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Φυσική Δραστηριότητα για την Πρόληψη του Πόνου 

Ο πόνος και ειδικότερα ο χρόνιος πόνος, παραμένει ένα σημαντικό ιατρικό και κοινωνικο-οικονομικό 

πρόβλημα που επηρεάζει τους πληθυσμούς από παιδιά έως ηλικιωμένους και είναι υπεύθυνος για ένα 

σημαντικό ποσοστό της χρήσης των πόρων της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως [9,15,16,19]. Οι 

καταστάσεις χρόνιου μυοσκελετικού πόνου, όπως είναι ο οσφυϊκός ή ο αυχενικός πόνος, είναι οι πιο 

συχνές και οικονομικά επιζήμιες  αφού οδηγούν σε αναπηρία [4,15]. 

Η βιβλιογραφία παρέχει ισχυρές αποδείξεις πως σε γενικό πληθυσμό η φυσική δραστηριότητα και η 

άσκηση έχουν ευρύτατα οικονομικά οφέλη, καθώς και οφέλη για την υγεία εξαιτίας της επίδρασής 

τους στο μυοσκελετικό, καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα  [7,22]. Αντίστροφα, η ανεπαρκής 

σωματική δραστηριότητα  είναι επιβλαβής για την υγεία και έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας 

κινδύνου για τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνιου πόνου) [20] και 

ο 4ος επικρατέστερος παράγοντας κινδύνου παγκοσμίως για την θνησιμότητα [8, 14]. Παρόλο που η 

μειωμένη φυσική δραστηριότητα αρχικά θεωρήθηκε χαρακτηριστικό των ηλικιωμένων πληθυσμών, 

συναντάται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες [10].  

Ως φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ορίζεται 

«οποιαδήποτε σωματική κίνηση που παράγεται από το μυοσκελετικό σύστημα και απαιτεί 

κατανάλωση ενέργειας» [26]. Η άσκηση ορίζεται ως «προγραμματισμένες, δομημένες και 

επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις που εκτελούνται για τη βελτίωση ή τη διατήρηση ενός ή 

περισσότερων χαρακτηριστικών της σωματικής ικανότητας» [26]. Πολλαπλές κατευθυντήριες οδηγίες 

προωθούν τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση ως αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις 

για τη μείωση του πόνου και της κόπωσης, οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργικότητα των ασθενών σε 

ένα ευρύ φάσμα χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων του χρόνιου πόνου στον αυχένα, της 

οστεοαρθρίτιδας, του πονοκεφάλου, της ινομυαλγίας και του χρόνιου οσφυϊκού πόνου [13]. Συχνή 

φυσική δραστηριότητα και άσκηση ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πρόληψη του πόνου. Σε μια 

πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση διαπιστώθηκαν μέτριας ποιότητας αποδείξεις που υποστηρίζουν 

την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος αποκατάστασης για τη μείωση του κινδύνου νέων 

επεισοδίων αυχενικού πόνου [5]. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις πως η άσκηση (σε συνδυασμό με την 

εκπαίδευση) μειώνει τον κίνδυνο επεισοδίου οσφυϊκού πόνου [25]. Όντως, ασθενείς με οξύ ή υποξύ 

πόνο μπορεί να αποτελούν μια σημαντική ομάδα-στόχο για παρεμβάσεις που έχουν σκοπό την 

πρόληψη επιπλοκών-προσωπικών και οικονομικών-εξαιτίας πόνου.  

Για τους επαγγελματίες υγείας, η σύσταση για φυσική δραστηριότητα είναι γνωστό πως μειώνει την 

ένταση του πόνου, την αναπηρία, ενώ υπάρχουν και περαιτέρω οφέλη που περιλαμβάνουν τη 

βελτίωση της δύναμης, της ελαστικότητας, της αντοχής, μείωση των κινδύνων από καρδιοαγγειακές ή 
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μεταβολικές ασθένειες, καλύτερη υγεία των οστών, όπως επίσης καλύτερη γνωσιακή λειτουργία και 

διάθεση [18].Οι φυσικές δραστηριότητες και η άσκηση μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μια 

χρήσιμη στρατηγική για την ψυχική υγεία, αφού μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ψυχικών 

διαταραχών, οι οποίες συχνά συσχετίζονται με το χρόνιο πόνο [2,6,21]. 

Έτσι, κατά τη συνταγογράφηση της φυσικής δραστηριότητας οι επιστήμονες υγείας πρέπει [3,7,24]:  

 Να έχουν υπόψη όχι μόνο τις βιοϊατρικές πτυχές, αλλά και τις ψυχολογικές και κοινωνικές 

πτυχές.  

 Να εξατομικεύουν, την άσκηση, να την κάνουν ευχάριστη και σχετική με τους στόχους του 

ασθενή.  

 Να παρέχουν επίβλεψη σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή, προκειμένου να βελτιώσουν την 

συμμόρφωση του ασθενή στη φυσική δραστηριότητα/άσκηση. 

 Να εξατομικεύουν την εκπαίδευση των ασθενών συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με 

τις επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης στο σώμα, τα οφέλη και τις 

λανθασμένες πεποιθήσεις αναφορικά με τον πόνο και την άσκηση.  

 Να αναγνωρίσουν τα εμπόδια για συμμόρφωση των ασθενών στη φυσική δραστηριότητα/και 

άσκηση όπως είναι η ένταση του πόνου, ο φόβος για την κίνηση, χαμηλά επίπεδα υγειονομικής 

παιδείας, κατάθλιψη. Σημαντική είναι και η καταγραφή περιβαλλοντικών παραγόντων  όπως 

είναι η έλλειψη προσβασιμότητας σε χώρους άθλησης, έλλειψη χρόνου και έλλειψη 

υποστήριξης για άσκηση.  

 Να υποκινούν τους ασθενείς και να τους καθοδηγούν ώστε να αλλάξουν συμπεριφορά σχετικά 

με την προσήλωση στη φυσική δραστηριότητα, για να εξασφαλιστούν επιτυχή αποτελέσματα.  

Πίνακας 1. Σύνοψη συστάσεων για άσκηση και φυσική δραστηριότητα, αναφορικά με τον πόνο 

Πρόληψη επίμονου 
πόνου [5,11,25] 

Οι ασκήσεις είναι αποτελεσματικές (σε συνδυασμό με την εκπαίδευση) 
για τη δευτεροβάθμια πρόληψη οσφυϊκού πόνου και πόνο στον αυχένα 

Οφέλη της άσκησης και 
της φυσικής 
δραστηριότητας [12] 

Βελτιώνουν: 

 το επίπεδο λειτουργικότητας στις καθημερινές και εργασιακές 
δραστηριότητες  

 την ψυχική υγεία 

 τη φυσική κατάσταση 

 την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία  

 τη δύναμη 

 την ελαστικότητα 

 την αντοχή 
 

Παράγοντες που 
διευκολύνουν και 
εμποδίζουν την άσκηση 
[18] 

Διευκολύνουν:  

 Ικανότητα οργάνωσης 

 Εμπλοκή επαγγελματιών υγείας 

 Επικοινωνία 

 Προηγούμενη εμπειρία με τη φυσική δραστηριότητα/άσκηση 
Εμποδίζουν: 

• Έλλειψη χώρου άσκησης 
• Έλλειψη χρόνου για άσκηση 
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• Έλλειψη επικοινωνίας 
• Έλλειψη υποστήριξης για άσκηση 
• Έλλειψη επαρκούς εποπτείας 

 

Στρατηγικές εμπλοκής σε 
προγράμματα φυσικής 
δραστηριότητας και 
άσκησης [1,17,23] 

 

 

Υιοθέτηση βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου της υγείας 
 
Άσκηση 
Εξατομικευμένη συνταγογράφηση της άσκησης 
Ομαδικά προγράμματα άσκησης 
Σύστημα βελτίωσης της απόδοσης με τη χρήση βιντεοσκόπησης 
 
Αντιμετώπιση αρνητικών πεποιθήσεων:  
Κατανοήστε τους φόβους και τις αρνητικές πεποιθήσεις, εκπαιδεύστε 
τους ασθενείς σχετικά με τα οφέλη της άσκησης, εντοπίστε τα εμπόδια 
για άσκηση 
 
Προσφέρετε υποστήριξη σχετικά με την εκπαίδευση, ενθαρρύνετέ τους 
και συμβουλέψτε τους σχετικά με την συνταγογράφηση 
  

Χαρακτηριστικά της 
άσκησης  

Επίπεδα επίβλεψης:  

 Προσωπική επίβλεψη  

 Ομαδική επίβλεψη 

 Πρόγραμμα για το σπίτι  
 
Συστάσεις από τον ΠΟΥ: 
 
Παιδιά και νέοι ηλικίας 5-17 ετών:   
Συνολικά προτείνονται 60 λεπτά μέτριας έως έντονης έντασης φυσική 
δραστηριότητα καθημερινά.  
 
Ενήλικες ηλικίας 18-64 ετών:  
Συνολικά προτείνονται τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια 
φυσική δραστηριότητα την εβδομάδα ή τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης 
αερόβιας φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα ή ισοδύναμος 
συνδυασμός μέτριας και έντονης φυσικής δραστηριότητας. 
 
Η αερόβια δραστηριότητα πρέπει να εφαρμόζεται σε προσπάθειες 
διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. 
 
Οι δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
μεγάλες μυϊκές ομάδες σε 2 ή περισσότερες μέρες την εβδομάδα. 
 
Ενήλικες ηλικίας 65 ετών κι άνω: 
Συνολικά προτείνονται τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια 
φυσική δραστηριότητα την εβδομάδα ή τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης 
αερόβιας φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα ή ισοδύναμος 
συνδυασμός μέτριας και έντονης φυσικής δραστηριότητας. 
 
Η αερόβια δραστηριότητα πρέπει να εφαρμόζεται σε προσπάθειες 
διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών. 
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Οι δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
μεγάλες μυϊκές ομάδες σε 2 ή περισσότερες μέρες την εβδομάδα. 
 
Σε περίπτωση που οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να εμπλακούν στα 
συνιστώμενα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας εξαιτίας προβλημάτων 
υγείας, πρέπει να παραμένουν φυσικά δραστήριοι ανάλογα με τις 
ικανότητές τους και τις επιτρεπόμενες συνθήκες.  
 
*Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 
 

ΠΟΥ- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει μέσα από τις συνεδρίες τους με τους ασθενείς να συζητούν για τα 

οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στην σωματική και ψυχική υγεία. Όταν είναι απαραίτητο και 

εφικτό, οι ασθενείς πρέπει να ξεκινούν την άσκηση με τη βοήθεια κατάλληλα εκπαιδευμένων 

επαγγελματιών υγείας που θα τους βοηθήσουν με την προοδευτικότητα των προγραμμάτων φυσικής 

δραστηριότητας. 
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