
 

 

©Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 

IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to stimulate 

and support the study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

 

Εκπαίδεςζη για ηον πόνο ζηη ζπονδςλική ζηήλη 

Ειζαγυγή 

Η εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή, ε θαζεζύραζε θαη νη ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο είλαη ε πξώηε γξακκή 
αληηκεηώπηζεο γηα ηνπο αζζελείο κε ζπνλδπιηθό θαη γεληθόηεξα κπνζθειεηηθό πόλν, όπσο απηέο 

πξνηείλνληαη από ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο [1, 2]. Οη παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 
εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν κπνξεί λα είλαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ, ηνλ εθεζπραζκό θαη 
ζπκβνπιέο πσο πξέπεη λα παξακείλνπλ δξαζηήξηνη.  Λόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ επηινγώλ ζρεηηθά 
κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ, νη Engers θαη ζπλεξγάηεο [3] θαζόξηζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ 
σο ηε δηαδηθαζία παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζηνλ αζζελή ρξεζηκνπνηώληαο πξν-πξνγξακκαηηζκέλεο θαη 
δνκεκέλεο ηερληθέο 

Δπηπιένλ, νη Bellamy θαη ζπλεξγάηεο [4] δίλνπλ έκθαζε ζην όηη ε εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ πξέπεη λα 
έρεη ζηόρν ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, κε απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε λα είλαη «κηα δηαδηθαζία πνπ 
επηηξέπεη ζηα άηνκα λα ιακβάλνπλ ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία».  
 

Ο πόλνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ απρέλα, ηνπ ζώξαθα, ηεο νζθπτθήο 
κνίξαο ή/θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνύ θαη κπνξεί λα είλαη κηα επαλαιακβαλόκελε θαηάζηαζε, κε 
κεηαβιεηή πνξεία. Παξόιν πνπ πνιιά επεηζόδηα πόλνπ ζηε κέζε βειηηώλνληαη ζεκαληηθά εληόο 6 
εβδνκάδσλ θαη ην 33% ησλ αζζελώλ αλαξξώλνπλ ηνπο πξώηνπο ηξεηο κήλεο, ην 65% ησλ αζζελώλ 
αλαθέξνπλ θάπνην πόλν ζηνπο 12 κήλεο [5-7].  Δπηπιένλ, έσο θαη ην 33% ησλ αζζελώλ ζα εκθαλίζνπλ 
ππνηξνπή κέζα ζην πξώην έηνο εκθάληζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ επεηζνδίνπ [5, 8]. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό 
ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ρακειό νζθπτθό πόλν λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ θιηληθή πνξεία ηεο θαηάζηαζήο 
ηνπο.  
 

Αθνινπζνύλ κοπςθαίερ ζςμβοςλέρ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε ρακειό νζθπτθό πόλν: 

 Βεβαηώζηε ηνπο αζζελείο πσο ν πόλνο απηόο δελ είλαη απεηιεηηθόο γηα ηε δσή, σζηόζν κπνξεί λα 
ππάξρνπλ ππνηξνπέο.  

 Δλζαξξύλεηε ηνπο αζζελείο λα απνθύγνπλ παξαηεηακέλε μεθνύξαζε, πσο πξέπεη λα παξακείλνπλ 
δξαζηήξηνη θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο παξά ηνλ πόλν, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό.  

 Αμηνινγήζηε θαη εληνπίζηε παξαλνήζεηο/ιαζεκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ρακειό νζθπτθό 
πόλν. 

 Δμεγήζηε γηαηί ν απεηθνληζηηθόο έιεγρνο ίζσο δελ είλαη απαξαίηεηνο. 
 Δλεκεξώζηε ηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηηο εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο επηινγέο δηαρείξηζεο πόλνπ 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο [1, 9, 10].  

 

Ο Πίλαθαο 1  ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζεκεία θιεηδηά γηα ηνλ πόλν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιε, όπσο 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθπαηδεπηηθέο εθζηξαηείεο ή παξεκβάζεηο. Οη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηάδνζε κελπκάησλ πγείαο κε ζηόρν λα επεξεάζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 
αηόκσλ, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνβάινπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία [11]. Τα απνηειέζκαηα 
ζρεηηθά κε ηηο εθζηξαηείεο απηέο είλαη κεηθηά, επεξεάδνληαο ζεηηθά πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ πόλν 
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ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, κεηώλνπλ ηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο, αμηνπνηώληαο ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ [12].  

Πίνακαρ 1: Μηνύμαηα κλειδιά για ηον πόνο ζηη ζπονδςλική ζηήλη 

Θεμαηικέρ για ηην εκπαίδεςζη ηυν αζθενών 
[1, 13-19] 

Μηνύμαηα για εκζηπαηείερ ενημέπυζηρ 
ζσεηικά με ηον πόνο ηηρ ζπονδςλικήρ ζηήληρ 

[11, 12, 20-23] 

1. Παξακείλεηε δξαζηήξηνη.  
2. Δπηζηξέςηε ζηηο ζπλήζεηο/θαλνληθέο ζαο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

3. Δθπαίδεπζε γηα ηε θύζε θαη ηελ πξόγλσζε 
ηεο δηαηαξαρήο ζαο. 

4. Καζεζύραζε θαη πιεξνθόξεζε γηα ηελ 
πνξεία ηεο αλάξξσζεο.  

5. Καζεζύραζε πσο ε θαηάζηαζε απηή δελ 
νθείιεηαη ζε ζνβαξή αζζέλεηα. 

6. Καζεζύραζε πσο ηα ζπκπηώκαηα ζα 
βειηησζνύλ. 

7. Δθπαίδεπζε αζζελώλ ζρεηηθά κε 
πξννδεπηηθή δηαρείξηζε.   

8. Δθπαίδεπζε αζζελώλ ζρεηηθά κε 
ζηξαηεγηθέο απηό-δηαρείξηζεο. 

9. Δθπαίδεπζε αζζελώλ ζρεηηθά κε ηνλ πόλν 
θαη ηνπο κεραληζκνύο ηνπ. 

10. Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε κεραληθή ηνπ 
ζώκαηνο θαη ηελ εξγνλνκία.  

1. Μείλεηε δξαζηήξηνη/Σπλερίζηε ηελ άζθεζε. 

2. Σπλερίζηε ηηο ζπλήζεηο ζαο δξαζηεξηόηεηεο.   
3. Σπλερίζηε ή/θαη επηζηξέςηε ζηελ εξγαζία ζαο.   
4. Απνθύγεηε ηελ μεθνύξαζε γηα κεγάιεο 

πεξηόδνπο.  
5. Σπλήζσο, ε πξόγλσζε είλαη θαιή.  
6. Ο πόλνο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ζπάληα 

νθείιεηαη ζε ζνβαξή παζνινγία.  
7. Οη αθηηλνγξαθίεο ίζσο δελ κπνξνύλ λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηελ αηηία ηνπ πόλνπ.  
8. Τν ρεηξνπξγείν ίζσο δελ είλαη ε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Διάρηζηνη αζζελείο κε πόλν 
ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ρξεηάδνληαη 
ρεηξνπξγείν.   

9. Γνθηκάζηε απινύο ηξόπνπο αλαθνύθηζεο από 
ηνλ πόλν.   

10. Αλαδεηήζηε ζπκβνπιέο από εηδηθνύο.  
11. Υπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη πνπ ζα ζαο 

βνεζήζνπλ.  
12. Δίλαη ζεκαληηθό λα έρεηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηνλ πόλν.  
 

Παπανοήζειρ ζσεηικά με ηον πόνο ζηη ζπονδςλική ζηήλη.  

Υπάξρνπλ γεληθεπκέλεο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηελ πξόγλσζε ηνπ πόλν ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο [24-27]: 

 Η αλαγθαηόηεηα ηνπ απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ γηα ηε δηάγλσζε ηεο αηηίαο ηνπ πόλνπ θαη 
άκεζν πιάλν ζεξαπείαο,  

 Πσο ν πόλνο είλαη αλάινγνο ηεο ηζηηθήο βιάβεο πνπ ππάξρεη,  
 Πσο νη αλαηνκηθέο αλσκαιίεο πξνθαινύλ ηνλ πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε (π.ρ. ν δίζθνο 

έρεη θύγεη από ηε ζέζε ηνπ, ρξεηάδεηαη αλάηαμε θιπ),  

 Πσο ην θνξηίν είλαη επηβιαβέο γηα ηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο,  

 Πσο πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο όηαλ ππάξρεη πόλνο,  
 Πσο ε ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη επάισηε θαη  
 Πσο πξέπεη λα ηελ πξνζηαηέςνπκε.  
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Οη θιηληθνί ινηπόλ, πξνηείλεηαη λα αμηνινγνύλ ηηο αλεζπρίεο ησλ αζζελώλ ηνπο, ηνπο θόβνπο θαη ηηο 
πεπνηζήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ πόλν ζηε ζπνλδπιηθή ηνπο ζηήιε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη θιηληθνί ζα 
κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ εάλ νη αζζελείο ηνπο πηζηεύνπλ θάπνηνπο από ηνπο παξαπάλσ κύζνπο. 
Αθνύγνληαο ηηο αλεζπρίεο ησλ αζζελώλ, ηνπο ζηόρνπο θαη ην ηη αλακέλνπλ από ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πξνβιήκαηόο ηνπο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αηνκηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ ζπλεξγαζία ζε ό,ηη αθνξά ηελ 
ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο [28-30].  

 

Τν Πιαίζην 1 αλαθέξεη ηα κελύκαηα πνπ πξέπεη λα πεξαζηνύλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξξηςε θνηλώλ κύζσλ 
πνπ αθνξνύλ ηνλ πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε.   

Πλαίζιο 1: Καηαππίπηονηαρ κοινούρ μύθοςρ για ηο ζπονδςλικό πόνο [25] 

1. Ο επίκνλνο ζπνλδπιηθόο πόλνο κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθόο, αιιά ζπάληα 
είλαη επηθίλδπλνο.  

2. Η δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο από κόλε ηεο δελ απνηειεί αίηην γηα ζπνλδπιηθό 
πόλν.  

3. Ο επίκνλνο ζπνλδπιηθόο πόλνο ζπάληα ζρεηίδεηαη κε ζνβαξή ηζηηθή βιάβε.  
4. Ο απεηθνληζηηθόο έιεγρνο ζπάληα δείρλεη ην αίηην ηνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ.  
5. Ο πόλνο θαηά ηελ άζθεζε ή ηελ θίλεζε δελ ζεκαίλεη πσο ηξαπκαηίδεζηε.  
6. Ο ζπνλδπιηθόο πόλνο δελ πξνθαιείηαη από θαθή ζηάζε. 
7. Ο ζπνλδπιηθόο πόλνο δελ πξνθαιείηαη από ηελ «αδπλακία ησλ κπώλ ηνπ 

θνξκνύ». 
8. Οη ζπνλδπιηθέο ζηήιεο δελ θζείξνληαη από ην θαζεκεξηλό θνξηίν θαη ην 

ζθύςηκν.  
9. Οη εμάξζεηο ηνπ πόλνπ δελ ζεκαίλεη πσο ηξαπκαηίδεηε ηνλ εαπηό ζαο.  
10. Δλέζεηο, ρεηξνπξγείν θαη ηζρπξή θαξκαθεπηηθή αγσγή ζπλήζσο δελ 

ζεξαπεύνπλ ην πξόβιεκα.  

 

Οθέλη ηηρ εκπαίδεςζηρ πος αθοπούν ηον ζπονδςλικό πόνο.  

Η εθπαίδεπζε παίδεη έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ελίζρπζε ησλ αζζελώλ γηα κηα επηηπρή απηό-δηαρείξηζε 
ηνπ πξνβιήκαηόο ηνπο. Με ηελ εθπαίδεπζε ν αζζελήο αληηιακβάλεηαη θαιύηεξα ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη 
εμνπιίδεηαη κε βαζηθέο δεμηόηεηεο γηα ην πώο λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε απηή θαη πόηε ρξεηάδεηαη λα 
αλαδεηήζεη βνήζεηα. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθόο ππξήλαο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 
επαγγεικαηηώλ πγείαο, εηδηθά ζε αζζελείο κε ζπνλδπιηθό πόλν. Σπλνιηθά, ππάξρνπλ εξεπλεηηθέο 
απνδείμεηο πσο ε εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ κπνξεί καθξνπξόζεζκα λα παξέρεη εθεζπραζκό, λα κεηώζεη 
ην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πόλν θαη λα κεηώζεη ηελ παξαπνκπή ησλ αζζελώλ ζην ζύζηεκα πγείαο κε 
νμύ ή ππνμύ ρακειό νζθπτθό πόλν [31, 32]. Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν, 
έζησ θαη πέληε ιεπηώλ κπνξνύλ λα επλνήζνπλ ηνπο αζζελείο κέρξη θαη γηα 12 κήλεο [31-33]. Πεξαηηέξσ 
νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο [3, 13, 34, 35]  είλαη ηα εμήο:  

 Μείσζε ηεο εμάξηεζεο από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  
 Απνκάθξπλζε αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο.  
 Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο.  
 Μπνξεί λα βειηηώζεη ηηο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξίζαιςε πγείαο.  

 Μπνξεί λα βειηηώζεη ηελ απηό-θξνληίδα.  
 Μπνξεί λα εληζρύζεη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ, κε πξνζαλαηνιηζκό ζηελ 
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αύμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  
 Μπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.  
 Μπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ πξνζήισζε ζηελ ζπληαγνγξαθνύκελε ζεξαπεία.  
 Μπνξεί λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο αζζελείο λα θάλνπλ ελέξγεηεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 

επηζηξνθή ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο.  

 Μπνξεί λα κεηώζεη ην ξίζθν ηεο ρξνληόηεηαο θαη ηεο ππνηξνπήο.  
 Μπνξεί λα αλαπηύμεη ηελ απηνπεπνίζεζε γηα ηελ απηό-δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

Σπόποι εκπαίδεςζηρ ζσεηικά με ηον ζπονδςλικό πόνο.  

Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν [3, 15, 24, 36, 37]:  

 Λεθηηθνί (π.ρ. ζπδήηεζε) 

 Γξαπηνί (π.ρ. θπιιάδην κε πιεξνθνξίεο) 

 Οπηηθναθνπζηηθνί (π.ρ. video) 

 Δηθνληθνί (π.ρ. ηειε-εθπαίδεπζε) 

 Γηαδηθηπαθνί κε κεηθηή πξνζέγγηζε 

 Αηνκηθά ή ζε νκάδεο  

 Δθζηξαηείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

 

Γελ ππεξηζρύεη θάπνηνο ηξόπνο εθπαίδεπζεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ [15, 37]. Ωζηόζν, ππάξρνπλ ελδείμεηο 
πσο ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ ίζσο λα είλαη πνην απνηειεζκαηηθόο [37]. Οη ιεθηηθέο 
παξεκβάζεηο/ζπδεηήζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεκα πσο κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλεο, παξέρνληαο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ θάζε αζζελή μερσξηζηά [38]. 

Ιζηνζειίδεο πςειήο πνηόηεηαο παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζπκπιήξσζεο ησλ ππόινηπσλ κεζόδσλ 
εθπαίδεπζεο. Παξόια απηά, πξνο ην παξόλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηνλ 
ζπνλδπιηθό πόλν ζην Γηαδίθηπν [39] θαη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε εξεπλεηηθή απόδεημε γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ απέλαληη ζηνλ επίκνλν πόλν [40]. 

  

Πνιιαπινί παξάγνληεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ απηώλ 
παξεκβάζεσλ [31, 38, 41]. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, νη πεπνηζήζεηο ησλ ίδησλ ησλ 
θιηληθώλ πνπ ηηο πξαγκαηνπνηνύλ, νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελώλ, ην πεξηερόκελν πνπ θαιύπηνπλ, ε ρξήζε 
θαη ε επεμήγεζε ηεο ζεσξίαο [4, 42] θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θιηληθώλ πνπ εθπαηδεύνπλ. Οη επηθνηλσληαθέο 
δεμηόηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη πξναπαηηνύκελν γηα κηα ζσζηή παξέκβαζε [43] (είηε πξόθεηηαη γηα 
γξαπηή, αθνπζηηθή ή νπηηθναθνπζηηθή εθπαίδεπζε). 

 

Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για ηην εκπαίδεςζη ηος ζπονδςλικού πόνος.  

 Μοπθή: Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο. Απνθύγεηε ηηο πεξηηηέο 
ιεπηνκέξεηεο. Τν γξαπηό πιηθό πνπ παξέρεηαη πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην. Απνθύγεηε 
νξνινγίεο θαη ηερληθνύο όξνπο [41, 43]. 

 Λάβεηε ππόςηλ ηνλ πποηιμώμενο ηπόπο ησλ αζζελώλ ζαο [43].  

 Μεηαθοπέρ και παπομοιώζειρ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ θαηαζηξνθνινγία [44], εηδηθά εάλ ν 
αζζελήο ηαπηηζηεί κε ηε κεηαθνξά.  Έλα παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο Louw θαη 
ηνπο ζπλεξγάηεο [45] είλαη ε παξνκνίσζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κε έλα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ 
θαη πώο έλα ππεξ-επαίζζεην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα ππεξ-
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επαηζζεηνπνηεκέλν λεπξηθό ζύζηεκα.  

 Λάβεηε ςπ’ ότιν ηιρ πποηιμήζειρ ηυν αζθενών ζσεηικά με ηην εκπαίδεςζή ηοςρ: Αζζελείο κε 
ρακειό νζθπτθό πόλν θαίλεηαη πσο πξνηηκνύλ ε εθπαίδεπζή ηνπο λα είλαη μεθάζαξε, κε 
ζπλέπεηα θαη εμαηνκηθεπκέλε ζην δηθό ηνπο πξόβιεκα πγείαο, λα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηελ 
πξόγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απηό-δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 
ζηνηρεία πνπ ζα βειηηώζνπλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ηνπο  [41].  

 Υπηζιμοποιήζηε εξαηομικεςμένο πεπιεσόμενο για ηον κάθε αζθενή: ε εθπαίδεπζε αλαθνξηθά 
κε ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε, νύηε ππάξρεη κνλαδηθή ζπληαγή. Ο ηύπνο ηεο 
εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλνο, λα ζπλάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αζζελή θαη λα 
βαζίδεηαη ζην δηθό ηνπο κήθνο θύκαηνο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν, ην ζύζηεκα πγείαο, ηνπο 
δηαζέζηκνπο πόξνπο, ην ζηάδην ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ην πώο αληηδξάλε ζηηο 
παξεκβάζεηο/ζεξαπεία [14, 19, 46-48]. Γηα παξάδεηγκα, ε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε κηα δξαζηήξηα 

θαζεκεξηλόηεηα, πξέπεη λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο θάζε θνξά ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή θαη ηα 
παξαδείγκαηα λα είλαη αληίζηνηρα ηεο δηθήο ηνπ θαζεκεξηλόηεηαο [49].  

 Η ζπκβνπιεπηηθή θαη ε εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία είλαη ζεκαληηθή. 
Δηδηθόηεξα, ζε πεξηπηώζεηο πνπ ν αζζελήο απνπζηάδεη γηα κεγάιν δηάζηεκα από ηε δνπιεηά, 
πξέπεη λα γίλεη παξέκβαζε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα απηό είλαη πεξίπνπ ζηνλ έλαλ κήλα 
απνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε καθξνρξόληα απνπζία εμαηηίαο ζπνλδπιηθνύ πόλνπ [50]. 

Δμάιινπ, νη ίδηνη νη αζζελείο αλαθέξνπλ πσο ρξεηάδνληαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή 
ζηε δνπιεηά [41].  

 Η εκπαίδεςζη ηυν κλινικών γηα ηελ παξνρή απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο αζζελείο, ζα 
θαζνξίζεη θαη ην απνηέιεζκα [31]. Οη θιηληθνί πξέπεη λα είλαη άλεηνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν.  
 

ςμπέπαζμα 

Η εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ θαη 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε ζηελ 
θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. Παξόιν πνπ ππάξρνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο εξεπλεηηθέο απνδείμεηο γηα ηα 
νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ρακειό νζθπτθό πόλν, ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε 
ηεο εθπαίδεπζεο ζε απρεληθό θαη ζσξαθηθό πόλν [46, 51].  
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