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Η Ορθοπαιδική θεραπεία µε 
Χειρισµούς είναι ένα ειδικό κοµµάτι της 
Φυσιοθεραπείας, για την αποκατάσταση 
των νευρο-µυικών-σκελετικών 
προβληµάτων, βασιζόµενη στον κλινικό 
συλλογισµό και χρησιµοποιώντας πολύ 
εξειδικευµένες τεχνικές προσέγγισης, 
που περιλαµβάνουν χειρισµούς & 
θεραπευτικές ασκήσεις. 
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ΗΟρθοπαιδική θεραπεία 
µε Χειρισµούς εµπεριέχει 

και καθοδηγείται από 
τις διαθέσιµες επιστηµονικές 
και κλινικές αποδείξεις 

και πραγµατοποιείται αποκλειστικά 
µέσω των χεριών 

του εξειδικευµένου θεραπευτή 
(manual therapist). 

Στο εξωτερικό είναι ευρύτατα 
διαδεδοµένη, ενώ στην Ελλάδα 

έχει αρχίσει να γίνεται 
γνωστή τα τελευταία χρόνια 
Πατέρας του Manual Therapy 
στην Ευρώπη είναι ο Ιπποκράτης, 

ο οποίος πάρα πολλές 
φορές τόνιζε στις οµιλίες 

του on είναι απαραίτητη n 
πλήρης γνώση της λειτουργίας 

της ΣΣ, γιατί πολλές διαταραχές 
ξεκινούν από αυτή. 

Ο Γαληνός επίσης ανέφερε 
ότι τα νεύρα περνούν από τη 
ΣΣ και µπορούν να τραυµατιστούν 

σε αυτή την περιοχή. 

Η πρώτη σχολή εκπαίδευσης 
Manual Therapy στους 

νεότερους χρόνους ιδρύθηκε 
το 1897 από τον Andrew 

Still (υπήρξε χειρουργός 
στον Αµερικάνικο Εµφύλιο 
και αργότερα εργάστηκε σαν 
οστεοπαθητικός), ο οποίος 
ίδρυσε σχολή Οστεοπαθητικής. 

Στην Ευρώπη, αρχικά to 
Manual Therapy αντιµετωπίστηκε 

αρνητικά και µε καχυποψία 
από την ιατρική κοινότητα. 
Η ανακάλυψη όµως 

του µηχανικού ρόλου της κήλης 
δίσκου στη δηµιουργία 

διαφόρων νευρογενών συνδρόµων 
έκανε τους γιατρούς 

να µάθουν για την έλξη ή και 
για άλλες µεθόδους µηχανικής 

θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένων 
των χειρισµών. 

Στις αρθρώσεις σε όλο µας 
το σώµα υπάρχει µια φυσιολογική 

κίνηση µεταξύ των 
οστών (joint play). To ίδιο 
συµβαίνει και µεταξύ των 
οστών της σπονδυλικής στήλης(σπονδύλων). 

∆ιάφορες 
αιτίες όµως, όπως κακή στάση, 

τραυµατισµός, καθιστική 
ζωή, παθήσεις σπονδυλικής 
στήλης (σκολίωση, κύφωση) 

κ.ά. προκαλούν µειωµένη κινητικότητα 
(block) σε διάφορα 

επίπεδα των σπονδύλων. 
Auto έχει ως φυσικό συνεπακόλουθο 

οι µύες να δουλεύουν 
περισσότερο και µε 

λάθος τρόπο και να δηµιουργούν 
µυϊκούς σπασµούς. 

Ετσι δηµιουργείται ένας φά- 

υλος κύκλος, που δηµιουργεί 
χρόνιο πρόβληµα στην περιοχή, 

εάν δεν αντιµετωπιστεί 
n αρχική αιτία του προβλήµατος. 

Η κήλη µεσοσπονδυλίου 
δίσκου, αν αντιµετωπιστεί 
to block της περιοχής, 

δεν προκαλεί πόνο (σύµφωνα 
µε έρευνες το 40% των 

ανθρώπων που δεν έχουν 
πονέσει ποτέ σε οσφυϊκή ή 
αυχενική µοίρα έχουν κιϊλες 
µεσοσπονδυλίου δίσκου). 
Την οσφυαλγία µπορεί επίσης 

να προκαλέσει µια υποκινηπκότπτα 
της άρθρωσης 

του ισχίου (σύµφωνα µε τελευταίες 
έρευνες αποτελεί 

βλήµατος και όχι to σύµπτωµα 
(πόνος), σε αντίθεση µε 

την κλασική φυσικοθεραπεία 
(laser, µάλαξη, υπέρηχοι, µαγνητικά 

πεδία κ.ά.), έχει αποτέλεσµα 
και µάλιστα από την 

πρώτη θεραπεία. 2ον, είναι 
απολύτως ασφαλής µέθοδος 
όιαν την εφαρµόζει εξειδικευµένος 

θεραπευτής. γς 

αιτία για το 30% των περιστατικών 
οσφυαλγίας). Αντίστοιχα, 

το αυχενικό σύνδροµο, 
εκτός από block των αυχενικών 

σπονδύλων µπορεί 
να προκληθεί από υποκινητικότηια 

της άρθρωσης ιου 
ώµου και ιης ωµοπλαιοθωρακικής 

άρθρωσης. 
Ο θεραπευτής (manual 
therapist) αξιολογεί την κινητικότητα 

των σπονδυλικών 
και περιφερικών αρθρώσεων 
και επαναφέρει tnv φυσιολογική 

κινητικότητα όπου υπάρχει 
υποκινητικότητα (block). 

Στη συνέχεια, αξιολογεί και 
διορθώνει ιον µυοπεριτονιακό(µύες) 

και νευρικό ιστό. 
µε τις αντίστοιχες µεθόδους. 
To Manual Therapy χαρακτηρίζεται 

από τα εξής 2 δεδοµένα: 
Ιον, επειδή ακριβώς αντιµετωπίζει 

την αίτια ιου προβλήµατος 
και όχι to σύµπτωµα 

(πόνος), σε αντίθεση µε 
την κλασική φυσικοθεραπεία 
(laser, µάλαξη, υπέρηχοι, µαγνητικά 

πεδία κ.ά.), έχει αποτέλεσµα 
και µάλιστα από την 
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