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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Συνήθης θεραπεία 
για την σκολίωση 
στην Ελλάδα είναι η 
χρήση κηδεμόνα 

 

• Συνήθης σύσταση 
των ιατρών είναι 
κοιλιακοί και 
ραχιαίοι, κολύμβηση 
ή άλλα σπορ ή 
καθόλου άσκηση 

 



SCHROTH METHOD 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Εφευρέθηκε από την Katharina Schroth, 
την δεκαετία του 1930 

• Αρχικά χρησιμοποιούνταν μόνο για 
σκολιώσεις άνω των 70 μοιρών, σχεδόν 
αποκλειστικά για θωρακικές σκολιώσεις 

• Με τα χρόνια αναπτύχθηκε περισσότερο 
από την κόρη της Christa Lehnert Schroth 
και τον εγγονό της Dr. Weiss και πλέον 
εφαρμόζεται για όλους τους τύπους της 
σκολίωσης 

• Asklepios Klinik Bad-Sobernheim: 
 Φιλοξενεί μέχρι 180 ασθενείς όλων των 

ηλικιών από όλο τον κόσμο, διαμονή 4 
εβδομάδων στο κέντρο, 2-3 ώρες Schroth 
program καθημερινά, παράλληλα με άλλες 
δραστηριότητες, 10 ώρες σχολικά 
μαθήματα την εβδομάδα, ψυχολογική 
υποστήριξη 
 



SCHROTH METHOD 
• Ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο 

της σκολίωσης 
• Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση της 

σκολιωτικής στάσης (3D autocorrection 
– self elongation) 

• Εφαρμογή στροφικής αναπνοής 
(Rotational Angular Breathing) 

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

• Οι ασκήσεις διδάσκονται μόνο από 
πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή 

• Latest developments: 
Dr. Manuel Rigo (Barcelona Scoliosis 

Physical Therapy School- BSPTS) 
Dr. Hans Rudolf Weiss (Schroth Best 

Practice) 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

     Χαλαρή στάση     Θέση διόρθωσης               Εκτελώντας άσκηση 
     ( 3C Scoliosis)     (Semi-Hanging) 



 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

     Χαλαρή στάση       Θέση διόρθωσης        Εκτελώντας άσκηση 
     (3C Scoliosis)         (Antrea’s cross on floor) 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Χαλαρή στάση    Εκτελώντας ασκήσεις        ADL training 
         



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

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

• Keywords: Schroth Method AND Scoliosis AND Therapy 
AND Treatment 

• 16 έρευνες:  
- 1 RCT [Kuru et al 2015] (Level of Evidence Ι ) 
- 1 Systematic review [Weiss et al 2008] (Level of Evidence II ) 
- 1 ongoing RCT (preliminary results) (Level of Evidence II) 
- 8 prospective studies (Level of Evidence II ) 
- 3 retrospective studies (Level of Evidence III ) 
- 2 case studies (Level of Evidence IV) 

 



KURU ET AL (2015) - RCT 
• The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent 

idiopathic scoliosis: A randomised controlled clinical trial 
• 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, ATR, 

ασυμμετρία λεκάνης και hump height 
• 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 [curve 

specific exercises vs general exercises, Cobb<25ο ) 

 (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 randomised controlled trial) 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Retrospective/case studies 

Prospective studies 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ SCHROTH 
• Μείωση της πιθανότητας επιδείνωσης της σκολίωσης 
• Βελτίωση της γωνίας Cobb 
• Βελτίωση της ATR 
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής (πόνος, λειτουργικότητα, 

self – image) 
• Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας (έκπτυξη 

θώρακα, VC) 
• Βελτίωση γωνιών οβελιαίου επιπέδου (sagittal plane), 

περιορισμός του flatback 
• Καμία έρευνα δεν παρουσιάζει αρνητικά 

αποτελέσματα από την χρήση της μεθόδου Schroth 
 

 



BRACE AND SCHROTH METHOD 
• 5 prospective controlled 

studies αποδεικνύουν 
την αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου Schroth σε 
συνδυασμό με τον 
κηδεμόνα στην θεραπεία 
της σκολίωσης 

•  Σε σκολιώσεις με γωνία 
Cobb >25ο (Risser 0-3) η 
μέθοδος Schroth πρέπει 
να συνδυάζεται  με 
κηδεμόνα 

• Ο ασύμμετρος τύπος κηδεμόνα Gensingen 
Brace (Dr. Hans Rudolf Weiss) «δένει» 
αρμονικά με την μέθοδο Schroth 
• Σημεία εκτόνωσης κηδεμόνα = σημεία 
έκπτυξης με την μέθοδο Schroth (κοίλο τμήμα 
σκολίωσης) 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις για την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου Schroth στην θεραπεία 
της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης 

• Οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT 
αναγνωρίζουν τα οφέλη από την σωστή εφαρμογή της 
μεθόδου Schroth και συμφωνούν πως η θεραπεία με τον 
κηδεμόνα πάντα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές 
ασκήσεις για την σκολίωση  

 (SRS Statement on PSSE, May 2014 – SOSORT guidelines for scoliosis 2011) 

• Η μέθοδος Schroth προσφέρει σημαντικά καλύτερα 
αποτελέσματα από την γενική γυμναστική, τα σπορ ή την 
καθόλου άσκηση 

• Σε σκολιώσεις μέχρι 25ο η μέθοδος Schroth μπορεί να 
αποτελέσει αποκλειστική θεραπεία για την σκολίωση, σε 
μεγαλύτερες σκολιώσεις πρέπει να συνδυάζεται με τον 
κατάλληλο διορθωτικό κηδεμόνα 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 
Φυσικοθεραπευτής 
Certified Schroth Therapist 
Certified SEAS Therapist 
McKenzie Therapist 
PT, MSc 


