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Εμαηνκηθεπκέλε Πεξίζαιςε γηα ηνλ Οζθπτθό Πόλν 

10 ζεκεία θιεηδηά  πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε. 

1. Ο θαζέλαο κε πόλν ζηελ κέζε είλαη δηαθνξεηηθόο. 

2. Δελ είλαη όινη νη πόλνη ζηελ κέζε ην ίδην. 

3. Η ζεξαπεία ζα πξέπεη λα αλαθνπθίδεη ηνλ πόλν θαη λα ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε ιεηηνπξγηθώλ 
ζηόρσλ. 

4. Δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο απνδίδνπλ ζε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα, ζε δηαθνξεηηθνύο 
αζζελείο, δηαθνξεηηθή ζηηγκή.  

5. Μεξηθνί άλζξσπνη είλαη πην πηζαλό λα εκθαλίζνπλ επηπινθέο, ζε ζύγθξηζε κε άιινπο.  

6. Δελ είλαη όιεο νη ζεξαπείεο  ίδηεο γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. 

7. Η πξόβιεςε γηα ην ηη ζα γίλεη ζην άηνκν δελ είλαη πνηέ αθξηβήο.  

8. Η εμαηνκηθεπκέλε θαη ζηξσκαηνπνηεκέλε θξνληίδα είλαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Η 
ζηξσκαηνπνηεκέλε θξνληίδα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, ε εμαηνκηθεπκέλε 
κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε.  

9. Οη ζεξαπείεο απνδίδνπλ κόλν αλ εθαξκνζηνύλ. Η θνηλή ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα 
απνηεινύλ θίλεηξν.  

10. Η ελεκέξσζε ηεο επηινγήο ηεο ζεξαπείαο απαηηεί εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο γηα ην θάζε άηνκν. 

Ο νζθπτθόο πόλνο είλαη έλα ζύλζεην πξόβιεκα, πνπ απνηειείηαη από πνηθίινπο βηνινγηθνύο, 
ςπρνινγηθνύο θαη θνηλσληθνύο κεραληζκνύο. Έλα εύξνο παζνινγηώλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ 
ύπαξμε ηνπ πόλνπ, αλ θαη νη αθξηβείο νδεγνί ηνπ πόλνπ,  ζε κηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη 
δύζθνιν λα θαζνξηζηνύλ θαη ε δνκηθή παζνινγία κπνξεί λα απνπζηάδεη.  Σηα παηδηά, κηα δνκηθή 

παζνινγία όπσο είλαη ε ζπνλδπιόιπζε, κπνξεί λα εληνπηζηεί, αιιά είλαη ζπρλά απνύζα. Πνιύπινθεο 

αθηηλνινγηθέο αιιαγέο ηεο ζπνλδπιόιπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κείσζε ηνπ ρώξνπ ηνπ 

κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ ή ηνπ ζήκαηνο Τ2 ζε εηθόλεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο,  δηόγθσζε ή πξόπησζε 

ηνπ δίζθνπ, ζθιήξπλζε ησλ απνθπζηαθώλ πιαθώλ θαη αιιαγέο ζηα ζσκάηηα Modic, νζηεόθπηα θαη 
νζηεναξζξίηηδα ζηηο δπγναπνθπζηαθέο αξζξώζεηο,  κπνξεί ην θαζέλα από απηά λα ππνδεηθλύεη 
παζνινγίεο ζρεηηδόκελεο κε πόλν. Παξόια απηά, νη αθηηλνινγηθέο αιιαγέο, εκθαλίδνληαη ζε άηνκα ρσξίο 

πόλν ήδε από ηελ παηδηθή ειηθία θαη δελ κπνξνύλ λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ πόλνπ. Τα 
αθηηλνινγηθά επξήκαηα αιιάδνπλ ιίγν, παξά ηελ κεγάιε δηαθύκαλζε ηνπ πόλνπ.   

Ο έληνλνο νζθπτθόο πόλνο κπνξεί λα πξνθύςεη από κπτθό ζπαζκό ή από πεξηθεξηθή λεπξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. Η αύμεζε ηνπ πόλνπ κεηά από λεπξηθή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη ηνπ 
εγθεθάινπ (θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε) κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ζνβαξόηεηα ηνπ πόλνπ ή ζηελ 
εμάπισζε ηεο ηνπηθήο πξνζαξκνγήο θαη αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ, κπνξεί επίζεο λα 
επηθέξεη ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηαθέο θαη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο. Τα κεραληθά εξεζίζκαηα πξνθαινύλ 
πόλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο θαη ν πόλνο κπνξεί λα απμάλεηαη κεηά από θάπνην ηξαπκαηηζκό ή 
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αθόκα θαη ρσξίο θάπνην πξνθαλή ιόγν. Ο πόλνο κπνξεί λα είλαη επηθεληξσκέλνο ζηελ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε, λα αθηηλνβνιεί πξνο ην πόδη ή αθόκα θαη λα δηαρέεηαη ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο από ηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε, όηαλ γηα παξάδεηγκα, νη λεπξηθέο απνιήμεηο έρνπλ εξεζηζηεί ή ζπκπηέδνληαη, ή ιόγσ 

ηεο αλαθξηβνύο ζσκαηνηνπηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ελ ησ βάζε ζπνλδπιηθώλ δνκώλ. Καθή δηάζεζε, 
άγρνο, απνθπγή θηλήζεσλ, θαηαζηξνθνινγία, αιιαγή πεπνηζήζεσλ θαη άιινη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 
είλαη ζηνηρεία κηαο επώδπλεο εκπεηξίαο. Τα ζπκπηώκαηα θαη ηα ζεκάδηα πνπ ππξνδνηνύλ ηνπο 
κεραληζκνύο ηνπ πόλνπ, αιιάδνπλ κέζα ζηελ εκέξα, από εβδνκάδα ζε εβδνκάδα, ή αθόκα θαη κεηά από 
πεξηζζόηεξν θαηξό. Κάζε άηνκν παξνπζηάδεηαη κε ηε δηθή ηνπ ζπλ-λνζεξόηεηα θαη παξάγνληεο 
θηλδύλνπ.    

Γηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνσζνύλ απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα αζζελείο κε θνηλή δηάγλσζε. 
Πνηθίιεο  ζεξαπείεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνλ νζθπτθό πόλν (ηαηξηθέο, θπζηνζεξαπεπηηθέο, ςπρνινγηθέο, 
θιπ.). Αλ θαη ε άζθεζε θαη ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα πηνζεηνύληαη από όινπο ηνπο 
αλζξώπνπο κε νζθπτθό πόλν, ιίγεο ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο εκθαλίδνπλ ζαθή νθέιε ζε 
ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο.  Τα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη έλαλ επαγγεικαηία πγείαο είλαη 
κόλν ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ ζε κηα επηδεκία πόλνπ ζηελ κέζε, γηαηί πνιιέο θνξέο επηθξαηεί ε άπνςε 

όηη ν επηζηήκνλαο πγείαο δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή ηνπ. Η ζηξσκαηνπνηεκέλε 
θαη εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα είλαη ε θαηάιιειε ζεξαπεία γηα ην άηνκν έηζη 
ώζηε λα βειηηώζεη ην απνηέιεζκα. 

Πξνζπάζεηεο δηαζηξσκάησζεο νκνηνγελώλ ππννκάδσλ είλαη πνιύ πηζαλό λα σθειεζνύλ από 

ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηνλ νζθπτθό πόλν θαη έρνπλ πηνζεηεζεί παγθνζκίσο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα ρεηξνπξγείν απνζπκπίεζεο κπνξεί λα ππνδεηθλύεηαη, αλ ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία δείμεη παζνινγηθά 

επξήκαηα ζρεηηδόκελα κε λεπξνπαζεηηθά ζπκπηώκαηα. Η ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο κπνξεί λα γίλεη 
κε ηελ αλίρλεπζε ηξνπνπνηήζεσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα θαθή πξόγλσζε ζε άηνκα κε νμεία  

νζθπαιγία ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιόγην StarTBack  [1]. Οη αζζελείο ζηελ πξώηε 

επαθή κε έλαλ επαγγεικαηία πγείαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο επεηζνδίνπ νζθπτθνύ πόλνπ κπνξνύλ λα 

ηαμηλνκεζνύλ ζύκθσλα κε ην εξσηεκαηνιόγην, ζε κηα απιή ζπκβνπιή, ζε επηβιεπόκελε 

θπζηθνζεξαπεία ή αθόκα πην εληαηηθή (θαη αθξηβή) θπζηθνζεξαπεία, όπνπ ζα παξέρεηαη γλσζηαθή θαη 
ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε. Απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ απνθπγή δαπαλεξώλ θαη εληαηηθώλ ζεξαπεηώλ 
ζε άηνκα ηα νπνία κπνξνύλ λα βειηησζνύλ απηόκαηα [2]. Όζν πεξηζζόηεξν απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ 
STarTBack γηα ηα άηνκα κε ππνμεία ή ρξόληα νζθπαιγία ηόζν κεγαιύηεξν ζα είλαη ην όθεινο.  

Η εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία αλαγλσξίδεη όηη δύν άηνκα δελ είλαη ην ίδην, αθόκα θαη αλ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ππνθαηεγνξία θαη απαηηεί θνηλή ιήςε απνθάζεσλ αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ζηνλ αζζελή. Η 

επηινγή ηεο ζεξαπείαο  δελ βαζίδεηαη κόλν ζην θέξδνο αιιά θαη ζηνλ θίλδπλν ησλ επηπινθώλ, όπσο 

επίζεο θαη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ησλ αζζελώλ. Ο νζθπτθόο πόλνο κε ηνπο πνηθίινπο ηξόπνπο 
αληηκεηώπηζεο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπείαο.  Τν λα 
επηθνηλσλνύληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο αζζελείο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, όληαο πιήξσο 
ελεκεξσκέλνη, κπνξεί λα είλαη ρξνλνβόξν. Σπλεπώο, γξαπηέο νδεγίεο ή ζε site (π.ρ. 
https://www.eurospinepatientline.org/, https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/back-

pain/) θαη νκάδεο πνπ απνηεινύληαη από πνιιέο εηδηθόηεηεο ζπλδξάκνπλ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία 
θαη βνεζνύλ ηνλ αζζελή λα πάξεη απνθάζεηο δηεπθνιύλνληαο ηελ απηνθξνληίδα. Η εμαηνκηθεπκέλε 

ζεξαπεία θαη  νη επηινγέο ησλ αζζελώλ ζα πξέπεη πάληα λα εληζρύνπλ ηελ θίλεζε θαη ηελ θπζηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη λα απνζαξξύλνπλ ηελ πξνζήισζε ζε ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο.  

Η παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ζεξαπεηώλ απαηηεί έλα θαιά ελεκεξσκέλν θιηληθό, ν νπνίνο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αλαδηαξζξώζεη κε βνεζεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη λα δηαιέμεη ηελ ζσζηή γη’ απηόλ 
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ζεξαπεία.  Απηό πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’όςηλ  όηαλ δηαιέγνπκε αλάκεζα ζε ζεξαπείεο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα (ζα έρεη απνηειέζκαηα, πόηε θαη πόζν;) θαη ν θίλδπλνο ησλ επηπινθώλ. Οη 
νξγαλσηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επθνιία θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηελ ζεξαπεία. Άηνκα 
δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θύινπ, εζληθόηεηαο θαη εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ απνδίδνπλ δηαθνξεηηθή βαξύηεηα 

ζηηο επηινγέο ζεξαπεηώλ θαη θάλνπλ δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Τν πώο επηδξά θάζε ζεξαπεία θαη ηη 
επηπινθέο ζα εκθαλίζεη, κπνξεί λα δηαθέξεη ζύκθσλα κε ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηόκνπ, άιια 
ππνθείκελα λνζήκαηα θαη ηπρόλ ζεξαπείεο πνπ έρεη ήδε ιάβεη. Γηα παξάδεηγκα, ηα κε ζηεξνεηδή 
αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (ΜΣΑΦ) κπνξνύλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζε κε ηπραηνπνηεκέλεο 
ειεγρόκελεο κειέηεο, αιιά ζε ιηγόηεξν από ηνπο κηζνύο ζπκκεηέρνληεο ππάξρεη θιηληθά ζεκαληηθή 
δηαθνξά από ην ςεπδνθάξκαθν (placebo). Τα ΜΣΑΦ κπνξνύλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά ζε 
αλζξώπνπο ρσξίο θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε [3]. Αλεπηζύκεηεο παξελέξγεηεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ 

ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά ζπρλέο ζε άηνκα άλσ ησλ 50 εηώλ, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ αλαζηνιέα αληιίαο 

πξσηνλίσλ ή έρνπλ θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο. Οη επηπινθέο είλαη ζπρλόηεξεο ζε άηνκα κε ππέξηαζε, 

ππεξιηπηδαηκία ή πξνεγνύκελν θαξδηαγγεηαθό ηζηνξηθό. Τα άηνκα κε νζθπτθό πόλν παξνπζηάδνπλ 
κεγάιε εηεξνγέλεηα. Η αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν ζεσξείηαη ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό κηαο ηαηξηθήο 
ζεξαπείαο [4], σζηόζν ε επίηεπμε ιεηηνπξγηθώλ ζηόρσλ είλαη πνιύ βαζηθή ζε άηνκα, ηα νπνία δελ 
κπνξνύλ λα αλαθνπθηζηνύλ.   

Η πξόβιεςε ησλ νθειώλ θαη ησλ επηπινθώλ γηα ην ρξόλην νζθπτθό πόλν από κεκνλσκέλεο ζεξαπείεο δελ 
είλαη αθξηβήο. Τν πιάλν ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ δηάγλσζε, ζηα θιηληθά, αθηηλνινγηθά ή 
εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ ην πιαίζην ζεξαπείαο πνπ ζα παξαθηλνύζε ηελ ηήξεζε 
θαη ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ αζζελή θαη ηελ αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ. Αλ ε κηα ζεξαπεία απνηύρεη, ζα 
πξέπεη λα δνθηκαζηεί κηα άιιε θαη αλ νη κεραληζκνί ηνπ πόλνπ ή νη πεπνηζήζεηο ηνπ αζζελή αιιάμνπλ, 
ηόηε ζεξαπείεο πνπ ζεσξνύληαλ απνηπρεκέλεο, ηώξα ίζσο έρνπλ απνηειέζκαηα. Παξόια απηά, ην 

«δνθίκαζε θαη δεο» κπνξεί λα έρεη από κόλν ηνπ θησρό απνηέιεζκα αλ απνζαξξύλεη ηνλ αζζελή λα 

ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία, αλ νη ζπλερόκελεο απνηπρίεο ελζαξξύλνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαη αλ πξνθαινύλ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  Θα πξέπεη λα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πξόβιεςεο, 

έηζη ώζηε λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα δηαιέγνπλ ζεξαπείεο αμηόπηζηα θαη πην ζύληνκα.  Οη 
ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο  ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλνπλ ηα νθέιε από ηελ ζηξσκαηνπνηεκέλε 

θαη εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηξόπνπο επηινγήο ζεξαπεηώλ. Πξνο ην παξόλ, 
αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη εμεγήζεηο γηα ηηο ήδε δηαζέζηκεο εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο ζεξαπείεο, κπνξνύλ 
λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε ρξόλην νζθπτθό πόλν.  
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