
 
 

Τι είναι η οστεοπαθητική 
Ηµεροµηνία Saturday, August 27 @ 20:26:44 CEST 

Θέµα ΥΓΕΙΑ 
 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, θέλει τους ανθρώπους να καταπονούν το σώµα 
τους περισσότερο, ή για να το πούµε καλύτερα, να το ταλαιπωρούν επειδή 
δεν το διαχειρίζονται σωστά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
διάφορα προβλήµατα στα οστά, τους µύες και σε άλλα ζωτικά όργανα του 
σώµατος. Αυτά τα προβλήµατα αντιµετωπίζει η οστεοπαθητική, και για να 
την γνωρίσουµε καλύτερα ζητήσαµε τη βοήθεια ενός ειδικού. 

 
 
Κύριε Μουράτη, τι ακριβώς είναι η οστεοπαθητική;    

Η οστεοπαθητική είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
παροχής υγείας που επικεντρώνεται στη δοµική 
ακεραιότητα του σώµατος. Οι διαδικασίες που 
χρησιµοποιούνται,  προάγουν την υγεία 
διορθώνοντας ανισορροπίες µέσα και ανάµεσα στις 
δοµές του σώµατος. Με τον όρο δοµές εννοούµε τα 
οστά, τους µύες, τους συνδέσµους, τα όργανα και τις 
απονευρώσεις.    

Ποιοι επισκέπτονται ένα οστεοπαθητικό;    

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που επισκέπτονται έναν οστεοπαθητικό είναι 
άνθρωποι µε προβλήµατα στη µέση που συνήθως είναι αποτέλεσµα µηχανικών διαταράξεων 
(κακή στάση, αρθριτικές δυσλειτουργίες, τραυµατισµοί µεσοσπονδυλίων δίσκων).    

Σε τι ποσοστά ανέρχονται οι άνδρες και οι γυναίκες ασθενείς;    

Πάνω από τους µισούς επισκέπτες του οστεοπαθητικού είναι γυναίκες. Κι αυτό συµβαίνει 
γιατί οι αυξηµένες υποχρεώσεις της σύγχρονης εποχής που θέλουν τη γυναίκα να είναι 
ταυτόχρονα εργαζόµενη, νοικοκυρά και µητέρα συχνά δηµιουργούν προβλήµατα που µπορεί 
να ποικίλουν από χρόνιους πονοκεφάλους, αρθρίτιδες µέχρι και σοβαρές δυσλειτουργίες του 
µυο-σκελετικού συστήµατος.    

Αντιµετωπίζει η οστεοπαθητική προβλήµατα που συναντιούνται ειδικά σε γυναίκες 
όπως π.χ. προβλήµατα που προέρχονται από την εγκυµοσύνη;    

Σαφώς. Να σηµειώσω επίσης ότι στη διάρκεια της εγκυµοσύνης συντελούνται πολλαπλές 
αλλαγές στο σώµα της γυναίκας. Η αύξηση του βάρους σε συνδυασµό µε τη χαλάρωση των  
συνδέσµων αυξάνουν σε δραµατικό βαθµό τις πιέσεις που δέχεται η σπονδυλική στήλη. Με 
τη σωστή εκπαίδευση από τον οστεοπαθητικό το σώµα της γυναίκας µπορεί να 
προσαρµοστεί και να ανταπεξέλθει ανώδυνα  στις αλλαγές αυτές.    
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Αληθεύει πως όσο περνούν τα χρόνια τόσο το σώµα µας αρχίζει να «βγάζει 
προβλήµατα»;    

Πολλοί άνθρωποι στην ηλικία των 40 σταµατούν να γυµνάζονται και είναι πιο ευάλωτοι σε 
τραυµατισµούς. Οι οστεοπαθητικοί ερευνούν λεπτοµερώς όλο το σώµα εξετάζοντας τη 
στάση, τη δύναµη και ευκαµψία των µυών, συνδέσµων και τενόντων. Η θεραπεία είναι 
σχεδιασµένη ώστε να βοηθά υπάρχοντα προβλήµατα και να συνεισφέρει στην αποφυγή 
επαναλήψεων ή υποτροπής.    

Βοηθά η οστεοπαθητική στις ιδιαιτερότητες της «τρίτης ηλικίας»;    

Ένα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ζητούν τη βοήθεια του οστεοπαθητικού είναι 
ηλικιωµένοι. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουµε ότι τα παυσίπονα δεν αποτελούν λύση για 
πόνους αυτής της ηλικίας. Για πιο µόνιµες λύσεις είναι απαραίτητο να βρεθούν και να 
εξαλειφθούν οι αιτίες τέτοιων πόνων.    

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής λένε πως αναγκάζει το σηµερινό άνθρωπο να φτάνει στα 
άκρα.    

Αυτό είναι αλήθεια, πολλά προβλήµατα σχετίζονται 
µε την εργασία Πολύ συχνά αναγκαζόµαστε να 
λείψουµε από την εργασία µας, εξαιτίας κάποιου 
τραυµατισµού που προήλθε από την ίδια τη φύση 
της δουλειάς µας. Τα παυσίπονα, τα µυο-
χαλαρωτικά και τα αντι-φλεγµονώδη φάρµακα 
µπορεί να µετριάσουν τον πόνο ή την ενόχληση 
αλλά δεν θα καταπολεµήσουν την αιτία του 
προβλήµατος και αργά ή γρήγορα το πρόβληµα 
δυστυχώς θα επανέλθει. Οι οστεοπαθητικοί έχοντας 
γνώση της ανατοµίας, φυσιολογίας και παθολογίας 
έχουν την δυνατότητα να ανακαλύπτουν την αιτία 
του προβλήµατος και πολύ συχνά να τη θεραπεύουν. 
Η µετακίνηση βαρέων αντικειµένων, η ανορθόδοξη 
στάση µπροστά στον υπολογιστή και η 
παρατεταµένη οδήγηση µπορούν να προκαλέσουν 
καθηµερινούς πόνους και ενοχλήσεις. Ο 
οστεοπαθητικός µπορεί να συµβουλέψει για το πώς 
µπορεί κάποιος να διατηρεί σωστή στάση καθώς και 
να δώσει οδηγίες προστασίας της σπονδυλικής 
στήλης και ασκήσεις πρόληψης του πόνου.    

Τι µπορεί να περιµένει ο ασθενής από την πρώτη επίσκεψή του σε ένα οστεοπαθητικό;    

Εξαρχής ο ασθενής µε την πρώτη επίσκεψη δίνει µιας µορφής «συνέντευξη» από την οποία 
ο οστεοπαθητικός επιθυµεί να µάθει περισσότερες λεπτοµέρειες για το ίδιο το πρόβληµα 
αλλά και για τις συνθήκες δηµιουργίας του. Π.χ.: είναι η εργασία επαναλαµβανόµενη; 
Απαιτείται κουβάληµα και χειρονακτική εργασία; Γίνονται τα σωστά διαλείµµατα; Ποιες οι 
καθηµερινές συνήθειες; Είναι σωστή η διατροφή του ασθενούς; Όλα αυτά και πολλά άλλα 
παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης άποψης για τον ίδιο τον ασθενή αλλά 
και την κατάστασή του. Στη συνέχεια προχωράµε στην επιτόπου εξέταση του σώµατος του 
ασθενούς και ξεκινάµε την αντιµετώπισή του τόσο στο εργαστήριο, όσο και έξω από αυτό 
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αφού δίνονται πάντα οι απαραίτητες οδηγίες για κάθε τι που µπορεί να επηρεάζει το 
πρόβληµα όπως διατροφή, σωστή στάση εργασίας, γυµναστική κλπ.    

Ποια είναι η προσέγγιση της θεραπείας από τους οστεοπαθητικούς;    

Οι οστεοπαθητικοί έχουν ιδιαίτερα αναπτυγµένη την αίσθηση της αφής. Χρησιµοποιούν 
λοιπόν τα χέρια τους για να διερευνήσουν τις βασικές αιτίες του πόνου και να τις 
θεραπεύσουν µε µια ποικιλία χειρισµών. Οι χειρισµοί αποτελούνται από διατάσεις µυϊκών 
και συνδετικών ιστών, ρυθµικές κινήσεις αρθρώσεων και οστεοπαθητικές ανατάξεις µε 
σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας µιας άρθρωσης. Ήπιες τεχνικές απελευθέρωσης 
χρησιµοποιούνται στα παιδιά και τους ηλικιωµένους. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να 
επισηµάνω ότι οι οστεοπαθητικοί πιστεύουν ότι η υγεία και όχι η ασθένεια είναι η φυσική 
κληρονοµιά του ανθρώπου. Το ανθρώπινο σώµα έχει µέσα του - µε κάποια όρια φυσικά - τη 
δυνατότητα αυτοθεραπείας. Μπορεί να δηµιουργήσει τις δικές του θεραπείες µε την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει σωστή κυκλοφορία, ισορροπηµένη διατροφή, θετική σκέψη και 
όσο το δυνατό λιγότερο µολυσµένο περιβάλλον. Η δυνατότητα αυτοθεραπείας αποτελεί τη 
ραχοκοκαλιά των αρχών της οστεοπαθητικής. Οι οστεοπαθητικοί θεωρούν ότι η ασθένεια 
ξεκινάει από µέσα µας οπότε και επικεντρώνονται στον άνθρωπο που πάσχει και όχι στο 
µικροοργανισµό που πιστεύεται ότι έχει προκαλέσει την ασθένεια. Κάποιες φορές ωστόσο οι 
αλλαγές που έχει επιφέρει η ασθένεια είναι µη αναστρέψιµες. Οπότε και συγκεντρωνόµαστε 
στην καλύτερη λειτουργία του σώµατος µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα. Η 
οστεοπαθητική δεν αποτελεί πανάκεια. Ο οστεοπαθητικός έχει την επιστηµονική κατάρτιση 
να κατανοήσει πότε ένα πρόβληµα δεν άπτεται της ειδικότητάς του και να παραπέµψει τον 
ασθενή σε άλλον ειδικό.    

Ποιες οι βασικές αρχές της οστεοπαθητικής;    

Ο δηµιουργός της αρχής αυτής έδωσε το όνοµα οστεοπαθητική µε στόχο να αναδείξει τη 
σηµασία της καλής λειτουργίας του µυοσκελετικού συστήµατος στη διατήρηση της υγείας. 
Η οστεοπαθητική χρησιµοποιεί πολλές από τις διαγνωστικές µεθόδους της σύγχρονης 
ιατρικής µε σκοπό την κλινική εκτίµηση του ασθενούς. Η µοναδικότητά της οφείλεται στον 
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η κλινική εκτίµηση της µηχανικής και της λειτουργίας του 
σώµατος, καθώς επίσης και στους ειδικούς χειρισµούς που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε ασθενούς.    

Μιας και το Noikokyra.gr αφορά ως επί το πλείστον γυναίκες - νοικοκυρές, θα είχατε 
ως ειδικός να µας δώσετε κάποιες χρήσιµες συµβουλές για τις αναγνώστριές µας;    

Με µεγάλη µου χαρά. Η δουλειά της νοικοκυράς, 
είτε είναι η µοναδική απασχόληση είτε συνδυάζεται 
µε την εξωτερική εργασία µιας γυναίκας, αποτελεί 
µια από τις πιο απαιτητικές µορφές εργασίας και 
συχνά είναι υπεύθυνη για πολλά από τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει µια γυναίκα. Η ορθοστασία 
(πλύσιµο πιάτων, µαγείρεµα, σιδέρωµα), το σκύψιµο 
(σκούπισµα σφουγγάρισµα), οι επαναλαµβανόµενες 
κινήσεις (καθάρισµα λαχανικών, σιδέρωµα κα), το 
βάρος (µετακίνηση επίπλων, χαλιών, σκουπιδιών) 
και το άγχος συντελούν συχνά στην κακή υγεία της 
νοικοκυράς και µπορεί να δηµιουργήσουν 
προβλήµατα τα οποία αν δεν αντιµετωπιστούν 

Page 3 of 5Noikokyra - Τι είναι η οστεοπαθητική

05/09/2005http://www.noikokyra.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=323



 
 

εγκαίρως γίνονται δυσεπίλυτα. Κάποιες απλές οδηγίες µπορούν να κάνουν τη ζωή της 
νοικοκυράς ευκολότερη και να την προστατέψουν από σοβαρά προβλήµατα:    

- Αποφεύγετε τη χρόνια ορθοστασία. Όταν πλένετε τα πιάτα ή µαγειρεύετε µην κάθεστε στο 
ίδιο σηµείο ακίνητες για πάνω από 5-10 λεπτά. Κάντε ένα διάλειµµα περπατείστε για 1-2 
λεπτά και επιστρέψτε στην εργασία σας.    

- Όταν σκύβετε για να σηκώσετε κάτι πάντα λυγίζετε τα γόνατα και έχετε το αντικείµενο 
κοντά σας.    

- Αποφεύγετε να σηκώνετε µεγάλα βάρη. Μοιράζετε τα ψώνια ισοβαρώς και στα δύο χέρια. 
   

- Κάνετε συχνά διαλείµµατα όταν έχετε εργασία που απαιτεί συνεχείς και 
επαναλαµβανόµενες κινήσεις.    

- Μην ξεχνάτε να συνδυάζετε τη δουλειά της νοικοκυράς µε κάτι που σας ευχαριστεί. Βάλτε 
απαλή µουσική ή στο διάλειµµά σας διαβάστε το αγαπηµένο σας βιβλίο.    

- Βρείτε την άσκηση χαλάρωσης που σας ταιριάζει. Προσευχή, κοιλιακές αναπνοές και 
διαλογισµός αποτελούν φυσικά αγχολυτικά και βελτιώνουν τη διάθεση.    

- Αν διαπιστώσετε ότι έχετε κάποιο πρόβληµα που δυσκολεύει την ολοκλήρωση των 
καθηκόντων σας ή σας δηµιουργεί πόνο µην το αγνοείτε. Επισκεφτείτε το γιατρό ή τον 
οστεοπαθητικό σας πριν το πρόβληµα επιδεινωθεί. Aλλωστε όσο νωρίτερα επισηµανθεί ένα 
πρόβληµα τόσο γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα αντιµετωπίζεται.    

Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση για την οστεοπαθητική και τις εφαρµογές της οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο του Ελληνικού 
Συνδέσµου Εγγεγραµµένων Οστεοπαθητικών στη διεύθυνση: www.osteopathygr.com 

Σας ευχαριστούµε πολύ.  

   

 
 
 
 

Σωτήρης Μπουζάρας 
Info: Ο κύριος Ελευθέριος Μουράτης είναι Οστεοπαθητικός 
M. Sc. HS. Ost. Med., D.O., N.D.B.C.N.O. 
Μέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Οστεοπαθητικών D.O. Ευρώπης & της Ευρωπαϊκής 
Οµοσπονδίας Οστεοπαθητικών 
Κ. Μεθοδίου & Γεννηµατά, Καλαµαριά 
Τηλ. 2310 486683 - 6938 369491 Φαξ. 2310 458724 
elefmouratis@hotmail.com
Πηγή: 
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Το άρθρο αυτό προέρχεται από Noikokyra 
http://www.noikokyra.gr 

 
Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής 

http://www.noikokyra.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=323  
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