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EDITORIAL

Διαβάστε το αφιέρωμά μας στην ειδική αγωγή στη σελ. 10

EDITORIAL
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Ἰδού σοι τὸ τάλαντον
Δεν ξέρω τι περνά από το μυαλό σας όταν βλέπετε ή ακούτε κάτι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Προσωπικά, όταν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά, «πνίγομαι» από θλίψη αλλά και θυμό για την αδικία που
χαρακτηρίζει την ύπαρξή τους. Μέσα όμως από τις αθώες και αυθόρμητες αντιδράσεις τους νιώθω ότι υπάρχει
κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται. Νιώθω ότι υπάρχει σχέδιο Θεού που δεν μπορεί ο στενός μας ορίζοντας να το
κατανοήσει.
Το συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο σε αυτά τα παιδιά αλλά και σε όλες τις προσπάθειες που κάνει
η «Αναγέννηση & Πρόοδος» για να σταθεί αρωγός στην εκπαίδευση και ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία
μας. Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, εκτός από την υποστήριξη ταλαντούχων μικρών
αθλητών, έχει πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη αυτών των παιδιών, και για αυτόν τον λόγο έχουμε αναπτύξει
σπουδαίες συνεργασίες με καταξιωμένους επιστήμονες (καθηγητές Παιδονευρολογίας, ειδικούς πληροφορικής,
φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κ.ά.).
Δεν έχουμε αυταπάτες ούτε αιθεροβατούμε ότι θα αλλάξουμε εμείς την όχι και τόσο καλή κατάσταση που
επικρατεί στον χώρο της εκπαίδευσης – ένταξης για αυτά τα παιδιά. Νιώθουμε όμως ότι μεταξύ των δράσεων που
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με την αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχουμε ύψιστο
καθήκον να εντάσσουμε προγράμματα ειδικής αγωγής, ώστε μέσα από τη γνώση και την προσφορά να θέσουμε
και εμείς ένα λιθαράκι στην καλύτερη διαβίωση των παιδιών αυτών όπως και των οικογενειών τους.
Μοιράζομαι μαζί σας ένα τροπάριο που ακούμε τη Μεγάλη Δευτέρα, που νομίζω ότι είναι πάντα επίκαιρο στην
καθημερινότητά μας:
Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ψυχή μου, φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι,
διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ
ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς. Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν
πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.
Να, ψυχή μου, ο Δεσπότης σού εμπιστεύεται το τάλαντο. Δέξου το χάρισμα αυτό με φόβο. Δάνεισε σε Αυτόν που
σου το έδωσε. Μοίρασε αγαθά στους φτωχούς και απόκτησε έτσι τον Κύριο φίλο σου. Για να σταθείς στα δεξιά του,
όταν έλθει με τη δόξα του και ακούσεις την ευλογημένη φωνή: Μπες δούλε, στη χαρά του Κυρίου σου. Αξίωσέ με,
Σωτήρα μου, κι εμένα τον πλανηθέντα από την αμαρτία ν’ απολαύσω αυτή τη χαρά, αφού έχεις μεγάλη ευσπλαχνία.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Κουλουβάρης MD, PhD
Πρόεδρος «Αναγέννηση & Πρόοδος»
Διευθυντής Sports Excellence – Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Επίκουρος Καθηγητής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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Υπό την επιστημονική επίβλεψη
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Οι απόψεις των συντακτών,
οι οποίες διατυπώνονται στην
παρούσα ηλεκτρονική έκδοση,
δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά
τις επίσημες θέσεις της ΑΜΚΕ
«Αναγέννηση & Πρόοδος».
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
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«Παίζουμε
Μπακότερμα»
Τουρνουά ποδοσφαίρου
για παιδιά 10-15 ετών
Φωτογραφίες | Μαρίζα Καψαμπέλη

Από τα τέλη Μαΐου έως και τον Ιούλιο, το Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γήπεδο και
διοργανώνει, σε συνεργασία με την «Αναγέννηση
& Πρόοδος» και το Sports Excellence, το τουρνουά
ποδοσφαίρου για παιδιά «Παίζουμε Μπακότερμα»!
Το μπακότερμα αποτελεί ένα ανεπίσημο είδος
ποδοσφαιρικού αγώνα, όπου δεν υπάρχει κανονικός
τερματοφύλακας. Έτσι, τα καθήκοντα αναλαμβάνει όποιος
παίκτης βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή.
Οι μικροί ποδοσφαιρόφιλοι χωρίστηκαν σε δύο ηλικιακές
κατηγορίες και έφτιαξαν 40 ομάδες! Συνολικά συμμετέχουν
160 παιδιά, ανάμεσά τους 32 παιδιά-πρόσφυγες σε 8
ομάδες από τη δομή της Νέας Μαλακάσας – IOM Greece.
Η συνεργασία, το αθλητικό πνεύμα, ο σεβασμός και η
κοινωνική ένταξη είναι οι αξίες που ήρθαν σε επαφή τα
παιδιά μέσω της διασκέδασης και του παιχνιδιού!
Δείτε εδώ το βίντεο από το «Παίζουμε Μπακότερμα»
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11
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Κινητές Ιατρικές Μονάδες
Αποστολή στην Κω, στο πλαίσιο συμμετοχής
στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Έ λλη Κ υρ ί τ ση | Συντονίστρια Κινητών Ιατρικών Μονάδων

Για 1η φορά οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ)
επισκέφθηκαν την Κω, 28-31 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο
συμμετοχής των ΚΙΜ στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
στη Νησιωτική Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας, οι ιατροί και νοσηλευτές μας πήραν εθελοντικά μέρος
στην επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» με σκοπό την ενίσχυση
και την επιτάχυνση του εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε
νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Η ιατρική αξία του εμβολιασμού είναι μεγάλη, αποτελώντας
ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 20ού αιώνα και
το κατεξοχήν μέτρο πρωτογενούς πρόληψης στην εξάλειψη
σοβαρών και θανατηφόρων μολυσματικών νοσημάτων.
Δεδομένου ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 αποτελεί
εθνικό ζήτημα, αποδεχθήκαμε με χαρά και τιμή την πρόταση
από το Υπουργείο Υγείας να συμμετάσχουμε σε ένα «κοινό
μέτωπο» κατά του ιού.
Στις 10 Μαΐου ξεκίνησε ο σχεδιασμός και κατατέθηκε στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Άμεσα δημιουργήθηκαν 3 ομάδες των 20-25 ατόμων
για να καλύψουν τις ανάγκες των νήσων Κως, Σάμος και Χίος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά την
ομάδα μας, την καρδιά του προγράμματος, η οποία έμπρακτα
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11

αποδεικνύει συνεχώς την ετοιμότητα και το σθένος της
να βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας
ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της.

ΥΓΕΙΑ

Κως
Η Κως έχει πληθυσμό 33.388 κατοίκους
(απογραφή 2011) και είναι σε έκταση το
τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου.
Η διεξαγωγή του εμβολιασμού
πραγματοποιήθηκε στο Κ.Υ. Κω στην
περιοχή Πλατάνι. Ο χώρος είχε διαμορφωθεί
κατάλληλα από τους αρμόδιους συντονιστές
του Εμβολιαστικού Κέντρου ώστε να
υποστηρίξει την παράλληλη λειτουργία 12
εμβολιαστικών γραμμών.
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
είχε λάβει όλη την κατάλληλη εκπαίδευση
και η διεξαγωγή των εμβολιασμών
ολοκληρώθηκε ομαλά, πραγματοποιώντας
σε διάστημα 4 ημερών 2.293 εμβολιασμούς.

Η αποτύπωση που προκύπτει από τους
συμμετέχοντες πολίτες στον εμβολιασμό
είναι η ανάγκη για τη δημιουργία
δράσεων με στόχο την ενημέρωση και
εκπαίδευση του πληθυσμού στις αξίες της
πρόληψης και του εμβολιασμού. Επιπλέον,
αποτελεί πλεονέκτημα η κοινή στάση
των επαγγελματιών υγείας και η συνεχής
ενθάρρυνση του πληθυσμού στη συμμετοχή
τους στον εμβολιασμό.
Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε
με το δικό μας λιθαράκι σε αυτόν τον
αγώνα ταχύτητας του εμβολιασμού και η
συνεργασία μας με το Υπουργείο Υγείας
και τους εμπλεκόμενους φορείς έχει μόνο
θετικό πρόσημο. Ευχαριστούμε θερμά το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τη συνεχή
υποστήριξή του σε όλες τις δράσεις των ΚΙΜ.

Οι Κινητές Ιατρικές
Μονάδες αναβαθμίζουν
τον Ηλεκτρονικό
Φάκελο Εξεταζόμενου
Γι ά ννη ς Ηλ ι ό πο υλο ς | Τμήμα IT Α&Π

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και η ταχύτατη
διεκπεραίωση που παρέχουν οι ΚΙΜ στηρίζονται αφενός
στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αφετέρου στην
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί 91 αποστολές, έχουν εξεταστεί 32.337
άνθρωποι και έχουν γίνει 54.252 διαγνωστικές εξετάσεις.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στον όγκο εξετάσεων,
με στόχο πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός
λειτουργίας των ΚΙΜ βασίζεται στην ύπαρξη ενός
τοπικού δικτύου, ικανό να λειτουργήσει ακόμα και υπό
συνθήκες έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και Internet,
το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ όλων των
ηλεκτρονικών συστημάτων και την άμεση διασύνδεση
του ιατρικού εξοπλισμού. Βασικό στοιχείο είναι η
ύπαρξη ενός Ηλεκτρονικού Φακέλου Εξεταζόμενου
(ΗΦΕ), ειδικά σχεδιασμένου για τη λειτουργία των ΚΙΜ,
στον οποίο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες
(εξετάσεις, διαγνώσεις, απεικονιστικά αρχεία) του κάθε
εξεταζόμενου. Το συγκεκριμένο σχήμα είναι απαλλαγμένο
από πλεονάζοντα στοιχεία και διαδικασίες, όπως έκδοση
αποδείξεων, παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων
εξεταζόμενου κλπ.
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Οι αποστολές στη Σάμο και στη Χίο δεν
υλοποιήθηκαν ύστερα από απόφαση
του Υπουργείου Υγείας, λόγω της μικρής
συμμέτοχης των πολιτών στο εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμού.
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες έχουν
πραγματοποιήσει από το 2014 ενενήντα
μία (91) αποστολές σε νησιά της άγονης
γραμμής και απομακρυσμένες περιοχές σε
όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται
από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος
σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την
επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου των
υπηρεσιών, βασιζόμενη στην εμπειρία των προηγούμενων
ετών, υπαγόρευσε τις αναγκαίες αναβαθμίσεις του ΗΦΕ.
Η νέα βελτιωμένη έκδοση του ΗΦΕ προβλέπει τις εξής
λειτουργίες:
• Ύπαρξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων προσβάσιμη
μέσω ασφαλούς επικοινωνίας από συνεργαζόμενους
ιατρούς. Επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των
εξειδικευμένων διαγνώσεων, π.χ. μαστογραφίες.
• Πραγματοποίηση ταυτόχρονων αποστολών σε
διαφορετικούς προορισμούς, με ενημέρωση στην κεντρική
βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Όταν η πρόσβαση
στο διαδίκτυο δεν είναι δυνατή, θα υπάρχει η δυνατότητα
αυτόνομης λειτουργίας, η οποία προβλέπει την ενημέρωση
της βάσης δεδομένων μέσω της μεθόδου replication.
• Ανάπτυξη εξειδικευμένης εφαρμογής (smartphone app)
για τους εξεταζόμενους. Μέσω αυτής, οι εξεταζόμενοι θα
έχουν τη δυνατότητα για online προγραμματισμό επισκέψεων
και λήψης των αποτελεσμάτων των εξετάσεών τους, που θα
μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν και με άλλους ιατρούς.
Ο νέος ΗΦΕ σε συνδυασμό με το νέο smartphone app
παρέχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο πρόσβασης των
εξεταζόμενων στα δεδομένα τους. Καθίσταται δυνατή
η αμφίδρομη επικοινωνία με τους εξεταζόμενους,
προσφέροντας ιατρική υποστήριξη και συμμετοχή
σε εξειδικευμένα εξ αποστάσεως προγράμματα
παρακολούθησης ασθενών σε ειδικές κατηγορίες,
π.χ. νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς κ.ά.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ

Κατάγματα ισχίου:
Εν αρχή ην η άσκηση
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αποκατάστασης
από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας − Sports Excellence

Τα μεγάλα χειρουργεία
είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο –
και τα δύο
απαιτούν προπόνηση…
Α πόσ τ ολ ος - Ζαχαρ ί ας Σκο ύρ ας
Φυσικοθεραπευτής | Sports Excellence

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι μας έχουμε βιώσει –ή πρόκειται
σε κάποια στιγμή της ζωής μας να βιώσουμε– την αγχώδη
διαδικασία όπου κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο παθαίνει
κάταγμα ισχίου.

Τι σημαίνει όμως αυτό;
Κάταγμα ισχίου είναι το σπάσιμο στην κορυφή του μηρού,
κοντά στην άρθρωση του ισχίου (στον γοφό). Συνήθως
συμβαίνει ύστερα από πτώση σε άτομα ηλικίας 65 ετών και
άνω, με συχνότερη εμφάνιση στις γυναίκες.

Γιατί μας αφορά ως πρόβλημα;
Το κάταγμα ισχίου αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας σε
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς επίσης βρίσκεται
στις 10 κορυφαίες αιτίες αναπηρίας στους ηλικιωμένους.
Παγκοσμίως, ο αριθμός των ατόμων με κάταγμα ισχίου
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού και άλλων παραγόντων, όπως η οστεοπόρωση
και η ελλιπής σωματική δραστηριότητα.
Στην Ελλάδα, από το 1977 έως και το 2007, τα κατάγματα
ισχίου διπλασιάστηκαν ενώ ο αριθμός τους συνεχίζει να
αυξάνεται περίπου 3% κάθε χρόνο, με τη μεγαλύτερη
πληθυσμιακή επίπτωση να παρατηρείται στα αστικά κέντρα.
Το 2020 η Ελλάδα, όσον αφορά στο ποσοστό πληθυσμού
άνω των 80 ετών, βρισκόταν στη 2η θέση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να αποτελεί το
7,2% του συνολικού πληθυσμού της.
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Άσκηση και κάταγμα
ισχίου;
Η συστηματική άσκηση μπορεί να μειώσει έως και 40% την
πιθανότητα πτώσης –και κατά επέκταση του κατάγματος
ισχίου– σε άτομα της 3ης ηλικίας. Τα άτομα που αναρρώνουν
από ένα κάταγμα ισχίου διατρέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο
μυϊκής αδυναμίας και φόβου πτώσεως, παρουσιάζοντας
περιορισμούς στην κινητικότητα, στην αυτοεξυπηρέτηση και
στη συμμετοχικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς αδυνατούν
να ενσωματώσουν στο πρόγραμμα αποκατάστασής τους
τις κατευθυντήριες οδηγίες ελάχιστης εβδομαδιαίας
σωματικής δραστηριότητας (αερόβια άσκηση μέτριας
έντασης για τουλάχιστον 150΄/εβδομάδα ή υψηλής έντασης
για 75΄/εβδομάδα), όπως προτείνονται από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, τόσο κατά τη νοσηλεία τους όσο και κατά
τη μετέπειτα ζωή τους στην κοινότητα.
Προκειμένου να προληφθεί η θνησιμότητα και η
νοσηρότητα, αλλά και για να προαχθεί η ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη αποκατάσταση, εφαρμόζονται ήδη
προγράμματα φυσικοθεραπείας πριν από το χειρουργείο σε
διάφορες καταστάσεις, όπως σε καρδιακές επεμβάσεις, σε
καρκίνους, σε χειρουργεία κοιλίας, καθώς και σε διάφορα
άλλα ορθοπαιδικά χειρουργεία (π.χ. αρθροπλαστική γόνατος
και ισχίου). Μέχρι σήμερα, η επίδραση της άσκησης πριν από
το χειρουργείο σε ασθενείς με κάταγμα ισχίου παραμένει
ελλιπώς ερευνημένη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ

Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, υπό την
επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σχεδίασε και ετοιμάζεται να υλοποιήσει ένα
πρόγραμμα αποκατάστασης μέσω της άσκησης σε
ασθενείς με κάταγμα ισχίου. Το πρόγραμμα αφορά
ασθενείς με κάταγμα ισχίου που θα νοσηλευτούν στην Α΄
Ορθοπαιδική Κλινική στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και επιθυμούν
να συμμετάσχουν σε αυτό. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη
ότι μέχρι σήμερα όλα τα προγράμματα αποκατάστασης με
αερόβια άσκηση σε αυτούς τους ασθενείς στηρίζονταν σε
μη φορητά μέσα, όπου ο ασθενής έπρεπε να επισκέπτεται
το νοσοκομείο για να συμμετάσχει, έχουμε προνοήσει στην
επίλυση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα
φορητό ποδήλατο χεριών για το πρόγραμμά μας. Έτσι, ο
ασθενής συμμετέχει από την πρώτη κιόλας ημέρα νοσηλείας
του ενώ μετά το εξιτήριο συνεχίζει να ασκείται στο σπίτι του,
υπό την επίβλεψη φυσικοθεραπευτή.

Τι θα κάνουμε:
•	Άσκηση πριν και μετά το χειρουργείο με ποδήλατο χεριών
(κυκλοεργόμετρο άνω άκρων / πεταλιέρα)
•	Δραστηριότητες συντονισμού, μνήμης και προσοχής με
διαδραστικά παιχνίδια προσομοίωσης

Ποιος ο σκοπός μας:
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•	Βελτίωση του αιμοστατικού προφίλ
•	Βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, της αυτοεξυπηρέτησης
και της λειτουργικότητας

Ασφάλεια:
•	Για κάθε ασθενή θα προηγείται έγκριση από τον θεράποντα
ιατρό για την καταλληλότητα του ατόμου να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα
•	Καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης θα υπάρχει στενή
παρακολούθηση συμπτωμάτων και σημείων του
ασθενούς, όπως η συνεχής καταγραφή της καρδιακής
συχνότητας
•	Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει από επαγγελματίες
υγείας, πιστοποιημένους στις πρώτες βοήθειες
•	Λήψη όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων
προστασίας από μεταδοτικές ασθένειες, όπως η νόσος
COVID-19.
Στο άμεσο μέλλον, οι αγαπημένοι μας συγγενείς θα έχουν
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία πρωτοποριακή
προσέγγιση –όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και παγκοσμίως–
στην αποκατάσταση ασθενών με κάταγμα ισχίου, με στόχο
την πολυδιάστατη βελτίωση της υγείας και την αποδοτικότερη
επανένταξη στην κοινωνία.
Όλοι εμείς, στην ομάδα του Sports Excellence, συνεχίζουμε
να εργαζόμαστε για το καλό του κάθε ασθενή, μαζί
και πάντα δίπλα στον κάθε ασθενή!

•	Γρηγορότερη κινητοποίηση μετά το χειρουργείο
•	Μείωση του χειρουργικού στρες
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τουρνουά
Μαθητών
Ειδικής
Αγωγής
Φωτογραφίες: Πελαγία Καρανικόλα | Γιώργος Σπύρου
Βαλεντίνος Δημητρακόπουλος

81 μαθητές από 8 σχολεία
ειδικής αγωγής
βιώσαν τη χαρά της άθλησης,
βγαίνοντας όλοι νικητές!
Με απώτερο στόχο την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών
ειδικής αγωγής σε αθλητικές δραστηριότητες, το Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence (SE), σε
συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργάνωσε το Τουρνουά Μαθητών
Ειδικής Αγωγής, το πρώτο αθλητικό τουρνουά που
σχεδιάστηκε ειδικά για σχολεία ειδικής αγωγής και
διεξάχθηκε στο ΚΠΙΣΝ. Ανάλογα την εκπαιδευτική βαθμίδα,
τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με 3 διαφορετικά αθλήματα: με
το μπότσια οι μαθητές δημοτικού, το μπάσκετ οι μαθητές
γυμνασίου και το ποδόσφαιρο οι μαθητές λυκείου.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ύστερα από πολύμηνη διαπροσωπική επικοινωνία με τους
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τη χαρτογράφηση των
ιδιαίτερων αναγκών κάθε σχολείου, η συντονιστική ομάδα
του Τουρνουά Μαθητών Ειδικής Αγωγής ανταποκρίθηκε
στα εκάστοτε αιτήματα, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή
8 σχολείων ειδικής αγωγής από όλη την Αττική και την
προσέλευση 81 μαθητών και 20 συνοδών. Συγκεκριμένα,
τα σχολεία που πήραν μέρος είναι: 1ο Ειδικό Δημοτικό
Κορυδαλλού, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Εκπαίδευσης
Παιδιών στο Φ.Α., 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών,
10ο Ειδικό Δημοτικό Αθηνών, 6ο Ειδικό Δημοτικό Αθηνών,
Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου, ΕΝΕΕΓΥΛ Περιστερίου και Ειδικό
Λύκειο Ιλίου.
Για τρία Σαββατοκύριακα, από 5 έως 20 Ιουνίου
2021, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αθληθούν,
να κοινωνικοποιηθούν, να διασκεδάσουν και να
αλληλεπιδράσουν με παιδιά της ηλικίας τους, τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς τους, στο προστατευμένο και
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ασφαλές περιβάλλον του Υπαίθριου Χώρου Αθλοπαιδιών
στο ΚΠΙΣΝ.
Το Τουρνουά Μαθητών Ειδικής Αγωγής διοργανώθηκε
από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence
(SE), που λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, σε συνεργασία
με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),
υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση &
Πρόοδος», χάρη στην αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Πατήστε εδώ και δείτε το βίντεο από το Τουρνουά
Μαθητών Ειδικής Αγωγής!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θεόδωρος Δαβιώτης

“

Υπεύθυνος Προγραμμάτων
Μαζικού Αθλητισμού Α&Π
Η υλοποίηση του Τουρνουά Μαθητών Ειδικής
Αγωγής αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ότι
μέσα από συνέργειες, υπομονή και επιμονή
πάντα θα βρίσκεται ο δρόμος για την ανάδειξη
δράσεων σε νέα μονοπάτια. Είμαστε τυχεροί που
η προσπάθεια έχει πλαισιωθεί από ανθρώπους
με μεράκι και αγάπη για προσφορά στον
συνάνθρωπο. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
για την υποστήριξη, στο πλαίσιο της γενικότερης
προσπάθειας ανάδειξης των δράσεών μας στις
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, δράσεις που
πραγματοποιούνται χάρη στην αποκλειστική δωρεά
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ηλέκτρα Γιαννάκη

“

δρόμος για τον αθλητισμό είναι ανοιχτός για όλους
χωρίς περιορισμούς και εμπόδια, όπως και ότι μέσα
από αυτόν ένα άτομο με ή χωρίς αναπηρία μπορεί
να οδηγηθεί στην κορυφή. Το Τουρνουά Μαθητών
Ειδικής Αγωγής έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να
συναγωνιστούν, να ορίσουν στόχους, να βιώσουν
έντονα συναισθήματα και να λειτουργήσουν σε
συγκεκριμένο αθλητικό πλαίσιο. Αυτή η διοργάνωση
ήταν μόνο η αρχή, έπεται και συνέχεια!

”

Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης
Φυσικής Αγωγής Α&Π
Μόνο χαρά νιώθω για αυτήν την πρωτοβουλία και
διοργάνωση, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
με αγάπη και μεράκι. Πρέπει να δείξουμε ότι ο
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”

Μαργαρίτα Διγαλέτου

“

Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης
Φυσικής Αγωγής Α&Π
Τα χαμόγελα των παιδιών, η περηφάνια και η
συγκίνηση των γονιών τους ήταν η επιβεβαίωση
αυτής της πρωτοβουλίας πως τίποτα δεν είναι
αδύνατο αρκεί να το πιστέψεις. Μέσω του τουρνουά,
δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να δουλέψουν
μαζί ως ομάδα εκτός σχολικού πλαισίου και να
αλληλοεπιδράσουν με τους συναθλητές τους ή
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Όλοι μπορούν να
συμμετέχουν στον αθλητισμό χωρίς περιορισμούς,
με ή χωρίς αναπηρία. Αυτό μας δίνει το κίνητρο
να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε, να βάζουμε
στόχους και να δημιουργούμε νέες δράσεις που θα
ενσωματώνουν όλα τα παιδιά!

”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αιμιλία Βακουφάρη

“

του Sports Excellence και των ανθρώπων που
το εκπροσωπούν. Οι μαθητές μου, οι γονείς τους,
η Διευθύντριά μου και όσοι από το προσωπικό
παραβρέθηκαν μείναμε πολύ ικανοποιημένοι. Σας
ευχαριστούμε και πάλι!

MSc, Εκπαιδευτικός
Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
του ΕΝΕΕΓΥΛ Περιστερίου
Οι μαθητές μου ήρθαν για πρώτη φορά σε
τουρνουά ποδοσφαίρου στο Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) και είμαι πολύ χαρούμενη
που δέχτηκα την πρόσκλησή σας. Είναι
υποχρέωσή μου να τους δίνω ευκαιρίες για
συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκτός του
σχολικού πλαισίου. Θεωρώ ότι η συμμετοχή
τους έκανε τους μαθητές μου να αισθανθούν
σημαντικοί, ξεχωριστοί. Όλοι μας –εμείς ως
σχολείο και εσείς ως διοργάνωση– βάλαμε
ένα λιθαράκι στην αυτοεκτίμησή τους, που
είναι τόσο ουσιαστική για κάθε μαθητή, για
κάθε παιδί…
Ως επιστήμονες της Φυσικής Αγωγής γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι οι δράσεις μέσω του αθλητισμού
μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τη
συμπερίληψη και την ενσωμάτωση. Επομένως,
σίγουρα θα πρέπει να γίνονται συχνότερα και σε
κάθε δυνατό σχολικό πλαίσιο.
Η εμπειρία μου ήταν πολύ ευχάριστη και έχω να
δηλώσω τα καλύτερα για την άρτια διοργάνωση
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”

Μιχάλης Διαμαντάκης

“

Γονέας μαθητή ειδικής αγωγής
1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών
Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος ήρθε σε επαφή
με το μπότσια, ένιωσα πραγματική περηφάνια και
συγκίνηση βλέποντάς τον να αγωνίζεται.
Η επαφή του με τους συμμαθητές του εκτός
τού σχολικού χώρου, η ομαδοποίηση, η
κοινωνικοποίηση, η χαρά του παιχνιδιού και η
εστίαση στον σκοπό του παιχνιδιού ήταν θεωρώ
τα οφέλη από τη συμμετοχή του στη δράση του
τουρνουά.
Περιμένουμε με χαρά και άλλες τέτοιες ανοικτές
εκδηλώσεις. Ήταν μια πρωτόγνωρη και συνάμα
αξέχαστη εμπειρία. Ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες
άθλησης που δίνετε στα παιδιά μας και για την τόσο
όμορφη διοργάνωση. Να είστε όλοι καλά!

”
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κώστας Χατζηδαυίδ
Προπονητής Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής και Καλαθοσφαίρισης

Μέλος της προπονητικής ομάδας των
Special Olympics HELLAS με πολλές
διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα,
τα τελευταία χρόνια είναι διευθυντής στο
Σβουρένειο ΚΔΑΠμεΑ στην Κω.
Θ ε όδω ρ ος Δ αβ ι ώτ ης | Υπεύθυνος Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Α&Π

Πώς αποφάσισες να
ασχοληθείς με την ειδική
αγωγή; Θα θέλαμε να
μοιραστείς μαζί μας
κάποιες εμπειρίες σου.
Από τα μαθητικά μου κιόλας
χρόνια, είχα ανησυχίες όσον
αφορά τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία και γενικά των
αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Με

απασχολούσε και με απασχολεί το
γεγονός ότι, ακόμα και στις μέρες μας,
αυτά που για εμάς είναι δεδομένα
δεν είναι για τα άτομα με αναπηρία.
Απαραίτητη είναι η ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας μέσω ερεθισμάτων, η
εξοικείωσή της με τη διαφορετικότητα
και η ενεργοποίηση-συμμετοχή των
ΑμεΑ ισάξια, σε όλες τις διαστάσεις
της κοινωνικής ζωής.
Με την εισαγωγή μου στο ΤΕΦΑΑ του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

ακολούθησα ως κύρια ειδικότητα την
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και
έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα μέσω
του αθλητισμού να εργαστώ προς
αυτή την κατεύθυνση.
Κάθε μέρα, εδώ και 15 χρόνια, είναι
μια εμπειρία και μια πρόκληση. Δεν
μπορώ όμως να ξεχάσω την επιτυχία
της Ελπίδας, κοριτσιού με σύνδρομο
Down, όπου μετά από 8 χρόνια
προσπάθεια κατάφερε και συμμετείχε
στο Πρόγραμμα Ποδηλασίας που
υλοποιούμε. Ξεκινήσαμε από
στατικό ποδήλατο, για εξοικείωση
και συντονισμό των κάτω άκρων,
συνεχίσαμε στο πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής με εξάσκηση ισορροπίας και
τέλος, χωρίς καμία δυσκολία, στους
πανέμορφους ποδηλατοδρόμους της
Κω, συμμετέχοντας μάλιστα και σε
επίσημους ποδηλατικούς αγώνες
ΑμεΑ. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη
χαρά και τη συγκίνηση της οικογένειας
του Γιάννη, παιδιού με σύνδρομο
ευθραύστου Χ, όταν μετά από 10
χρόνια προσπάθειας, στην ουσία από
το «μηδέν», αγωνίστηκε μακριά από
την οικογένειά του με επιτυχία στους
Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες στίβου
και ακούστηκε από τα μεγάφωνα του
σταδίου το όνομά του.
Γενικά, είμαι άνθρωπος που
του αρέσουν οι προκλήσεις. Η
Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή και
γενικότερα η ειδική αγωγή απαιτεί
αρκετή υπομονή, πίστη, γνώση και
συνεχή επιμόρφωση για τα νέα
επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά
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την Αναπηρία. Άποψή μου είναι ότι η
ειδική αγωγή απαιτεί επιστήμονες με
συναίσθημα και φιλοσοφία.

Πώς είναι η Κως,
το νησί σας; Είναι
προσβάσιμο και
φιλόξενο για άτομα
με αναπηρία;

Η Κως μορφολογικά είναι ένα
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επίπεδο νησί, προσβάσιμο για
άτομα με αναπηρία σε πολύ μεγάλο
ποσοστό, αλλά το σημαντικότερο που
αποδεικνύει ότι η Κως είναι ένα νησί
φιλόξενο για άτομα με αναπηρία είναι
οι άνθρωποί του.

πρόγραμμα εκμάθησης bowling, το
διμηνιαίο πρόγραμμα κολύμβησης
«Γνωρίζω τις ακτές του νησιού μου»,
κυρίως για παιδιά με αυτισμό, και
εργαστήρια κινητικής μάθησης και
εξέλιξης.

Η κοινωνία της Κω είναι πάνω
απ’ όλα κοινωνία με σεβασμό στα
δικαιώματα και πάρα πολύ ώριμη
όσον αφορά την αναπηρία και γενικά
τη διαφορετικότητα. Αγκαλιάζει
διακριτικά και υποστηρίζει
δυναμικά. Το γεγονός ότι εδώ και
αρκετά χρόνια, από το 1960 θα
έλεγα, λαμβάνει παραστάσεις από
χιλιάδες τουρίστες, κυρίως από
Σκανδιναβικές χώρες που όλοι
γνωρίζουμε την κουλτούρα τους
σε αυτά τα θέματα, καθώς και το
Σβουρένειο Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου Κω,
με την πολυεπίπεδη προσέγγισή
του στα θέματα της αναπηρίας,
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της «ταυτότητας» του
νησιού. Είμαι πολύ περήφανος για το
νησί μου, και η ηθική ικανοποίηση
που λαμβάνω από την αποδοχή της
προσπάθειάς μας είναι η μεγαλύτερη
ανατροφοδότηση για το μέλλον.

Υλοποιούμε εργαστηριακά μαθήματα,
με συνεκπαίδευση μαθητών των
δημοτικών σχολείων του νησιού
και των μαθητών του Κέντρου μας
αλλά και αναπτύσσουμε συνέργειες
με συλλόγους, φορείς και φυσικά
πρόσωπα για πραγματοποίηση
κοινών δράσεων.

Θα ήθελες να μας
πεις δύο λόγια για το
Σβουρένειο ΚΔΑΠμεΑ;
Ποιο είναι το όραμά σου
για το μέλλον;

Η συμβουλή μου είναι να
αποδεχθούν την αναπηρία και να
συνεργαστούν με ειδικούς. Όσο
καλύτερη είναι η συνεργασία
οικογένειας – ειδικών, τόσο
καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις,
μάλιστα, απαιτείται και η συνεργασία
περισσότερων του ενός ειδικού, π.χ.
εργοθεραπευτή-λογοθεραπευτή ή
ειδικού παιδαγωγού-ψυχολόγου κ.ά.

To Σβουρένειο ΚΔΑΠμεΑ Δήμου
Κω είναι ένα Κέντρο το οποίο
φιλοξενεί 25 παιδιά και ενήλικες με
αναπηρία, από 6 έως και 35 ετών, με
διαχωρισμό ανάλογα τη βιολογική
και νοητική ηλικία, με νοητική
στέρηση, διάφορα σύνδρομα όπως
Down, Angelman, εύθραυστο Χ,
πολλαπλές και κινητικές αναπηρίες,
από όλο το νησί της Κω.
Εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα
της προσαρμοσμένης φυσικής
αγωγής υλοποιούμε εξατομικευμένα
και ομαδικά προγράμματα
προσαρμοσμένης ποδηλασίας,

Με σύνθημά μας πλέον το «Σκέψου
Αλλιώς», οραματιζόμαστε το
Σβουρένειο να μην είναι μόνο ένα
κέντρο δημιουργικής απασχόλησης,
αλλά να διαδραματίσουμε μέσω των
δράσεών μας σημαντικό ρόλο στο
χτίσιμο μια κοινωνίας αποδοχής και
συμπερίληψης .

Τι συμβουλή θα έδινες
στους γονείς
που έχουν παιδιά
με αναπηρία;

Επίσης, η οικογενειακή ισορροπία
θεωρώ από την εμπειρία μου είναι
πάρα πολύ σημαντική, σε επίπεδο
αδερφών και σε επίπεδου του
ζευγαριού. Πάνω από όλα όμως
χρειάζεται χρόνος, υπομονή και
διαχείριση των συναισθημάτων μας.
Να δώσουμε χρόνο στο παιδί και οι
γονείς με τη σειρά τους χρόνο στον
εαυτό τους.
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Γιάννης Γιάκας
Καθηγητής ΤΕΦΑΑ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με γνωστικό αντικείμενο τις Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην
Ανάλυση της Κίνησης, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η
ανάλυση βάδισης (gait analysis), η κόπωση (fatigue), η ανάλυση
εμβιομηχανικών σημάτων και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής & της σωματικής απόδοσης, καθώς
και η επεξεργασία σήματος (signal processing).
Σ τ έ λ λ α Τσ ι κ ρι κά | Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π

περιγραφή και έρευνα είναι ένα πολύ
ελκυστικό πεδίο, με την έννοια ότι
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε
τεχνικές και εργαλεία για να
βοηθήσουμε ανθρώπους κάθε
ηλικίας να έχουν ποιοτικότερη
μετακίνηση και βάδιση.

Mπορείτε να μας
περιγράψετε το
ερευνητικό σας πεδίο;
Η εμβιομηχανική του ανθρώπου
μελετά τη μηχανική της ανθρώπινης
κίνησης. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας
εργαλεία από μαθηματικά και
φυσική-μηχανική προσπαθεί να
ποσοτικοποιήσει την ανθρώπινη
απόδοση με μεγάλη λεπτομέρεια.
Ένα παράδειγμα εφαρμογής της στον
αθλητικό χώρο είναι να μετρήσει τη
γωνία με την οποία απελευθερώνει
ένας σφαιροβόλος τη σφαίρα,
κάνοντας ανάλογες συστάσεις ως
προς την τεχνική του αθλητή. Η
βάδιση ως καθημερινή, αναγκαία
ανθρώπινη δραστηριότητα είναι
μία κίνηση που μας αφορά όλους
και φυσικά η εμβιομηχανική της
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11

Η έρευνά σας
επικεντρώνεται και σε
ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες, για παράδειγμα,
πώς ακριβώς
ωφελούνται τα παιδιά με
εγκεφαλική παράλυση;
Το ερευνητικό μου πεδίο είναι όντως
οι ευπαθείς ομάδες και φυσικά
η εγκεφαλική παράλυση είναι
μία από τις εφαρμογές που έχει
μεγάλο ενδιαφέρον στην παγκόσμια
ερευνητική κοινότητα.
Θα έλεγα, μάλιστα, ότι η εγκεφαλική
παράλυση «έσπρωξε» την επιστήμη
της εμβιομηχανικής στη δημιουργία
νέων εργαλείων, τα οποία φυσικά
χρησιμοποιούνται και σε άλλες
εφαρμογές. Η ανάλυση βάδισης των
παιδιών με εγκεφαλική παράλυση
δίνει πολύτιμες πληροφορίες στον
γιατρό που παρακολουθεί την εξέλιξή
τους.

Για να σας δώσω ένα παράδειγμα,
ο γιατρός από την κλινική του πράξη
δύσκολα θα καταλάβει αν κάποιος
μυς λειτουργεί σε μοτίβο διαφορετικό
από αυτό που θα έπρεπε να
λειτουργεί. Στον κύκλο βάδισης, μία
μη συντονισμένη-ετεροχρονισμένη
λειτουργία ενός μυ μπορεί να
επιβαρύνει δραματικά τη βάδιση ενός
ατόμου – το αναγκάζει να αλλάξει
τεχνική. Αυτή η αλλαγή με τη σειρά
της θα επιβαρύνει άσκοπα κάποιες
αρθρώσεις ή κάποιους μύες. Το
αποτέλεσμα θα είναι μη αποδοτική
βάδιση, κούραση και πιθανά
τραυματισμός. Η εμβιομηχανική
ανάλυση βάδισης θα δώσει αυτήν
την πληροφορία, βοηθώντας να
εφαρμοστεί η καλύτερη θεραπευτική
προσέγγιση.
Παρακάτω σας δίνω δύο
παραδείγματα αποτελεσμάτων
ανάλυσης βάδισης από ένα παιδί
με εγκεφαλική παράλυση. Αρχικά,
ο πίνακας δείχνει παραμέτρους της
βάδισης για το αριστερό και δεξί
πόδι ενώ η τελευταία στήλη δείχνει
τις φυσιολογικές τιμές. Οι έντονες
μεταβλητές είναι εκείνες όπου
παρατηρείται σημαντική απόκλιση. Για
παράδειγμα, ο ρυθμός-βηματισμός
(Cadence) είναι σημαντικά πιο αργός
(107 και 111 βήματα ανά λεπτό
για αριστερό και δεξί αντίστοιχα)
σε σχέση με το φυσιολογικό (129
βήματα/λεπτό).
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Hip Flexion / Extension
Cadence
Double Support
Foot Off
Limp Index
Opposite Foot Contact
Opposite Foot Off
Single Support
Step Length
Step Time
Ste Width
Stride Length
Stride Time
Walking Spped

Cadence
Double Support
Foot Off
Limp Index
Opposite Foot Contact
Opposite Foot Off
Single Support
Step Length
Step Time
Ste Width
Stride Length
Stride Time
Walking Spped

LEFT

RIGHT

NORMAL (AGE RELATED)

107 steps / min
0.19 s
55.6%
0.90
48.1 %
9.63 %
0.43 s
0.54 m
0.58 s
0.15 m
1.09 m
1.13 s
0.97 m / s

111 steps / min
0.20 s
59.8%
1.01
49.8 %
8.85 %
0.44 s
0.56 m
0.54 s
0.11 m
1.18 m
1.08 s
1.10 m / s

129 ± 16.9 steps / min
0.14 ± 0.035 s
57.6 ± 1.83 %
1.01 ± 0.044
50.2 ± 1.53 %
7.56 ± 1.69 %
0.39 ± 0.038 s
0.56 ± 0.071 m
0.46 ± 0.048 s
0.11 ± 0.032 m
1.13 ± 0,14 m
0,93 ± 0.092 s
1.23 ± 0.15 m / s

LEFT

RIGHT

NORMAL (AGE RELATED)

117 steps / min
0.20 s
57.9%
0.95
49.8 %
10.9 %
0.40 s
0.61 m
0.52 s
0.14 m
1.14 m
1.03 s
1.10 m / s

115 steps / min
0.25 s
61.6%
0.98
50.8 %
13.6 %
0.39 s
0.51 m
0.51 s
0.21 m
1.09 m
1.04 s
1.05 m / s

129 ± 16.9 steps / min
0.14 ± 0.035 s
57.6 ± 1.83 %
1.01 ± 0.044
50.2 ± 1.53 %
7.56 ± 1.69 %
0.39 ± 0.038 s
0.56 ± 0.071 m
0.46 ± 0.048 s
0.11 ± 0.032 m
1.13 ± 0,14 m
0,93 ± 0.092 s
1.23 ± 0.15 m / s

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω
και εξετάζοντας στο ίδιο άτομο έναν
ολοκληρωμένο κύκλο βάδισης
(ξεκινά τη στιγμή όπου το πόδι πατά
στο έδαφος μέχρι να ξαναπατήσει)
τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν
την κάμψη/έκταση του δεξιού
ισχίου, γόνατος και ποδοκνημικής
σε 3 συνεχόμενες προσπάθειες. Η
σκούρα γκρι ζώνη αναπαριστά το
φυσιολογικό πρότυπο βάδισης.
Από αυτές τις καμπύλες –και κυρίως
από ακόμα περισσότερες που δεν
έχει νόημα να σας παρουσιάσω– ο
ιατρός ο οποίος εξειδικεύεται στην
ανάλυση βάδισης εξάγει πολύτιμες
πληροφορίες.

Πιστεύετε ότι είναι
εφικτό να δείτε τις
εφαρμογές της έρευνάς
σας τα επόμενα χρόνια;
Είναι προσδοκία μου. Ξέρετε, ένα
από τα σημαντικά ζητήματα που

υπάρχουν είναι η παρακολούθηση
της εξέλιξης του ασθενή. Να δούμε
δηλαδή αν προοδεύει, αν παραμένει
στάσιμος ή αν χειροτερεύει. Επίσης,
θέλουμε αυτή την πρόοδο κάπως
να την ποσοτικοποιήσουμε. Θα σας
δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Οι
γονείς έχοντας καθημερινή επαφή
με το 10χρονο παιδί τους δύσκολα
θα παρατηρήσουν την παραμικρή
αλλαγή του ύψους, του βάρους ή
της φωνής του. Ένας θείος όμως
που βλέπει το παιδί κάθε χρόνο θα
αντιληφθεί κατευθείαν αυτές τις
αλλαγές και βέβαια θα το αναφέρει
αμέσως στους γονείς. «Μα, πόσο
μεγάλωσε», θα πει.
Αντίστοιχα στην εγκεφαλική
παράλυση, η αξιολόγηση και η
ανατροφοδότηση προς τους γονείς
είναι πολύ σημαντική πληροφορία.
Θέλουν να γνωρίζουν πώς τα πάει το
παιδί τους αλλά η αξιολόγησή τους
στην καλύτερη των περιπτώσεων
μπορεί να γίνεται μία φορά τον χρόνο
σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο
ανάλυσης βάδισης. Τι γίνεται όμως
στο μεσοδιάστημα; Εδώ λοιπόν

Ankle Dorsi / Plantar

Knee Flexion / Extension

θέλουμε να παίξουμε τον ρόλο
του «θείου», ο οποίος θα αξιολογεί
αντικειμενικά και καθημερινά την
κίνηση του παιδιού.
Σε συνεργασία με δύο εταιρείες
και ένα κέντρο αποκατάστασης,
αυτό το διάστημα δουλεύουμε
ένα ερευνητικό έργο (CP-Watcher), όπου αναπτύσσουμε ένα
εύχρηστο σύστημα καθημερινής
αξιολόγησης της κινητικότητας των
παιδιών με εγκεφαλική παράλυση
βασισμένο σε φορετούς αισθητήρες
το οποίο θα δίνει καθημερινή
παραμετροποιημένη πληροφόρηση
στους γονείς. Ο ιατρός θα μπορεί να
κάνει ανάκτηση της πληροφορίας
αυτής όποτε χρειαστεί.
Προσδοκούμε, λοιπόν, ότι θα
είναι ένα από τα εργαλεία που θα
μπορέσουμε να δούμε στο μέλλον.
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Συμεών Ρετάλης
Καθηγητής Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Δράση «Αυτισμός στο Σπίτι»: Όταν
η εκπαίδευση από απόσταση των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διευρύνεται από την αξιοποίηση
πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
Η πανδημία επηρέασε όλους
τους τομείς της ζωής μας,
συμπεριλαμβανομένης και της
σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικά για
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και νευρο-αναπτυξιακές
διαταραχές, τις οικογένειές τους
και τους εκπαιδευτικούς, το πρώτο
κύμα καραντίνας το Μάρτιο-Μάιο
2020, με την παρατεταμένη αναστολή
λειτουργίας των ειδικών σχολείων,
είχε σημαντικές επιπτώσεις
στην πρόοδο των μαθητών σε
επίπεδο γνωστικό, κινητικότητας
και κοινωνικο-συναισθητικών

δεξιοτήτων. Οι οικογένειες των
μαθητών αυτών αναπόφευκτα
σήκωσαν το βαρύ φορτίο της
διαχείρισης των προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από τον εγκλεισμό
και τον αποκλεισμό των παιδιών
τους από τις σχολικές δομές. Να
σημειωθεί ότι τα ειδικά σχολεία δεν
ακολούθησαν το μοντέλο εκπαίδευσης
από απόσταση όπως τα υπόλοιπα
σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. Έτσι,
ξαφνικά οι μαθητές σταμάτησαν να
πραγματοποιούν δραστηριότητες με
βάση το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσής τους.

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τη
μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένων
προσεγγίσεων εκπαίδευσης από
απόσταση για τις ομάδες μαθητών με
αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές, στο διάστημα όπου
έκλεισαν τα σχολεία λόγω της
καραντίνας υλοποιήθηκε η δράση εξ
αποστάσεως διδασκαλίας μαθητών
–με το σύντομο τίτλο «Αυτισμός στο
Σπίτι»– από το Τμήμα Αθλητικής
Αριστείας – Sports Excellence
της «Αναγέννηση & Πρόοδος», σε
συνεργασία με τη διοίκηση και
εκπαιδευτικούς ειδικών σχολείων.
Η δράση βασίστηκε σε ένα μοντέλο
σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης – παρέμβασης από
απόσταση με σκοπό τη βελτίωση
της επίδοσης σε ακαδημαϊκές
δεξιότητες, κινητικές δεξιότητες και
γνωστικές διεργασίες παιδιών με
αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές. Τρία ειδικά σχολεία με
18 μαθητές ηλικίας 7-16 ετών και
25 εκπαιδευτικούς συμμετείχαν στη
δράση εθελοντικά εφαρμόζοντας με
μεράκι το συγκεκριμένο μοντέλο στο
διάστημα της πρώτης καραντίνας, τον
Απρίλιο-Μάιο 2020. Οι εκπαιδευτικοί
ήταν διαφορετικών ειδικοτήτων
(δάσκαλοι ειδικής αγωγής,
λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί
πληροφορικής, φιλόλογοι, ψυχολόγοι,
κ.ά.). Καθ’ όλη τη διάρκεια της
δράσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν
την τεχνική και συμβουλευτική
υποστήριξη των ειδικών παιδαγωγών
της «Αναγέννηση & Πρόοδος».
Ιδιαίτερη καινοτομία στην
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

πρωτοβουλία ήταν η αξιοποίηση
της πλατφόρμας διαδραστικών
εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kinems
συνδυαστικά με μία πλατφόρμα
τηλεδιασκέψεων. Η πλατφόρμα
Kinems προωθεί μια ολιστική
εκπαιδευτική προσέγγιση με τη χρήση
πολυ-αισθητηριακών παιχνιδιών,
τα οποία μπορεί ο εκπαιδευτικός να
τα παραμετροποιεί ανάλογα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.
Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται
με επιτυχία στις ΗΠΑ ενώ τα δύο
τελευταία χρόνια την αξιοποιούν
εκπαιδευτικοί οργανισμοί στην
Ελλάδα. Περιλαμβάνει 37 παιχνίδια
και πάνω από 300 δραστηριότητες
ειδικά σχεδιασμένες με βάση
εκπαιδευτικά πρωτόκολλα ειδικών
παιδαγωγών και εργοθεραπευτών,
που συνάδουν με το σχολικό
αναλυτικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα
στοχεύουν στη βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού, της προσοχής,
της βραχύχρονης οπτικής και
ακουστικής μνήμης, της ταχύτητας
επεξεργασίας, της λεπτής και αδρής
κινητικότητας, κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της δράσης,
οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί
παιδαγωγοί ξεκινούσαν σε
τηλεδιάσκεψη μία εκπαιδευτική
συνεδρία με το μαθητή, τον οποίο
καθοδηγούσαν και εμψύχωναν
ώστε να πραγματοποιήσει ποικίλες
δραστηριότητες μέσω παιχνιδιών
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της πλατφόρμας Kinems ανάλογα
με τους στόχους που είχαν θέσει.
Οι εκπαιδευτικοί μετά το τέλος κάθε
συνεδρίας έδιναν οδηγίες στους
μαθητές και στους γονείς τους
για να κάνουν επιπλέον πρακτική
εξάσκηση με παιχνίδια στο σπίτι.
Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν
να παρακολουθήσουν τη μαθησιακή
επίδοση κάθε μαθητή σε μορφή
πινάκων και γραφημάτων κάνοντας
χρήσης των λεπτομερών αναφορών
που προσφέρει η πλατφόρμα Kinems.
Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να
αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες
ώστε: (i) να επανασχεδιάσουν την
επόμενη συνεδρία σύμφωνα με
την επίδοση του μαθητή και (ii)
να αξιολογήσουν συνολικά την
πρόοδο του μαθητή στο τέλος τους
προγράμματος.

διατύπωσαν απόψεις όπως:
• «Οι πρώτες εντυπώσεις μας από το
πρόγραμμα είναι πολύ θετικές. Ο Μ.
χαίρεται ιδιαίτερα όταν έχει το δικό
του χρόνο στην πλατφόρμα και του
αρέσουν τα παιχνίδια».
• «Δυο λόγια για την εμπειρία
μας από το πρόγραμμα, ήταν κάτι
το καινούργιο, το φρέσκο, με
πολλά οφέλη για το παιδί, το οποίο
ευχαριστήθηκε, χάρηκε, έμαθε μέσα
από το πρόγραμμα διασκεδάζοντας».

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε
υπό την εποπτεία μου και της
ομάδας μας στο Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιά, παρατηρήθηκε ότι ακόμα και
οι μαθητές χαμηλής λειτουργικότητας
κατάφεραν να ωφεληθούν από τη
δράση. Στο σύντομο χρονικό διάστημα,
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση
της επίδοσης σε ακαδημαϊκές
δεξιότητες, κινητικές δεξιότητες και
γνωστικές διεργασίες των μαθητών.
Υπήρξε θετική ανταπόκριση από
όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς
και τους γονείς των μαθητών που

Η δράση «Αυτισμός στο Σπίτι»
έδειξε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν
εκπαιδευτικές λύσεις εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν
θα βασίζονται μόνο σε πλατφόρμες
τηλεδιασκέψεων αλλά θα ωθούν
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς
τους να πραγματοποιούν ελκυστικές
δραστηριότητες και να βελτιώνονται
συνεχώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα
εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kinems
χρησιμοποιήθηκε και στη διά ζώσης
διδασκαλία στα σχολεία όταν οι
μαθητές επέστρεψαν, γιατί πολλοί
εκπαιδευτικοί έκριναν ότι βοηθά τα
παιδιά να έχουν θετικές μαθησιακές
εμπειρίες.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2021
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΉΣ
Σπύρος Καπράλος | Πρόεδρος ΕΟΕ
Πρόεδρος Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών

Την Παρασκευή 23 Απριλίου,
είχαμε τη χαρά και την τιμή
να φιλοξενήσουμε τον κ.
Σπύρο Καπράλο, Πρόεδρο
της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, σε μία εκ βαθέων
συζήτηση για τις προκλήσεις
των επερχόμενων Ολυμπιακών
Αγώνων στο Τόκιο, τις
συμβολικές διαστάσεις που
συνοδεύουν τα ολυμπιακά
ιδεώδη, αλλά και τις γενικότερες
αλλαγές που συντελούνται στον
αθλητισμό, τόσο στην Ελλάδα
όσο και παγκοσμίως.
Η ζωή μου ήταν μέσα στον αθλητισμό. Από μικρό παιδί
ξεκίνησα, ήμουν πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση,
τότε πρώτος Βαλκανιονίκης, γιατί οι Βαλκανικοί Αγώνες
ήταν σημαντικοί. Το όνειρό μου να πάω στους Ολυμπιακούς
Αγώνες ως κολυμβητής δεν έγινε πραγματικότητα. Για 2
δέκατα του δευτερολέπτου έχασα την πρόκριση για τους
Ολυμπιακούς του Μονάχου. Μετά είχα την τύχη να πάω
στο πόλο, πιστεύοντας ότι ίσως στο πόλο, επειδή οι άλλοι
συμπαίκτες μου θα ήταν καλοί, θα μπορούσαμε να τα
καταφέρουμε. Με το πόλο ευτυχώς, ύστερα από 154 διεθνείς
συμμετοχές, καταφέραμε και πήγαμε στους Ολυμπιακούς της
Μόσχας το 1980, όπου πήραμε τη 10η θέση, και μετά το 1984
στο Λος Άντζελες, όπου πήραμε την 8η θέση.
Τότε σταμάτησα την καριέρα μου ως αθλητής, γιατί
παράλληλα είχα και τις σπουδές μου και μια επαγγελματική
καριέρα στο εξωτερικό, κάτι που μου επέτρεψε αργότερα
να επανέλθω στον αθλητισμό στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΕΟΕ) την περίοδο 1993-1996, όπου με τίμησαν
οι συνάδελφοί μου και ήμουν αρχηγός της ελληνικής
αποστολής στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, και μετά, για τη
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11

Ακολουθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από τις δηλώσεις του κ.
Καπράλου. Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση
«Ολυμπιακοί Αγώνες 2021– Προκλήσεις μιας νέας εποχής»,
πατήστε εδώ.
Η εκδήλωση αναμεταδόθηκε ζωντανά από τον Πύργο Βιβλίων του
ΚΠΙΣΝ, χάρη στην αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ).
Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος & Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence
Επιστημονική επίβλεψη: Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ
Διοργανωτική επίβλεψη: Αναγέννηση & Πρόοδος

μία και μοναδική φορά που ασχολήθηκα επαγγελματικά με
τον αθλητισμό ήταν με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όπου
από το 2000 ως το 2004 ήμουν εντεταλμένος σύμβουλος της
οργανωτικής επιτροπής. Έξι μήνες πριν από τους αγώνες
ανέλαβα Γενικός Γραμματέας, και City Manager την περίοδο
των Ολυμπιακών. Μετά, πάλι τα επαγγελματικά με τράβηξαν,
γιατί στον αθλητισμό το περισσότερο διάστημα κανείς είναι
ερασιτέχνης και εθελοντής, πληρώνοντας στην ουσία για
να ασχολείται με τον αθλητισμό. Έτσι, το 2009 ανέλαβα την
προεδρία της ΕΟΕ, με εξέλεξαν οι συνάδελφοί μου, και
από τότε μέχρι σήμερα είμαι στην προεδρία της. Αργότερα,
μπήκα στις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, με εξέλεξαν
και εκεί, και το 2019 έγινε το όνειρό μου, ένα δεύτερο
όνειρο πραγματικότητα, να με εκλέξει η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΔΟΕ) μέλος της για την Ελλάδα.

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο 2021
Για πρώτη φορά στην ιστορία οι Ολυμπιακοί Αγώνες
μετατέθηκαν και υπό άλλες συνθήκες πιθανόν να είχαν

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

αναβληθεί. Θεωρήσαμε όμως, ως ΔΟΕ όταν πήραμε
την απόφαση, ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν, γιατί το
οφείλουμε πρώτα από όλα στους αθλητές. Οι αθλητές
ετοιμάζονται πάρα πολλά χρόνια, το λιγότερο πέντε, για να
κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα. Ο υψηλός
αθλητισμός ζητά πάρα πολλές θυσίες, και ορισμένοι

αθλητές περιμένουν τους Ολυμπιακούς για να
σταματήσουν την καριέρα τους. Επομένως, για αυτούς τους
αθλητές, αξίζει τον κόπο να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία
ώστε να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Βέβαια,
πέραν από τους αθλητές, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα
μεγάλο κοινωνικό γεγονός οι Ολυμπιακοί, με συμμετοχή
205 χωρών, δηλαδή για 15-20 μέρες παρακολουθεί όλη η
υφήλιος.
Βεβαίως, είναι και πολλά οικονομικά συμφέροντα, δηλαδή
η ΔΟΕ από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών, από τις
εισπράξεις της από τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και
από τις χορηγίες εξασφαλίζει ένα πολύ μεγάλο ποσό κάθε
τετραετία, το 90% του οποίου επιστρέφει στον αθλητισμό.
Είτε στις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες είτε στις εθνικές
ολυμπιακές επιτροπές, δίνεται δηλαδή το οξυγόνο για
τον αθλητισμό κάθε τέσσερα χρόνια, και αυτό είναι πολύ
σημαντικό. Αν κοπεί η αλυσίδα και χαθούν αυτά τα χρήματα,
νομίζω ο παγκόσμιος αθλητισμός θα αντιμετωπίσει μεγάλα
προβλήματα.
Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ζητήσαμε να
εμβολιάσουμε εγκαίρως τους αθλητές, αυτούς που το
επιθυμούν βεβαίως, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι με τη
συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς. Συνολικά πιστεύω ότι
θα έχουμε μικρότερη αποστολή από ό,τι είχαμε στο Ρίο, αλλά
ευελπιστώ να είμαστε κοντά στους 70 αθλητές.
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ενώνουν όλες τους Έλληνες στις επιτυχίες. Δεν είναι πολύ
σημαντικό αυτό;

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ώστε και οι
παλαιοί αθλητές να έρθουν μέσα στις ομοσπονδίες, να
σηκώσουν τα μανίκια και να δουλέψουν σκληρά, ομαδικά,
γιατί μόνο τότε μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα.
Ήδη με το καινούργιο καταστατικό της ΕΟΕ θα έχουμε
τουλάχιστον τρεις αθλητές μέσα στο συμβούλιό μας, ο ένας
μάλιστα θα μετέχει στην εκτελεστική επιτροπή. Οι αθλητές
δεν θα επιλέγονται από εμένα, ούτε από τις ομοσπονδίες, οι
αθλητές οι ίδιοι, αυτοί που θα πάνε στο Τόκιο, θα επιλέξουν
τους δύο εκπροσώπους τους, θα ψηφίσουν δηλαδή μεταξύ
τους οι αθλητές για το ποιοι νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι
να τους εκπροσωπήσουν μέσα στην ΕΟΕ.
Την ανανέωση τη χρειαζόμαστε πάντοτε σε όλα, και άρα
χρειάζονταν και οι ομοσπονδίες ανανέωση. Για μένα ήταν
λάθος που υπήρχαν διοικήσεις 30 και 40 χρόνια, γιατί
νομίζω ότι ό,τι είναι να προσφέρει κάποιος μπορεί να το
προσφέρει πολύ πιο γρήγορα.
Πλέον, ο αριθμός των μεταλλίων είναι ίδιος για άντρες και
γυναίκες, έτσι θέλουμε να ασχολούνται και με τα διοικητικά
του αθλητισμού πολύ περισσότερες γυναίκες. Έχουν να
προσφέρουν πολλά, και μπορώ να σας πω με μεγάλη χαρά
και ικανοποίηση ότι για πρώτη φορά εξελέγησαν τέσσερις
γυναίκες στην προεδρία εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών.
Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, που θα δώσει
κουράγιο και δύναμη και θάρρος και σε άλλες γυναίκες να
ασχοληθούν με τα διοικητικά του αθλητισμού.

Επιστημονικός αθλητισμός
Σήμερα πρωταθλητισμός χωρίς επιστημονική υποστήριξη
δεν υπάρχει. Και γι’ αυτό οι αθλητές μας θα φτάνουν μέχρι
ένα ορισμένο σημείο και θα υστερούν από τους αντίστοιχους
αθλητές άλλων χωρών. Και είναι θέμα παιδείας νομίζω,
παιδείας που ξεκινά από τους προπονητές, από τα ΤΕΦΑΑ.
Δεν είναι μόνο το πρακτικό μέρος, σήμερα η επιστήμη έχει
κάνει βήματα προόδου τεράστια και η επιστήμη μπορεί
να βοηθήσει πάρα πολύ στη δημιουργία του αθλητή. Να
δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να το περάσουμε στο
μυαλό και των προπονητών ότι οι επιστημονικοί συνεργάτες,
όπως εσείς στο Sports Excellence, δεν θα τους πάρετε τη
δουλειά, είσαστε για να τους βοηθήσετε, για να φανεί η
δουλειά τους ακόμα καλύτερα.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει πάντα να συμμετέχει στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε θερινούς είτε χειμερινούς. Είναι
σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει να μπαίνει πρώτη στην
παρέλαση των αθλητών. Θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο ποια
είναι η Ελλάδα και τι έχει κάνει. Και ο αθλητισμός και ο
ολυμπισμός είναι τα μόνα πράγματα που καταφέρνουν και
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Το SNF Nostos του
Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ) μαζί
με τον αγαπημένο
μας SNF Nostos
Run επιστρέφουν.
Από κοντά.
Η μεγάλη γιορτή του
καλοκαιριού SNF Nostos
(25-29 Αυγούστου) που
διοργανώνει το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
φέρνει τη μαγεία τού «από
κοντά» με 5 ημέρες γεμάτες
μουσική, χορό, τέχνες,
αθλητισμό, συζητήσεις,
διάλογο και τον βραδινό
αγώνα δρόμου SNF Nostos
Run. Μικροί και μεγάλοι θα
τρέξουμε και πάλι από κοντά
για καλό σκοπό, επιλέγοντας
τη διαδρομή των 6 ή των 10
χλμ.!
Οι εγγραφές για τον
SNF Nostos Run θα
ανοίξουν σύντομα στο
snfnostos.org
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κέλλυ Αραούζου
Πρωταθλήτρια Κολύμβησης | Εκπρόσωπος Αθλητών ΚΟΕ

Πώς επέλεξες την
κολύμβηση ανοιχτής
θάλασσας;

Παγκόσμια
και ευρωπαϊκή
πρωταθλήτρια,
με πολλές
διακρίσεις
σε διεθνείς
διοργανώσεις
και συμμετοχή
σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, η Κέλλυ
Αραούζου
ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι
αποσύρεται
αγωνιστικά από
την κολύμβηση,
αναλαμβάνοντας
ως Εκπρόσωπος
Αθλητών στην
Κολυμβητική
Ομοσπονδία
Ελλάδας. Μια
σπουδαία
αθλήτρια,
ένας όμορφος
άνθρωπος με
όραμα και ψυχή.
Στέλλα Τσικρικά | Υπεύθυνη
Επικοινωνίας Α&Π
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11

Από τα 4 ήμουν στην ομάδα του
Χαϊδαρίου μέχρι και τα 18. Ξεκίνησα
κολυμβητήριο για να μάθω
κολύμπι. Κατάγομαι από την Ίο και
ασχολούμασταν πολύ με τη θάλασσα
οικογενειακώς, και οι γονείς μου δεν
ήθελαν να έχουν τον φόβο «μην πνιγεί
το παιδί». Γενικώς, ήθελαν πάντα να
κάνω αθλητισμό. Οπότε, συνέχιζα να
κολυμπάω, συμμετείχα και σε αγώνες,
ήθελα να πάω και στους Ολυμπιακούς,
όμως τα 1.500 μ. όπου ήμουν καλή
δεν υπήρχαν. Έτσι, η επόμενη λύση
ήταν τα 10 χλμ. στην ανοιχτή θάλασσα.
Τότε μάλιστα είχαν αρχίσει οι πρώτες
ελληνικές συμμετοχές στο εξωτερικό
για ανοιχτή θάλασσα, οπότε από εκεί
πήρα το ερέθισμα. Άλλαξα προπονητή
στα 19 μου και πήγα σε κάποιον που
ασχολούνταν κυρίως με το open
water, μπήκα σ’ αυτή τη διαδικασία
για 10 χρόνια με την ελπίδα να πάρω
ολυμπιακό μετάλλιο, το οποίο δεν
ήρθε ποτέ. Ήρθαν όμως άλλα.

Ποια είναι η
συνεργασία σου με το
Sports Excellence;
Οι άνθρωποι του SE είναι εξαιρετικά
συνεργάσιμοι, έχω μόνο τα καλύτερα
να πω, και γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει
αυτή τη σχέση άλλωστε, πραγματικά
αισθάνθηκα ότι είμαστε στο ίδιο μήκος
κύματος. Παρ’ όλα αυτά όμως, η
διαδικασία δεν λειτούργησε όπως θα
περίμενα. Οι μετρήσεις των αθλητών
θέλουν αποκωδικοποίηση. Όταν θα
πάρω ένα χαρτί με δέκα στοιχεία,
θέλω αυτός που έκανε πολύ σωστά τη
δουλειά του και τα κατέγραψε να μου
δώσει και τη «μετάφραση». Ο αθλητής
γνωρίζει μόνο την «αλφαβήτα».
Θέλω να ξέρω ακριβώς τι κάνω

λάθος. Ή μάλλον τι πρέπει να κάνω
για να αποδώσω καλύτερα. Δηλαδή,
αν έρθει κάποιος και μου πει ότι στο
4ο διακοσάρι «τραβάω» 3 μοίρες
δεξιά, που σημαίνει ότι αποδίδω 15%
λιγότερο στη «χεριά» μου, ξέρω πώς
θα το διορθώσω. Αν φτάνει όμως η
πληροφορία μέχρι τον προπονητή
και όχι στον αθλητή για Χ, Ψ λόγους,
δεν έχει νόημα. Πρέπει να βρούμε
έναν καλύτερο τρόπο, ενδεχομένως
και με καλύτερα κριτήρια επιλογής
αθλητών. Γιατί, όταν λειτουργεί η
διαδικασία και ο αθλητής παίρνει την
πληροφορία, είναι πολύ χρήσιμο.
Είμαστε κολυμβητές και κολυμβήτριες
το 2021, όταν γίνονται θαύματα, όταν
η «πισίνα» έχει μεταφερθεί εκτός
νερού, που σημαίνει ότι κάνουμε
προπόνηση 50% μέσα, 50% έξω. Η
προπόνηση εκτός σημαίνει ότι κάνεις
συγκεκριμενοποιημένη άσκηση
ώστε να μην έχεις καταπόνηση, να
μη βαριέσαι με ένα μονότονο πράγμα
όπως το κολύμπι στην πισίνα και να
μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα,
όπως αγώνες, προετοιμασίες, τεστ,
αλλά και μετρήσεις όπως αυτές του
SE, για να διατηρείται ζωντανό το
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ενδιαφέρον. Αν υπάρχει και αποτέλεσμα χειροπιαστό με
την αποκωδικοποίηση των μετρήσεων, βγαίνουμε όλοι
κερδισμένοι.

Βλέπεις διαφορά με τους συναθλητές
σου από το εξωτερικό στις μετρήσεις;
Υπάρχει τεράστια διαφορά και στο κομμάτι των επιδόσεων.
Είναι πολύ σημαντικές οι μετρήσεις, γιατί ψυχολογικά
νιώθεις ότι είσαι κατώτερος όταν δεν έχεις κάνει. Να
πηγαίνεις σαν τον φτωχό συγγενή είναι ένα βάρος που το
έχουμε πάρα πολλά χρόνια για να συνεχίσει να υπάρχει.
Είτε λέγεται ρουχισμός, είτε λέγεται εξοπλισμός, είτε λέγεται
ανθρώπινο δυναμικό, είτε λέγεται μετρήσεις, είτε λέγεται
φυσικοθεραπεία, όπως και να το δεις, είμαστε πίσω. Με το
«πίσω» δεν παίρνουμε μετάλλια, πόσο ακόμα να δουλέψει η
ψυχή του Έλληνα; Έχει δουλέψει σε πέντε περιπτώσεις. Αν
θέλουμε αυτές τις περιπτώσεις, θα τις ξαναβρούμε κάποια
στιγμή, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι να χτιστεί μέλλον.

Θες να μας πεις για τη νέα σου θέση
στην ΚΟΕ;
Καταρχάς, είναι πολύ τιμητική πρόταση. Νιώθω ότι όσα
πρεσβεύω βρήκαν αντίκρισμα, κάποιος τα είδε, που για μένα
είναι πολύ σημαντικό. Οι αξίες μου και ότι δεν χαμήλωσα
ποτέ τον πήχη απέδωσαν τελικά, δείχνοντας ότι υπάρχει
αξιοκρατία, που παλιότερα δεν το πίστευα. Δεν μπορώ να
σου πω ότι πριν ήμουν 100% σίγουρη ότι αξιοποιούνται
όλοι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να αξιοποιούνται σε
αντίστοιχους χώρους. Πέρα από την τιμή, νομίζω ότι είναι
μια θέση με πραγματικό αντικείμενο εργασίας, γιατί ο
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Εκπρόσωπος Αθλητών ασχολείται με όλη την γκάμα της
ομοσπονδίας. Από χορηγικά θέματα, οργανωτικά, μέχρι
ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είμαι ενήμερη για το 90% των
θεμάτων της ΚΟΕ. Και σκέψου ότι είμαστε 7 αθλήματα,
δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της πληροφορίας.

Τι όνειρα έχεις για την καινούργια σου
θέση;
Θεωρώ ότι οι αθλητές πρέπει να έχουν βήμα και άποψη,
να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Και ελεύθερα
σημαίνει να μη φοβούνται να μιλήσουν σε συνθήκες
δύσκολες και άβολες. Αυτό θέλω να πετύχω, να μπορεί
κάθε κολυμβητής να με πάρει και να μου πει: «Κοίτα,
Κέλλυ, έχει προκύψει αυτό και νομίζω ότι μπορείς να με
βοηθήσεις». Αν ένας το κάνει, που έχει ήδη συμβεί και γι’
αυτό νομίζω είμαι τόσο σίγουρη για τη νέα μου θέση, έχω
πετύχει το 50%. Δηλαδή να αποκτήσει βήμα ο οποιοσδήποτε,
γνωρίζοντας ότι ένας άνθρωπος στην ομοσπονδία έχει
ακούσει το πρόβλημά του και πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα,
θα προσπαθήσει να βρει λύση. Μπορεί να αποτύχω, αλλά θα
προσπαθήσω.

Ό,τι δημοσιοποιήθηκε για τις ελληνικές
ομοσπονδίες μετέφερε το πρόβλημα
και στην κοινωνία. Φαίνεται να υπάρχει
θεσμική προσπάθεια με έμπρακτα
αποτελέσματα.
Θεωρώ ότι μπήκαν οι ρίζες για μια αλλαγή στο
ανδροκρατούμενο σύστημα των διοικήσεων γενικώς. Είναι
μια προσέγγιση νομίζω που έχουν αντιληφθεί οι πάντες,
άλλοι φυσικά θα το χρησιμοποιήσουν βραχυπρόθεσμα για
να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και μια μερίδα κόσμου που
το αποζητούσε, αλλά άλλοι θεωρώ ότι θα το αξιοποιήσουν.
Υπάρχουν γυναίκες στον χώρο οι οποίες είναι αξιοσέβαστες,
όπως και άντρες φυσικά, δεν κάνω διαχωρισμό λόγω
φύλου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι από την ΚΟΕ είναι ότι
καίριες θέσεις αυτή τη στιγμή τις έχουν γυναίκες. Η ταμίας
της ομοσπονδίας, η 3η αντιπρόεδρος, η εκπρόσωπος
αθλητών. Για να είμαστε όλες εκεί, θεωρώ ότι δεν είναι
τυχαίο. Επομένως, βλέπω αισιόδοξα το μέλλον.
Θεωρώ επίσης ότι στα οργανωτικά κομμάτια, ή στα κομμάτια
των εφόρων, των τμημάτων, πρέπει να ορίζονται αθλητές.
Δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει κολυμπήσει ποτέ ή που
έχει να κολυμπήσει 30 χρόνια να καταλάβει έναν κολυμβητή,
θέλει νέο αίμα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν και το ιδανικό
μέλλον κάθε ομοσπονδίας. Να απαρτίζεται και από
αθλητές.
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Καλοκαιρινό
Πρόγραμμα
2021
Σ τ έ λ λ α Τσ ι κ ρι κά | Υπεύθυνη Επικοινωνίας Α&Π

Για την υλοποίηση του προγράμματος, επιλέχθηκαν με
αυστηρά κριτήρια 44 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής από
όλη την Ελλάδα, με άρτια εξειδίκευση και πολλαπλές
πιστοποιήσεις. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής
εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα σε εξειδικευμένο σεμινάριο,
προκειμένου να φανούν αντάξιοι των υψηλών απαιτήσεων
του προγράμματος… αλλά και των μικρών μας φίλων!
Φέτος λάβαμε 450 αιτήσεις από γονείς παιδιών
νηπιαγωγείου και δημοτικού, ηλικίας 6 έως 12 ετών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκμάθηση κολύμβησης,
ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, επαφή με λιγότερο
δημοφιλή αθλήματα, μουσικοκινητικά & κιναισθητικά
παιχνίδια, δημιουργική απασχόληση, ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων
που αφορούν τη διατροφή και το περιβάλλον. Κάθε
δραστηριότητα που εντάσσεται στα «Αθλητικά Μονοπάτια»
θα διεξάγεται σύμφωνα με τις τρέχουσες κυβερνητικές
οδηγίες σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας
κατά της COVID-19.
Επιπλέον αυτών των δραστηριοτήτων, τα φετινά «Αθλητικά
Μονοπάτια» έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν δύο ιδιαίτερες
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 | EMAG NO 11

Τα αγαπημένα μας «Αθλητικά
Μονοπάτια» επιστρέφουν για
ακόμα μία χρονιά, δίνοντας
την ευκαιρία στους μικρούς
μας φίλους που ζουν μόνιμα
σε απομακρυσμένα νησιά
της Ελλάδας να χαρούν ένα
υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο
άθληση, χαρά και μάθηση!
Το φετινό καλοκαιρινό
πρόγραμμα θα διεξαχθεί
παράλληλα και για τρεις
εβδομάδες, από την 1η έως
και τις 21 Ιουλίου, σε 11
απομακρυσμένα νησιά του
Αιγαίου: Άγιος Ευστράτιος,
Αμοργός (Αιγιάλη &
Κατάπολα), Αστυπάλαια,
Κάσος, Καστελλόριζο, Κίμωλο,
Νίσυρο, Τήλο, Φολέγανδρο,
Φούρνους και Ψαρά.

συνεργασίες, με το εργαστήρι μαθηματικών WhyMath και
τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water Sports, όσον
αφορά την προσθήκη νέων μαθησιακών προσεγγίσεων στο
καλοκαιρινό μας πρόγραμμα!
Μέσω του WhyMath, ένα καινοτόμο εργαστήρι εκμάθησης
μαθηματικών που βασίζεται σε γνωστικές θεωρίες
μάθησης και στη μεθοδολογία CPA (concrete, pictorial,
abstract), τα παιδιά κατανοούν αφηρημένες μαθηματικές
έννοιες με βιωματικό τρόπο, με απώτερο στόχο την
καλλιέργεια της χωροταξικής αντίληψης. Ως χωροταξική
αντίληψη ορίζεται η δυνατότητα κατανόησης, ερμηνείας
και απομνημόνευσης των σχέσεων μεταξύ αντικειμένων
στον χώρο. Η χωροταξική αντίληψη βρίσκει εφαρμογή στην
καθημερινή ζωή όπως στην πλοήγηση, στην επιδιόρθωση
μηχανημάτων, στον υπολογισμό αποστάσεων και στην
επαγγελματική απόδοση. Έχει επίσης αποδειχθεί η
χρησιμότητά της στα αθλήματα, στις τεχνολογικές δεξιότητες,
στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική κ.ά.
Το μάθημα μαθηματικών θα γίνεται διαδικτυακά και στη
συνέχεια διά ζώσης μέσω σύγχρονου εκπαιδευτικού
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εξοπλισμού καθώς και ψηφιακών εφαρμογών. Κάθε
εργαστήρι WhyMath θα ολοκληρώνεται με ομαδικά
παιχνίδια-σταθμών εκτός σχολικής αίθουσας!
Παράλληλα, φέτος για πρώτη φορά ενώνουμε τις δυνάμεις
μας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water
Sports και εντάσσουμε καθημερινά στο πρόγραμμά μας
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια, με στόχο την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την
ασφάλεια στη θάλασσα, στο νερό, στα θαλάσσια σπορ και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διεξαγωγή του
καλοκαιρινού προγράμματος «Αθλητικά Μονοπάτια»
για 6η συνεχή χρονιά, έχοντας πάντα ως γνώμονα την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των παιδιών που ζουν
μόνιμα σε απομακρυσμένα νησιά της χώρας μας. Κύριο
μέλημά μας η ασφάλεια και η βελτίωση των κινητικών
δεξιοτήτων τους, η ψυχική ευεξία, η κοινωνικοποίηση μέσω
της εκμάθησης νέων αθλημάτων και πρωτοποριακών
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αλλά και η διατήρηση
υψηλού παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών. Μεγαλύτερη
επιβράβευση για εμάς τα παιδικά χαμόγελα, τα τραγούδια, τα
γέλια και οι αγκαλιές των παιδιών!
Τα «Αθλητικά Μονοπάτια» διοργανώνονται από το Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, που λειτουργεί
υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής
Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, και υλοποιούνται από την
«Αναγέννηση & Πρόοδος», με αποκλειστική δωρεά από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αν χαρακτήριζα τα «Αθλητικά Μονοπάτια» με μία
λέξη αυτή θα ήταν ΧΑΡΑ! Χαρά που αποτυπώνεται στο
πρόσωπο των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ένα πρόγραμμα που έρχεται να καλύψει σημαντικές
ελλείψεις στις κοινωνίες των μικρών απομακρυσμένων
νησιών, χάρη στη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ), το οποίο βρίσκεται πάντα δίπλα τους με διάθεση
προσφοράς. Μέσω των «Αθλητικών Μονοπατιών», δίνεται
η δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν ασφαλή κολύμβηση,
να έρθουν σε επαφή με πολλά διαφορετικά αθλήματα,
παίρνοντας ταυτόχρονα ερεθίσματα για νέα μαθησιακά
πεδία και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τόσο σημαντικό
για την ανάπτυξη και τους.
Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά κάθε χρόνο να προσδοκούν
με έκδηλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία τη διεξαγωγή
των «Αθλητικών Μονοπατιών» και τα καλντερίμια στα
νησιά μας να αντηχούν από τα γέλια τους…
Ελένη Κόλια, Υπεύθυνη Έργου
«Αθλητικά Μονοπάτια»
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Παναγιώτης
Κουκόπουλος
Διασώστης ΕΚΑΒ | Συντονιστής Εκπαίδευσης ΝΑΕΜΤ
Εθνικός Συντονιστής PHTLS

Οι θάνατοι
από τραύμα
παγκοσμίως
αποτελούν την
πρώτη και κύρια
αιτία θανάτου έως
45 ετών. Η σκληρή
πραγματικότητα
φέρνει τη χώρα
μας ανάμεσα στις
πρώτες θέσεις
στους θανάτους
από τροχαία
συμβάντα μεταξύ
των ευρωπαϊκών
χωρών.

Ως Διασώστης – Πλήρωμα
Ασθενοφόρου υπηρετώ στο ΕΚΑΒ
από το 1998, έχοντας εργαστεί, αν όχι
σε όλα, στα περισσότερα τμήματα:
Ασθενοφόρα, Κινητές Ιατρικές
Μονάδες – ΚΙΜ, Αεροδιακομιδές,
Ιατρείο Επειγόντων Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος», Μοτοσυκλέτες Ταχείας
Ανταπόκρισης, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής
των Καταστροφών – ΕΤΙΚ. Σε όλη
αυτή τη διαδρομή, η διαχείριση
του βαρέως πάσχοντα τραυματία
αποτελεί ένα καθημερινό στοίχημα
με αντίπαλο τον «χρόνο», μιας και η
εφαρμογή σωστής προνοσοκομειακής
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περίθαλψης μπορεί συχνά να κάνει
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου,
μεταξύ μιας μόνιμης αναπηρίας και
μιας ζωής γεμάτη παραγωγικότητα
και ευημερία.
«Η πορεία του τραυματία επαφίεται
στα χέρια εκείνου που εφαρμόζει
το πρώτο επίθεμα», αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Dr. Nicholas Senn
MD (1844-1908), προσέγγιση η οποία
επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό έως
και τις μέρες μας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
PHTLS (Pre Hospital Trauma

Life Support) έχει εκπονηθεί για
να προσφέρει εξειδίκευση σε
όλους τους επαγγελματίες υγείας
που δραστηριοποιούνται στον
προνοσοκομειακό χώρο, ακριβώς
σε αυτόν τον βασικό άξονα της
έγκαιρης παρέμβασης και της ορθής
διακομιδής προς το εκάστοτε Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών – ΤΕΠ.
Στόχος του είναι η μείωση των
άδικων θανάτων και αναπηριών από
τραύμα που μπορούν να προληφθούν,
διοργανώνεται σε 69 χώρες
παγκοσμίως και αριθμεί περί τους
11.000 πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
Ο αριθμός, δε, των εκπαιδευόμενων
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ανέρχεται περί τους 700.000
παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα διοργανώθηκε
πρώτη φορά το 1998 και όσοι το
παρακολουθήσαμε από τα πρώτα
χρόνια της επαγγελματικής μας
σταδιοδρομίας αλλάξαμε δραστικά,
ως προς τον τρόπο σκέψης, τον
τρόπο παρέμβασης, τον τρόπο
δράσης, τον τρόπο επικοινωνίας,
ως προς τα πάντα θα έλεγα χωρίς
υπερβολή.
Η αναφορά στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα PHTLS από τη μαρτυρία
ενός διασώστη – πλήρωμα
ασθενοφόρου που παρακολούθησε
και ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική
διαδικασία τον Σεπτέμβριο του 2020
είναι χαρακτηριστική:
Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κουτίνας,
είμαι διασώστης – πλήρωμα
ασθενοφόρου, υπηρετώ στο ΕΚΑΒ
από το 2004 και τα τελευταία 2
χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες
μου ως αναβάτης – διασώστης
στο Τμήμα Μοτοσυκλετών Ταχείας
Ανταπόκρισης. Όλο το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα το χαρακτηρίζει η άρτια
διοργάνωση καθώς και η διάθεση
& προθυμία των εκπαιδευτών
να μεταδώσουν με απλό και
κατανοητό τρόπο όσα αναλυτικά

αναφέρονται στο εγχειρίδιο που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όσα
έχουν να κάνουν με τη διαχείριση
του τραυματία στον προνοσοκομειακό
χώρο. Τα οφέλη που αποκόμισα ως
επαγγελματίας υγείας είναι πολλά. Το
PHTLS προάγει την κριτική σκέψη
εστιάζοντας στις αρχές της ορθής
φροντίδας του τραύματος, ώστε μέσα
από αυτήν την οπτική να λαμβάνονται
και να υλοποιούνται αποφάσεις,
οι οποίες θα βελτιώσουν τις
πιθανότητες επιβίωσης του τρυματία.
Το επίπεδο των γνώσεών μου
βελτιώθηκε σε θεωρητικό επίπεδο,
μιας και έχουν ενσωματωθεί νέα
επιστημονικά δεδομένα, αλλά κυρίως
σε κλινικές δεξιότητες όπως η
κλινική εξέταση και οι θεραπευτικές
παρεμβάσεις. Μέσω του Bleeding
Control for the Injured – BCon,
έμαθα νέες επικαιροποιημένες
τεχνικές για την αντιμετώπιση της
απειλητικής για τη ζωή εξωτερικής
αιμορραγίας, οι οποίες αποδείχθηκαν
σωτήριες λίγες μόνο ημέρες μετά
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
σε ένα περιστατικό που κλήθηκα ως
διασώστης – αναβάτης να επιληφθώ.
Εν κατακλείδι, το PHTLS πρόσθεσε
και «φρεσκάρισε» τις γνώσεις μου
για την ταχεία και ορθή εκτίμηση
του τραυματία, την αναγνώριση της

29

κυκλοφορικής καταπληξίας και
της υποξαιμίας, την εφαρμογή των
κατάλληλων παρεμβάσεων στην
κατάλληλη στιγμή και την έγκαιρη
διακομιδή στο σωστό μέρος.
Συμπερασματικά φαίνεται ότι
εφαρμόζοντας τις αρχές του PHTLS, η διακομιδή του τραυματία
δεν είναι πλέον μια απλή και
γρήγορη μεταφορά, αλλά είναι
διακομιδή τραυματία που έτυχε της
απαιτούμενης ορθής φροντίδας και
αντιμετώπισης ώστε ο οποιοσδήποτε
Ανώνυμος, Ανήμπορος, Αδύναμος,
Αβοήθητος Τραυματίας να μην
καταλήξει άδικα, ούτε να
υποστεί άλλες συνέπειες
από τον τραυματισμό του.
Το PHTLS για εν ενέργεια διασώστες,
νοσηλευτές και γιατρούς του
ΕΚΑΒ και των Κέντρων Υγείας
όλης της Ελλάδος εντάχθηκε
στα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα – TraumaEdu, τα
οποία υλοποιούνται με αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ), σύμφωνα με τον
Ν. 4702/2020 σε πιλοτική φάση
για 5 έτη. Συνεργαζόμενοι φορείς
αποτελούν το ΕΚΠΑ, η Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., το Υπουργείο Υγείας και
η Αναγέννηση & Πρόοδος ως
διαχειριστής έργου.
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