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Ο Πέτρος 
Λυμπερίδης  
είναι πρόεδρος  
του Πανελληνίου 
Συλλόγου 
Φυσικο-
θεραπευτών, 
μέλος της 
Ολομέλειας 
του Κεντρικού 
Συμβουλίου 
Υγείας 

Η 
πρωτόγνωρη παν-
δημία που εκδη-
λώθηκε στις αρ-
χ έ ς  το υ  2 0 2 0 
λόγω της λοίμω-
ξης Covid-19 ανέ-

δειξε τη μεγάλη σημασία της φυσι-
κοθεραπείας σε όλο το φάσμα της 
νοσηλείας, αλλά και μετά την έξο-
δο από το νοσοκομείο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι 
βασική φυσιοθεραπευτική προτε-
ραιότητα η αναπνευστική οδός να 
διατηρείται «καθαρή» και ανεμπό-
διστη από τα πτύελα ώστε να επι-
τρέπει επαρκή οξυγόνωση στους 
πνεύμονες. Αυτή η προστασία εί-
ναι το κλειδί για την αποτροπή της 
επιδείνωσης της κατάστασης της 
αναπνευστικής λειτουργίας και της 
ανάγκης διασωλήνωσης. 

Επίσης στο στάδιο της νοσηλεί-
ας πρέπει να αποτραπούν οι δυ-
σκαμψίες στις αρθρώσεις, να κα-
ταπολεμηθεί η μυϊκή αδυναμία και 
απαιτούνται ασκήσεις διατάσεων 
και ενδυνάμωσης για να μην καθυ-
στερήσει η ανάρρωση των ασθενών 
μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Πολύ συχνά όμως παρατηρεί-
ται μια μακροπρόθεσμη συνέπεια 
στην υγεία των ασθενών που νόση-
σαν, που αναφέρεται ως σύνδρομο 
long Covid.

Ως σύνδρομο long Covid ορίζο-
νται τα μακροχρόνια συμπτώματα 
της λοίμωξης Covid-19, τα οποία 
«επιμένουν» ακόμη και για μήνες 
μετά την ανάρρωση από την οξεία 
φάση της. Τέτοια συμπτώματα εί-
ναι η κόπωση, η δύσπνοια, ο πό-
νος στο στήθος και οι γνωστικές 
διαταραχές.

Μια πρόσφατη μελέτη στην Αγ-
γλία (React-2) με επικεφαλής το 
Imperial College London εκτιμά 
ότι περισσότεροι από 2 εκατ. ενή-
λικες στην Αγγλία είχαν τουλάχι-
στον ένα σύμπτωμα Covid-19 που 
διήρκεσε περισσότερο από δώδε-
κα εβδομάδες και λίγο κάτω από 1 
εκατ. ενήλικες υπέφεραν από τρία 
ή περισσότερα επίμονα συμπτώμα-
τα. Οι γυναίκες είχαν 51% περισσό-

τερες πιθανότητες από τους άντρες 
να αναπτύξουν long Covid, ενώ με 
κάθε δεκαετία ηλικίας αυξάνεται ο 
κίνδυνος για long Covid κατά 3,5%. 

Η μελέτη αποτελεί ένα ανησυχη-
τικό στοιχείο για τις μακροπρόθε-
σμες συνέπειες στην υγεία των πο-
λιτών που νόσησαν από Covid-19, 
γι’ αυτό το εθνικό σύστημα υγείας 
της Αγγλίας (NHS) δέσμευσε 100 
εκατ. λίρες για να βελτιώσει τη δι-
άγνωση και τη θεραπεία του long 
Covid.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μέ-
χρι στιγμής ανάλογη μελέτη που 
να αποτυπώνει την κατάσταση 
στη χώρα μας, όμως είναι βέβαιο 
ότι ανάλογα με τον πληθυσμό της 
έχει και αντίστοιχους αριθμούς 
ασθενών.

Στους συγκεκριμένους ασθενείς 
που εμφανίζουν κόπωση, έντονη 
μυϊκή αδυναμία, εμμένουσα δύ-
σπνοια και διαταραχές ισορροπί-
ας τα συμπτώματα όπως αναφέραμε 
μπορεί να διαρκέσουν για μήνες, εί-
ναι απαραίτητη η αναπνευστική και 
η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία 
έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορέ-
σουν όσο το δυνατόν συντομότερα 
να αναρρώσουν από τις προανα-
φερθείσες επιπλοκές της νοσηλείας. 

Η βελτίωση της φυσικής κατά-
στασης επιτυγχάνεται με προσαρ-
μοσμένα προγράμματα θεραπευτι-
κής άσκησης μικρής διάρκειας που 
στοχεύουν στην αύξηση της μυϊκής 
δύναμης, τη βελτίωση της ισορρο-
πίας και του συντονισμού, τη μείω-
ση του άγχους και τη βελτίωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας. 

Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να 
πραγματοποιούνται με την επί-
βλεψη του φυσικοθεραπευτή και 
σε συνεργασία με τον θεράποντα ια-
τρό, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει 
ένας επαγγελματίας υγείας που θα 
μπορεί να αξιολογήσει την κατάστα-
ση της υγείας κατά τη θεραπευτική 
άσκηση αλλά και την καταλληλότη-
τα του επιπέδου άσκησης. Για πα-
ράδειγμα αν ο ασθενής μπορεί να 
πει μια πρόταση χωρίς καμία παύ-
ση, τότε έχει δυνατότητα να αυξή-

σει το επίπεδο δυσκολίας ή να το 
ελαττώσει αν δεν μπορεί να πει μια 
πρόταση χωρίς λαχάνιασμα ή παύ-
σεις κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Επειδή πρέπει και στη χώρα μας 
το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί σε 
όλο το φάσμα του, απαιτούνται πα-
ρεμβάσεις τόσο κατά τη νοσηλεία 
για την πρόληψη των επιπλοκών 
όσο και μετά την έξοδο από το νο-
σοκομείο, οι οποίες πρέπει να εί-
ναι οργανωμένες και στοχευμένες:
• Πλήρης στελέχωση των νοση-

λευτικών ιδρυμάτων με φυσικο-
θεραπευτές (για τις ΜΕΘ και τα 
υπόλοιπα τμήματα), για την ου-
σιαστική κάλυψη των νοσηλευό-
μενων ασθενών.

• Αμεση προώθηση της δημιουρ-
γίας διατομεακών ανεξάρτητων 
τμημάτων φυσικοθεραπείας 
στους οργανισμούς των νοσοκο-
μείων, που θα μπορούν σε συνερ-
γασία με τις αντίστοιχες ιατρικές 
και άλλες υγειονομικές ειδικότη-
τες να οργανώνουν προγράμμα-
τα για την αποκατάσταση ασθε-
νών με συμπτώματα long Covid.

• Αμεση λειτουργία των δημόσιων 
κέντρων αποκατάστασης (ΚΕ-
ΦΙΑΠ) με σχεδιασμό και λει-
τουργία προγραμμάτων αποκα-
τάστασης για περιστατικά long 
Covid.

• Χρήση τηλεθεραπείας (τηλεφυ-
σικοθεραπεία) σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές που δεν είναι εφικτή 
η πρόσβαση σε κοντινές δομές 
υγείας (νησιά, απομακρυσμένοι 
οικισμοί, αδυναμία μετακινήσε-
ων κ.λπ.), για την οποία απαιτεί-
ται κατάλληλη διαμόρφωση του 
χώρου, με παρουσία βοηθού ή 
φροντιστή κατά την εκτέλεση των 
ασκήσεων και ύστερα από ενδελε-
χή έλεγχο για την καταλληλότη-
τα του ασθενή σε επίπεδο συνο-
σηροτήτων αλλά και δυνατότητας 
ανταπόκρισης και συνεργασίας 
μέσα από μια τηλεδιάσκεψη. Συ-
νήθως εφαρμόζεται στα τελευταία 
στάδια της θεραπείας, αφού έχει 
προηγηθεί μια σειρά συνεδριών 
από κοντά. 

Οι ανάγκες  
των ασθενών 
μετά τη 
νοσηλεία 
από λοίμωξη 
Covid-19  
και οι μακρο-
πρόθεσμες 
συνέπειες που 
παρατηρούνται 
λόγω  
της λοίμωξης 
(long Covid)

Φυσικοθεραπεία

Νέο κεφάλαιο 
οι χρόνιες 
περιπτώσεις 
κορονοϊού 
Του Πέτρου Λυμπερίδη


