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Η φυσιοθεραπεία σε ηλικιωµένους 
ανθρώπους έχει ευεργετικά αποτελέσµατα 

στην καθηµερινή τους 
ζωή, τόσο σε κινητικό όσο και σε 
ψυχολογικό επίπεδο. 

Τα φυσικό µέσα και οι διάφορες τεχνικές 
ενός έµπειρου φυσιοθεραπευτή 

µπορούν να φανούν χρήσιµα στην 
αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων, 
όπως αναπνευστικά, νευρολογικά αλλά 
και µυοσκελετικ. 
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα από τα 
οποία υποφέρουν οι περισσότεροι ηλικιωµένοι 

είναι η πτώση αλλά και η αδυναµία 
εκτέλεσης κινήσεων. Στις συγκεκριµένες 
περιπτώσεις χρειάζεται η βοήθεια της 
φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης. 
Με άλλα λόγια, η φυσιοθεραπευτική 
προσέγγιση στο θέµα των ηλικιωµένων 
έχει στόχο τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου τους, τη µείωση των πτώσεων, 
καθώς καιτη βελτίωση των καθηµερινών 
τους δραστηριοτήτων. 
Τα παραπάνω γίνονται πραγµατικότητα µε 
τη βοήθεια της άσκησης, που φαίνεται να 

έχει θετικά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση 
των προβληµάτων των ηλικιωµένων. 

Έτσι, αν αυτοί πραγµατοποιούν 75 λεπτά 
έντονης δραστηριότητας, µπορούν να 
αποφύγουν πολλές και ανησυχητικές 
επιδράσεις της τρίτης ηλικίας. Σε αυτό το 
σηµείο εµφανίζονται τα οφέλη της φυσιοθεραπείας, 

διότι βοηθά τους ηλικιωµένους 
µε την ένταξη τους σε προγράµµατα αποκατάστασης, 

που περιλαµβάνουν: 

1. Ενδυνάµωση όλων των µυών του σώµατος, 
ιδιαίτερα των κάτω άκρων. 

2. Βελτίωση της στατικής αλλά και της 
δυναµικής ισορροπίας τους. 
3. Μείωση του πόνου που αισθάνονται 
τα άτοµα που πάσχουν από κάποια ασθένεια. 

4. Αύξηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων 
τους. 

5. Βελτίωση κινητικότητας. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως απώτερο σκοπό 
τη διατήρηση της αυτοεξυπηρέτησης 

και της ανεξαρτησίας των ηλικιωµένων 
ατόµων, πράγµα που είναι ζητούµενο από 
όλους µας κατά τη διάρκεια της ζωής µας. 
Εν κατακλείδι, να σηµειωθεί πως τα όπλα 
και οι γνώσεις των φυσιοθεραπευτών 
αποτελούν χέρι βοήθειας όχι µόνο για τα 
άτοµα της τρίτης ηλικίας αλλά και για τις 
οικογένειες τους. ¦ 
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