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Ο ρόλος της θεραπευτικής άσκησης και του φυσικοθεραπευτή
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των νεφρών

Η Χρόνια Νεφρική Nooos ΧΝΝ
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα

δημόσιαε υγείαε και αφορά περίπου
το 8-16 του γενικού πληθυσμού

παγκοσμία Η παγκόσμια
αύξηση ποσοστού εμφάνισι^τηβ
οφείλεται στην ηλικιακή γήρανση
του πληθυσμού στην παχυσαρκία
στο σακχαρώδη διαβήτη στην αρτηριακή

υπέρταση στη σπειραμα
τονεφρίτιδα στην αποφρακτική ου
ροπάθεια στη δυσλιπιδαιμία στη
καρδιαγγειακή νόσο στο κάπνισμα

στην έλλειψη άσκησηε κλπ
Η έλλειψη άσκησηβ αποτελεί

ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου
για την ανάπτυξη και την εξέλιξη
ms ΧΝΝ και των σχετικών επιπλοκών ms Ο φυσικοθεραπευτήε
G)s πιστοποιημένοε επαγγελματίες υγείαε με διαρκή επιστημονική

εξέλιξη είναι ο ειδικόβ για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος

άσκησηβ για τα άτομα με ΧΝΝ
Τα άτομα με ΧΝΝ και χαμηλά επίπεδα φυσικήε δραστηριότητα

έχουν περισσότερεΒ επιπλοκές που σχετίζονται με την καρδιοαγγειακή
και αναπνευστική λειτουργία Επιπρόσθετα υγιή άτομα με

χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότηταε είναι 10 cpopés πιο πι
θανό να αναπτύξουν ΧΝΝ ενώ άτομα άνω των 65 ετών με ΧΝΝ
σταδίου 2 ή 3 που ασκούνται τακτικά εμφανίζουν μείωση κατά
37 του ρυθμού απώλειαβ ins νεφρικήβ λειτουργίες Κουφάκη
2014

Η εύκολη κόπωση και η μείωση uns λειτουργικήβ ικανότητες είναι

χαρακτηριστικά προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά την
ποιότητα ζωήε των ασθενών με ΧΝΝ Συνεπα η άσκηση παίζει
σημαντικό ρόλο στη μείωση των συμπτωμάτων ins νόσου στη βελτίωση

ms ποιότηταε ζωήε του ασθενή και στη μείωση ins ταχύτη
las εξέλιξηε ms νόσου Kirkman 201 4 ακόμη και στο στάδιο ins

αιμοκάθαρση Κουφάκη 2014
cos εκ τούτου ο φυσικοθεραπευ
ms έχει σημαντικό και ουσιαστικό
ρόλο στη διεπιστημονική ομάδα
αποκατάσταση αυτών των ασθενών

Τα προγράμματα àoKnons που
συμμετέχουν οι ασθενεί με ΧΝΝ
είναι διάρκειες 2-6 μηνών και περιλαμβάνουν

αερόβια άσκηση ôrxos
βάδιση μέτριες évraons ή ποδήλατο

εξειδικευμένε3 ασκήσει με
βαράκια άνω και κάτω άκρων ενημέρωση

του ασθενή γύρω από τη
νόσο και εκπαίδευσή του για την
καλύτερη διαχείριση ms

Τα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

πρέπει να απευθύνονται orous φυσικοθεραπευτέβ που
είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και εφαρμογή εξειδικευμένων
προγραμμάτων àaKnans

Τα οφέλη από την αερόβια άσκηση έγκεινται στην ευεργετική
ins δράση για αύξηση ins καρδιοαναπνευστικήΒ ικανότητες και
Tns pukns δύναμη5 ενώ η άσκηση με βαράκια έχει αποδειχθεί
ευεργετική για τη διατήρηση ins μύι'κήε μάζα3 και την αύξηση ins
δύναμηΞ

Επομένου εάν Kânoios πάσχει από τη νόσο ανεξάρτητα από
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται θα ωφεληθεί να συζητήσει με τον
θεράποντα ιατρό του την συμμετοχή του σε ένα τακτικό πρόγραμμα

μέτρια έντασης άσκησηβ με σκοπό• να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητά του στην
εκτέλεση δραστηριοτήτων• την εξασθένηση ins φθοράς ins cpuoims λειτουργίες και των
συναφών περιορισμών oris καθημερινές δραστηριότητες• τη μείωση της ταχύτητας εξέλιξηβ ms νόσου και• τη βελτίωση ms ποιότητας ζωή5
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Ημερίδα του Επιστημονικού Τμήματος της Νευρολογικής
Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθε

ραπευτών με θέμα Πολυνευροπάθειες Kfewri-AoiDUpyatf
αξιολόγηοη με βάση το ICF πραγματοποιείται σήμερα από τις

9 π.μ έως τις 5 μ.μ στο αμφιθέατρο του Κτιρίου 2 ανατολικό του
Γ Γεννηματάς Στην ημερίδα έγκριτοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν

τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των

περιφερικών πολυνευροπαθειών θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της
τοξινόμησής τους ενώ θα γίνει αναφορά ειδικών περιπτώσεων όπως οι

κληρονομικές νευροπάθειες και οι διαταραχές του περιφερικού συστήματος

σης περιπτώσεις καρκίνου
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Νέα για πολυνευροπάθειεβ
ΗΜΕΡΙΔΑ του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

μέ θέμα Πολυνευροπάθειες Κλτντκή λειτουργική

αξιολόγηση με βάση το ICF πραγματοποιείται
σήμερα Σάββατο 17 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του

Κτιρίου 2 ανατολικό του Γ Γεννηματάς Στην ημερίδα

επιστήμονες θα παρουσιάσουν τα νεότερα δεδομένα

σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση
των περιφερικών πολυνευροπαθειών θα πραγματοποιηθεί

παρουσίαση της νευροφυσιολογικής τους διερεύνησης

ενώ θα γτνεί αναφορά περιπτώσεων όπως
οι κληρονομικές νευροπάθειες και οι διαταραχές του
περιφερικού συστήματος στις περιπτώσεις καρκίνου
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