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Τηλεμετρία
για τη διάγνωση
παθήσεων
της σπονδυλικής
συίήης

Η τηλεμετρία Spinal Mouse είναι

ένα σύστημα για την απεικόνιση
m μέτρηση και την αξιολόγηση

ms κινητικότηταβ και ms μορφο
λογίαε Tns σπονδυλικήε στήληβ και
των αρθρώσεων Είναι εξαιρετικά
εύχρηστο και με σαφή παρουσίαση
όλων των στοιχείων Ουσιαστικά
πρόκειται για ένα εργαλείο το
οποίο και κάνει διάγνωση και βοηθά

στην παρακολούθηση από τον
ειδικό ms πορείες Tns nàOnons H
ίδια η λέξη καθορίζει τον τρόπο
που εφαρμόζεται δηλαδή μέτρηση
από μακριά τηλε-μετρώ Με
την τηλεμετρία καταγράφονται και
αξιολογούνται με ακρίβεια οι πιθα
vés παραμορφώσει Tns σπονδυλι
κή5 στήλη3 σκολίωση κύφωση
λόρδωση και ευθειασμόΒ Tns
σπονδυλική3 στήληε ôncos tnians
και το μήκοε Tns Επιπλέον καταγράφεται

η κινητικότητα Tns αυχε
vikôs Tns Θωρακική5 και Tns

ootpu'ÎKns μοίραε η κλίση Tns λε
Kàvns στο λεγόμενο οβελιαίο επίπεδο

το 8Ùpos Ki'vnons Tns σπον
δυλική3 στήληε και η κινητικότητα
όλων των αρθρώσεων ôncos επισημαίνει

ο φυσικοθεραπευτή3 Dr
manual medicine επιστημονικόε
συνεργάτηΒ Πανεπιστημίου Κρή
ms iicbpYos Η Γουδέβενοε

Βέβαια να πούμε εδώ ότι το
σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά
Tis ακτινογραφία που είναι απα
ραίτητε3 και χρήσιμεΞ ôi'vovtos
πληροφορία και πρέπει να γίνονται

όποτε ο γιατρόΞ κρίνει
απαραίτητο

Η απουσία ραδιενέργειαε ή άλ
λη3 ιονίζουσα3 ακτινοβολία3 είναι
ένα σημαντικό πλεονέκτημα ms
συγκεκριμένη3 εξέταση3 διότι δίνει

τη δυνατότητα να επαναληφθεί
ôats cpopés χρειαστεί ώστε να
παρατηρείται η εξέλιξη Tns θερα
mias

Όπου δεν υπάρχει ανάγκη για
χρήση ακτινογραφιών έρχεται και
συμπληρώνει τη διάγνωση ôi'vovtos

χρυσή πληροφόρηση με εικόνα

ανάλυση σύγκριση και εντοπισμό

των δυσμορφιών και Tns
KivnTiKOTmas των σπονδυλικών
αρθρώσεων Η τηλεμετρία ανήκει
oris λειτουργικέβ απεικονίσει
όπου σε auïés εμφανίζεται η πραγματική

φόρτιση ή επιβάρυνση Tns
σπονδυλική3 στήλη3 και των σπονδυλικών

σωμάτων Tns καθώβ και
των μεσοσπονδυλίων δίσκων που
είναι πολύ διαφορετικέε στην ύπτια
θέση ôncos oris περισσότερεε CT
Scan ή MRI Η εξέταση γίνεται με
έναν ηλεκτρονικό σαρωτή κυ
λώνταε πάνω στην σπονδυλική
στήλη

Στην Ελλάδα η τηλεμετρία
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική
Κλινική του Πανεπιστημίου Κρή
ms Πλέον αποτελεί μέσο αξιολό
ynons σε Ειδικά Κέντρα Φυσικοθε
ραπείαε και Αποκατάσταση
Σπονδυλική3 Στήλη3 Έρευνα για
την αξιοπιστία Tns μεθόδου προϊόν
συνεργασία με την Πανεπιστημιακή

Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου

Ηρακλείου Kpmns και
το MRI Center του Aberdeen στη
Σκωτία το 2003 κατέδειξε ότι οι

μετρήσει Tns είναι ακριβει σε
σύγκριση με λειτουργικέ απεικονίσει

μαγνητικών τομογραφιών
Συμπερασματικά η εφαρμογή

ιδιαίτερα στα παιδιά από πολύ μικρή

ηλικία μπορεί να εντοπίσει τυχόν

δυσμορφίεβ ή δυσλειτουργία
ms σπονδυλικήε crains με ιδιαίτερη

έμφαση στο σύνδρομο κακήβ
iüdos craions που στην τεχνολογική

εποχή που ζούμε τείνει να πάρει

μορφή επιδημίσε
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Itjôxosηαναβάθμιση τωνσχέσεων

μετεοΊεθνώομοσπονδίΰ
Για tnv επεξεργασία προώσεων που αφορούν tnv εκπαίδευση σι

μετεκπαίδευση

αλλά και την εξειδίκευση εργάζεται
η Ομάδα Εργασίαε για Εκπαιδευτικά θέματα

ιου Ευρωπαϊκού Τμήματο5 tns WCPT World
Confederation for Physical Therapy που συνεδριάζει

1 4 Φεβρουαρίου σιπν Ελλάδα σία
γραφεία ίου Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπειών

ΠΣΦ Η χωρα pas ta τελευταία
χρόνια συμμετέχει ενεργά σε όλε5 tis εκδηλώσει

tns noYKôopias και tns EuptonaiKhs Ομο
onovôias και εχει θέσει στόχο tnv καλλιέργεια
και tnv αναβάθμιση ιων σχέσεων με tis διεθνει Sk

ομοσπονδίε5 δήλωσε αναφερόμενο otnv
Ομάδα Εργασκκ ο πρόεδροε tou Συλλόγου flétpos Λυμπερίδηε ση

μειώνοντα5 Αποτελεί επιτυχία για in χωρα pas η συμμετοχή εκπροσώπου

pas στην επιτροπή που εχει προταθεί απο tov ΠΣΦ
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