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Μεγάλης σηµασίας η φυσικοθεραπεία σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα
Ο καρκίνος του πνεύµονα  εµφανίζεται συχνά  και ευθύνεται για  το 34% περίπου των
θανάτων από καρκίνο στους άνδρες και για  το 23% στις γυναίκες, αναφέρει ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, µε αφορµή την Παγκόσµια  Ηµέρα  κατά  του καρκίνου που
εορτάζεται την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου.

Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, είτε σε προεγχειρητική ή µετεγχειρητική φάση, είτε σε
ασθενείς µε ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύµονα , είναι µεγίστης σηµασίας, καθώς προσφέρει
πολλαπλά οφέλη µέσω της εκµάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για µειωµένη δύσπνοια, στην
αποµάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της ακινητοποίησης και της
συµµετοχής σε δοµηµένο και εξατοµικευµένο πρόγραµµα άσκησης για βελτίωση της µυϊκής δύναµης και
της λειτουργικής ικανότητας στις καθηµερινές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά:

- Ένα δοµηµένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6
εβδοµάδων, σε ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα που κάνουν χηµειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει
τη µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές συναισθηµατικές
καταστάσεις.

- Ένα δοµηµένο πρόγραµµα 24 εβδοµάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς µε ανεγχείρητο καρκίνο
έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-αποτελεσµατικότητα και
αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστηµονική οµάδα για την πρόληψη και
ανακούφιση των συµπτωµάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των
ασθενών.

Το Επιστηµονικό Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενηµερώνει το ευρύ κοινό τόσο για
τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής
αντιµετώπισης των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα.

Διαβάστε ακόµη:
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Μεγάλης σηµασίας η φυσικοθεραπεία σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα
Ο καρκίνος του πνεύµονα εµφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από καρκίνο
στους άνδρες και για το 23% στις γυναίκες,…

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μοιραστείτε:
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ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ

01/02/2018

Στις 4 Φεβρουαρίου εορτάζεται η παγκόσµια ηµέρα κατά του καρκίνου. Ο καρκίνος του πνεύµονα
εµφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες και για το
23% στις γυναίκες.

Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, είτε σε προεγχειρητική ή µετεγχειρητική φάση, είτε σε ασθενείς µε
ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύµονα, είναι µεγίστης σηµασίας, καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη µέσω της
εκµάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για µειωµένη δύσπνοια, στην αποµάκρυνση των βρογχικών
εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της ακινητοποίησης και της συµµετοχής σε δοµηµένο και
εξατοµικευµένο πρόγραµµα άσκησης για βελτίωση της µυϊκής δύναµης και της λειτουργικής ικανότητας
στις καθηµερινές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά:

- Ένα δοµηµένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6
εβδοµάδων, σε ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα που κάνουν χηµειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει
τη µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές συναισθηµατικές
καταστάσεις.

- Ένα δοµηµένο πρόγραµµα 24 εβδοµάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς µε ανεγχείρητο καρκίνο
έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-αποτελεσµατικότητα και
αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστηµονική οµάδα για την πρόληψη και
ανακούφιση των συµπτωµάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των
ασθενών.

Το Επιστηµονικό Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενηµερώνει το ευρύ κοινό τόσο για
τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής
αντιµετώπισης των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα.

      Στην κορυφή

https://www.eumedline.eu/post/OI-FYSIKOTHERAPEYTES-GIA-THN-PAGKOSMIA-HMERA-KATA-TOY-KARKINOY
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Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου
Στις 4 Φεβρουαρίου εορτάζεται η παγκόσµια ηµέρα κατά του καρκίνου. Ο καρκίνος του πνεύµονα
εµφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες και για το
23% στις γυναίκες.

 

Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, είτε σε προεγχειρητική ή µετεγχειρητική φάση, είτε σε
ασθενείς µε ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύµονα , είναι µεγίστης σηµασίας, καθώς προσφέρει
πολλαπλά  οφέλη µέσω της εκµάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για  µειωµένη δύσπνοια ,
στην αποµάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της
ακινητοποίησης και της συµµετοχής σε δοµηµένο και εξατοµικευµένο πρόγραµµα  άσκησης
για  βελτίωση της µυϊκής δύναµης και της λειτουργικής ικανότητας στις καθηµερινές
δραστηριότητες.

 

Ενδεικτικά:

 

Ένα δοµηµένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6
εβδοµάδων, σε ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα που κάνουν χηµειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει τη µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές
συναισθηµατικές καταστάσεις.

 

Ένα δοµηµένο πρόγραµµα 24 εβδοµάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς µε ανεγχείρητο
καρκίνο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-
αποτελεσµατικότητα και αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

 

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστηµονική οµάδα για την πρόληψη και
ανακούφιση των συµπτωµάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των
ασθενών.

 

Το Επιστηµονικό Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενηµερώνει το ευρύ κοινό τόσο για
τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής
αντιµετώπισης των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα.

http://healthellas.gr/?p=3739
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Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση στον καρκίνο του πνεύµονα

Ο καρκίνος του πνεύµονα εµφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34%
περίπου των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες και για το 23% στις
γυναίκες.

Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, είτε σε προεγχειρητική ή µετεγχειρητική φάση, είτε σε ασθενείς µε
ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύµονα, είναι µεγίστης σηµασίας, καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη µέσω της
εκµάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για µειωµένη δύσπνοια, στην αποµάκρυνση των βρογχικών
εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της ακινητοποίησης και της συµµετοχής σε δοµηµένο και
εξατοµικευµένο πρόγραµµα άσκησης για βελτίωση της µυϊκής δύναµης και της λειτουργικής ικανότητας
στις καθηµερινές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά:

 Ένα δοµηµένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6
εβδοµάδων, σε ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα που κάνουν χηµειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει τη µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές
συναισθηµατικές καταστάσεις.
Ένα δοµηµένο πρόγραµµα 24 εβδοµάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς µε ανεγχείρητο
καρκίνο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-
αποτελεσµατικότητα και αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστηµονική οµάδα για την πρόληψη και
ανακούφιση των συµπτωµάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των
ασθενών. 

Το Επιστηµονικό Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενηµερώνει το ευρύ κοινό τόσο για
τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής
αντιµετώπισης των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα.

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/44573/i-fysikotherapeftiki-paremvasi-ston-karkino-toy-pnevmona.html
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Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα
προσφέρει πολλαπλά οφέλη

Στις 4 Φεβρουαρίου εορτάζεται η παγκόσµια  ηµέρα  κατά  του καρκίνου.

Ο καρκίνος του πνεύµονα εµφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από καρκίνο
στους άνδρες και για το 23% στις γυναίκες.

Η φυσικοθεραπευτική παρέµβαση, είτε σε προεγχειρητική ή µετεγχειρητική φάση, είτε σε
ασθενείς µε ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύµονα , είναι µεγίστης σηµασίας, καθώς προσφέρει
πολλαπλά  οφέλη µέσω της εκµάθησης του σωστού τρόπου αναπνοής για  µειωµένη δύσπνοια ,
στην αποµάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της
ακινητοποίησης και της συµµετοχής σε δοµηµένο και εξατοµικευµένο πρόγραµµα  άσκησης
για  βελτίωσητης µυϊκής δύναµης και της λειτουργικής ικανότητας στις καθηµερινές
δραστηριότητες.

Ενδεικτικά:

-    Ένα δοµηµένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκοµειακό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6
εβδοµάδων, σε ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα που κάνουν χηµειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει
τη µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές συναισθηµατικές
καταστάσεις.

-    Ένα δοµηµένο πρόγραµµα 24 εβδοµάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς µε ανεγχείρητο καρκίνο
έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη φυσική απόδοση, την αυτο-αποτελεσµατικότητα και
αύξησε τους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστηµονική οµάδα για την πρόληψη και
ανακούφιση των συµπτωµάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των
ασθενών.

Το Επιστηµονικό Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ενηµερώνει το ευρύ κοινό τόσο για
τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής
αντιµετώπισης των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα.

http://www.stogiatro.gr/nea-mob/47852-i-fysikotherapeftiki-paremvasi-se-astheneis-me-karkino-tou-pneymona-prosferei-pollapla-ofeli


http://www.ygeia360.gr/

 Publication date: 01/02/2018 14:40

 Alexa ranking (Greece): 28831

 http://www.ygeia360.gr/component/k2/item/26949-psf-polytimi-i-fysikotherapeia-st...

ΠΣΦ: Πολύτιµη η φυσικοθεραπεία στην αντιµετώπιση του καρκίνου
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Καρκίνου, η οποία εορτάζεται την ερχόµενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επισηµαίνει την Πέµπτη 1 Φεβρουαρίου, σε ανακοίνωσή του,
την σπουδαιότητα της φυσικοθεραπείας στην αντιµετώπιση διαφόρων µορφών της νόσου.

Συγκεκριµένα, ο ΠΣΦ αναφέρει τα εξής στη σχετική ανακοίνωσή του:

"Στις 4 Φεβρουαρίου εορτάζεται η παγκόσµια ηµέρα κατά του καρκίνου. Ο καρκίνος
του πνεύµονα εµφανίζεται συχνά και ευθύνεται για το 34% περίπου των θανάτων από
καρκίνο στους άνδρες και για το 23% στις γυναίκες.

 

Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, είτε σε προεγχειρητική ή μετεγχειρητική
φάση, είτε σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύμονα, είναι μεγίστης
σημασίας, καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη μέσω της εκμάθησης του
σωστού τρόπου αναπνοής για μειωμένη δύσπνοια, στην απομάκρυνση των
βρογχικών εκκρίσεων, στην πρόληψη των επιπλοκών λόγω της
ακινητοποίησης και της συμμετοχής σε δομημένο και εξατομικευμένο
πρόγραμμα άσκησης για βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικής
ικανότητας στις καθηµερινές δραστηριότητες.

 

Ενδεικτικά:

 

-          Ένα δομημένο, υπό καθοδήγηση ενδονοσοκομειακό πρόγραμμα
φυσικοθεραπείας, διαρκείας 6 εβδοµάδων, σε ασθενείς µε καρκίνο πνεύμονα που
κάνουν χημειοθεραπεία, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη μέγιστη πρόσληψη
οξυγόνου, τη λειτουργική ικανότητα, το άγχος και τις αρνητικές
συναισθηµατικές καταστάσεις.

 

-          Ένα δομημένο πρόγραμμα 24 εβδομάδων άσκησης υπό καθοδήγηση σε ασθενείς
με ανεγχείρητο καρκίνο έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη
φυσική απόδοση, την αυτο-αποτελεσματικότητα και αύξησε τους κοινωνικούς,
ψυχολογικούς και ανοσολογικούς παράγοντες.

 

Συνεπώς, ο Φυσικοθεραπευτής έχει καθοριστικό ρόλο στη διεπιστημονική ομάδα για
την πρόληψη και ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου, αποσκοπώντας στη
βελτίωση της καθηµερινότητας αυτών των ασθενών. 

 

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-
Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)
ενημερώνει το ευρύ κοινό τόσο για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης
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όσο και της αναγκαιότητας της φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με
καρκίνο του πνεύµονα".
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