνιας απόφυσης με 
την λαγόνια ακρολοφία ξεκινάει από το 
οπίσθιο τμήμα αυτής

• Risser 5 : Τέλος της οστικής ανάπτυξης. Η 
λαγόνια απόφυση έχει συνοστεοποιηθεί
πλήρως με την λαγόνια ακρολοφία



Κλινικές φωτογραφίες

 Μπροστά στο σκολιόγραμμα
 Σταθεροποίηση θέση / κάμερας
 Κατάλληλο ντύσιμο

 Πριν τις ασκήσεις και σε φυσική θέση
 Προσοχή σε ασθενείς με κηδεμόνα



• Μέτρηση ασυμμετριών σε 
ώμους, θώρακα, 
ωμοπλάτες, λεκάνη

• Σκορ 0-11

Κλίμακα TRACE
(Trunk Appearance Clinical Evaluation)



POTSI/ATSI Index
(Posterior/Anterior Trunk Symmetry Index) 



Σπιρομέτρηση

• Προσδιορισμός αναπνευστικής 
λειτουργίας

• Αναπνευστικοί περιορισμοί σε 
μεγάλες θωρακικές σκολιώσεις 
(όχι πάντα) 

• Vital Capacity (VC) , Forced Vital 
Capacity (FVC), FEV 1.0



TAPS (Trunk Appearance Perception Scale)

• Self-image

• Συμπληρώνεται κάθε 6 
μήνες

• Από 1 (μεγαλύτερη 
παραμόρφωση) έως 5 
(μικρότερη 
παραμόρφωση)

• Συνολικό σκορ: Μέσος 
όρος από τα 3 
διαφορετικά σετ εικόνων



Ερωτηματολόγιο SRS-22

• Μέτρηση ποιότητας ζωής ασθενούς 
(Quality of Life)

• 5 υποκατηγορίες (Pain, Mental Health, 
Self-Image, Function, Treatment 
Satisfaction)

• Σκορ από 1 (χειρότερη) έως 5 (καλύτερη) 
για κάθε ερώτηση

• Συνολικό σκορ 20-100

• Επαναξιολόγηση κάθε 6 μήνες

• Validated in Greek



Brace Questionnaire

• 34 ερωτήσεις σχετικά με την χρήση 
κηδεμόνα

• Συμπληρώνεται 3 μήνες μετά την πρώτη 
εφαρμογή κηδεμόνα

• 8 ενότητες: Γενική υγεία, Φυσική 
δραστηριότητα, Συναισθηματική 
λειτουργικότητα, εξωτερική εμφάνιση, 
ζωτικότητα, σχολικές δραστηριότητες, 
πόνος, κοινωνική λειτουργικότητα

• Κάθε ερώτηση, 1 (χειρότερη) έως 5 
(καλύτερη)

• Συνολικό σκορ (%): Πολλαπλασιασμός 
αθροίσματος επί 20 και διαίρεση δια 34



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%)
• 16 ετών, Risser 5, γωνία Cobb 24ο : 

Progression factor = 0.56 ( <10%)





29ο 24ο 26ο

pre-ex 7 months post-ex 20 months post-ex



pre-ex post-ex

pre-ex post-ex



pre-ex post-ex





25ο 10ο

02/16 09/16
pre-ex post-ex



pre-ex post-ex



pre-ex post-ex



12 μήνες μετά την προηγούμενη x-ray, κάνοντας 1-2 ημ/εβδ ασκήσεις



13/10/15
27ο

07/03/16
30ο

06/10/16
20ο

20/03/18
15ο



07/03/16
30ο

20/03/18
15ο

07/03/16
30ο

20/03/18
15ο



30ο

20ο

15ο



23ο

28ο

17ο 21ο
17ο

06/16 12/16 09/17 01/18 02/18

09/17 01/18 09/17 01/18

-16ο

02/18



09/16 
Cobb 24ο / ATR 6ο

03/17 
Cobb 28ο / ATR 7ο

05/17 
Cobb 39ο / ATR 9ο

09/15 
Cobb 21ο / ATR 6ο



Συμπεράσματα - Συστάσεις
Οι PSSE είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες (Level of Evidence I) και αναγνωρισμένες από τις 

διεθνείς επιστημονικές κοινότητες (SRS,SOSORT,AAOS,POSNA,AAP)
Οι PSSE αποτελούν το πρώτο βήμα αντιμετώπισης της σκολίωσης, αποκλειστική 

αντιμετώπιση κάτω από τις 25ο ,συνδυασμός με κηδεμόνα σε >25ο

Αποδεδειγμένη υπεροχή από την γενική ή μη Ειδική άσκηση
 Σταθεροποίηση ή βελτίωση γωνίας Cobb κ’ στροφής

Βελτίωση κλινικής εμφάνισης, συμμετρίας σώματος κ’ αναπνευστικής ικανότητας

Ο Εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής στις PSSE:
• Αναπόσπαστο μέλος της θεραπευτικής ομάδας (Χειρούργος Ορθοπεδικός, Ορθωτικός)

• Ενημέρωση οικογένειας, ρεαλιστικές προσδοκίες 
• Σχεδιασμός προγράμματος PSSE

• Follow-up ασθενούς , Περιορισμός x-rays, Έγκαιρη ανίχνευση επιδείνωσης
• Κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση στην σκολίωση



www.skoliosi.com



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Νίκος Καραβίδας, PT, MSc
Schroth BSPTS Instructor

SEAS Therapist

Schroth Best Practice Therapist

McKenzie Therapist

MSc Sports Physiotherapy, Cardiff University


