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1o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
& ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 & 9  Μα�ου 2010
Emmantina Hotel

ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ
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ΜΗΝΥΜΑ Προέδρου του Δ.Σ.
της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.

Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser
(ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.) και η οργανωτική επιτροπή του 1ου Τακτικού Συνε-
δρίου με θέμα: 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER - ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,
σας καλωσορίζουν στη Γλυφάδα στις 8 & 9 Μα�ου 2010. 

Το Συνέδριο είναι ένα σημαντικό γεγονός γιατί αποτελεί ένα βήμα όπου
θα παρουσιασθεί ό,τι νεότερο και σύγχρονο για τις βιολογικές επιδρά-
σεις και τις θεραπευτικές δράσεις των μη χειρουργικών Laser.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι ζώντες
οργανισμοί οδηγούνται σε μια εξασθένηση ή αδρανοποίηση διαδικασιών
που συνδέονται με όλους τους μηχανισμούς διατήρησης της υγείας.
Αυτό έχει σαν συνέπεια μια «επιδημία» χρόνιων, λειτουργικών ή εκφυλι-
στικών παθήσεων. Επειδή οι ζώντες οργανισμοί - όπως ο άνθρωπος είναι
πολύπλοκα, σύνθετα και ανοικτά βιολογικά συστήματα, τόσο η παθογέ-
νεια όσο και η θεραπεία έχουν ένα πολυδιάστατο γίγνεσθαι χωρίς γραμ-
μικές - αιτιακές σχέσεις.

Σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε πως τα Θεραπευτικά
Laser έχουν σημαντικές και μάλιστα θετικότατες βιολογικές επιδράσεις,
που είναι ικανές να δώσουν τον θεραπευτικό ερεθισμό στο πολύπλοκο
γίγνεσθαι των παθήσεων και την ώθηση για ανανέωση, ανάπλαση και θε-
ραπεία. 

Στο Συνέδριο θα γίνει παρουσίαση (και μέσω του workshop) της κλι-
νικής πράξης, εμπειριών και έρευνας για να ξεκαθαριστούν οι βέλτιστες
θεραπευτικές δόσεις, οι σωστές εντάσεις, τα χρονικά διαστήματα εφαρ-
μογής αλλά και πολλές άλλες λεπτομέρειες στην πολύπλοκη αλυσίδα
των μηχανισμών δράσης των θεραπευτικών laser.

Είμαστε βέβαιοι ότι το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοή-
θημα κατανόησης, κατάρτισης αλλά και σωστής χρήσης ενός τόσο αξιό-
λογου θεραπευτικού εργαλείου που πιθανότατα έχουμε στα χέρια μας
προκειμένου να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση πολ-
λών παθήσεων που απασχολούν τους ασθενείς μας. 

Θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την οργανωτική και επιστη-
μονική επιτροπή και σε μένα προσωπικά, να παρευρεθείτε και να συμ-
μετάσχετε ενεργά στο Συνέδριό μας.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς,
Καρατσουιράκης Νίκος

Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.
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Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.

Πρόεδρος:

Νικόλαος Καρατσουιράκης

Α’ Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Μαλλιαρόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος:

Διονύσιος Νικηφόρος

Γεν. Γραμματέας:

Νάθαν Ευαγγέλου

Ειδ. Γραμματέας:

Δήμητρα Μαραγιάννη

Ταμίας:

Κων/νος Κυρίτσης

Εκπρ. Μελών:

Δημήτριος Χριστοδούλου

Μέλη:

Αθηνά Ακριτίδου

Μάνια Λαμπροπούλου

Ðñü å äñïò Συνεδρίου: 
Äé ï íý óé ïò Íé êç öü ñïò

Ïργανωτική επιτροπή
Ðñü å äñïò: Íé êü ëá ïò Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò

ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER

HE.A.L.TH
HELLENIC ASSOCIATION

for LASER THERAPY

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Νικόλαος Καρατσουιράκης

Μέλη:

Εργελετζής Δημήτριος
Ζούμας Ηλίας
Κεραμίδας Ιωάννης
Κουρής Στυλιανός
Λαμπρόπουλος Αθανάσιος
Μαραγιάννη Δήμητρα
Μιχαλακόπουλος Μιχαήλ

Παπανίκος Ιωάννης
Σκουτέλη Ελιάν
Φίλης Δημήτριος
Φεσατίδης Θεόδωρος
Ôæé ãêïý ñáò Äá ìé á íüò
×ñé óôï äïý ëïõ Äç ìÞ ôñé ïò
Χρυσάγη Μαρκέλλα

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών: Όλο το Δ.Σ.

Γραμματεία Συνεδρίου: ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.

Γραμματέας: Μαραγιάννη Δήμητρα

ÌÝ ëç:

Á ãé á óþ ôçò Ãå þñ ãé ïò
Á èá íá óéÜ äçò ÓÜâ âáò
Á êñé ôß äïõ Á èç íÜ
Αναστασιάδου Ευαγγελία
Âáì âá êÜ ñçò Ìé ÷áÞë
Åõ áã ãÝ ëïõ ÍÜ èáí
Êõ ñß ôóçò Êùí/íïò

Êá ñá ôóïõ é ñÜ êçò Θάνος

Êå ñá ìß äáò Âá óß ëåé ïò

Ëá ìðñï ðïý ëïõ Ìάνια

Μάκκα Αλεξάνδρα

Ìþ ñïò Ãå þñ ãé ïò

Íé êï ëÜ ïõ Óï ößá 

Ðå ÷ëé âÜí Á÷ ìÝô
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ΜΗΝΥΜΑ Προέδρου
του 1ου Τακτικού Συνεδρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στο 1ο Τακτικό Συνέδριο
που διοργανώνει η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με
Laser (ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.) που πραγματοποιήται στη Γλυφάδα, στο Ξενο-
δοχείο Emmantina Hotel, στις 8 & 9 Μα�ου 2010 με θέμα:  

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER - ΜΙΑ ΣΥΓXΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
Με τη συμμετοχή πολλών επιστημόνων Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών

οι οποίοι ασχολούνται στην Θεραπευτική με Laser θα προσπαθήσουμε
να μεταδώσουμε ό,τι νεώτερο και πιο σύγχρονο στον τομέα των ιατρικών
εφαρμογών των ακτίνων laser, ως συνακόλουθο της ραγδαίας τεχνολο-
γικής ανάπτυξης των laser και της επιτακτικής ανάγκης για ενημέρωση
των νέων εφαρμογών τους σε όλα σχεδόν τα πεδία της Ιατρικής και φυ-
σικοθεραπευτικής επιστήμης.  

Στόχος της Πανελλήνιας Επιστημονικής  Ένωσης Θεραπευτικής με
Laser (ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.) είναι η διοργάνωση μιας εκδήλωσης υψηλού
επιστημονικού επιπέδου, που θα προσφέρει νέες γνώσεις, εστιάζοντας
στα νεώτερα, κλινικά αποδεδειγμένα δεδομένα, στον τομέα των Θερα-
πευτικών Laser.  

Είμαστε βέβαιοι ότι, το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοή-
θημα κατανόησης, κατάρτισης αλλά και σωστής χρήσης ενός τόσο αξιό-
λογου θεραπευτικού εργαλείου, προκειμένου να γίνουμε
αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση πολλών παθήσεων που απα-
σχολούν τους ασθενείς μας.  

Παρακαλείσθε να συμβάλουμε όλοι μας, ώστε αυτό το πρώτο μας Συ-
νέδριο να αποτελέσει εφαλτήριο για την ενεργότερη συμμετοχή της επι-
στημονικής κοινότητας της Ελλάδας στα τεκταινόμενα των εφαρμογών
Θεραπευτικής με Laser παγκοσμίως.

Με Εκτίμηση
ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Διονύσιος Νικηφόρος
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08:00 - 15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ

Ðñù é íÞ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò

Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β.,

Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. 

09:00 - 09:15 Νικηφόρος Διονύσιος

Χαιρετισμός του Προέδρου του 1ου Συνεδρίου

της ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.ò          

09:15 - 09:30 Χριστοδούλου Δημήτριος

Αποτελεσματικότητα της Θεραπείας Laser

στις Ορογονοθυλακίτιδες

09:30 - 09:45 Αναστασιάδη Ευαγγελία

Θεραπευτική προσέγγιση με Laser

σe Σύνδρομο Διαμερίσματος

10:00 - 10:30 Μώρος Γεώργιος

Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση με laser σε παθήσεις

του Μυοσκελετικού - Αναφορά Περιπτώσεων

10:30 - 11:00 Μαραγιάννη Δήμητρα

ΔΙΑΛΕΞΗ: Επίδραση της Δέσμης Laser στον Πόνο

15~ Å ñù ôÞ óåéò

11:15 - 11:30 ÄéÜ ëåéì ìá - Êá öÝò

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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Á ðï ãåõ ìá ôé íÞ Óõ íå äñß á óç 2ï ÌÝ ñïò

Συντονιστές: Αθανασιάδης Σ., Εργελετζής Δ., 

Κυρίτσης Κ., Μώρος Γ.

11:30 - 12:30 Jan Magnus Bjordal – Πρόεδρος W.A.L.T.

(Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θεραπευτικής με Laser)

ΔΙΑΛΕΞΗ: W.A.L.T. – ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

12:30 - 13:00 Ευαγγέλου Νάθαν
ΔΙΑΛΕΞΗ: LASER: Ιστορική αναδρομή,
Κατασκευή & Λειτουργία, 
Η θέση του Laser στη Φυσική,
Γενιές Συστημάτων Laser για Θεραπευτική Χρήση
και Εφαρμογές

13:00 - 13:30 Καρατσουιράκης Νικόλαος
ΔΙΑΛΕΞΗ: Βιολογική δράση του laser, Μηχανισμός
και Αποτελέσματα επίδρασης στο κύτταρο

13:30 - 14:00 Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος
ΔΙΑΛΕΞΗ: Laser και Ασφάλεια, Ενδείξεις, Αντενδείξεις

14:00 - 14:30 Ευαγγέλου Νάθαν
ΔΙΑΛΕΞΗ: Καθοριστικοί παράγοντες για ένα 
Θεραπευτικό αποτέλεσμα 
Επιλογή Απλού Παλμικού ή Υπέρ παλμικού Laser;

15~  Å ñù ôÞ óåéò

15:00  ËÞ îç 1çò ç ìÝ ñáò - Å ëá öñý Ãåý ìá

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-05-2010
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

08:00 - 15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ

Ðñù é íÞ Óõ íå äñß á óç 3ï ÌÝ ñïò

Συντονιστές: Κεραμίδας Ι., Λαμπρόπουλος Α., 
Σκουτέλη Ε., Φίλης Δ.

09:00 - 09:15 Φεσατίδης Θεόδωρος
Εφαρμογές Laser σε Διαβητικά Άτονα Έλκη
και Κατακλίσεις

09:15 - 09:30 Μάκκα Αλεξάνδρα
Η Συμβολή του Laser στην αντιμετώπιση Κακώσεων
μετά από Τροχαίο

09:30 - 09:45 Λαμπροπούλου Μάνια
Θεραπεία εγκαυμάτων – η προσφορά του Laser

09:45 - 10:00 Χριστοδούλου Δημήτριος
Πρακτικές κλινικές εφαρμογές 
στις κακώσεις του γόνατος 

10:00 - 10:30 Νικηφόρος Διονύσιος
ΔΙΑΛΕΞΗ: Η θέση του Θεραπευτικού Laser
στο ορθοπαιδικό ιατρείο

10:30 - 11:00 Καρατσουιράκης Νικόλαος
ΔΙΑΛΕΞΗ: Θεραπευτική με Laser
στο Ιατρείο Γενικής Ιατρικής

15~ Å ñù ôÞ óåéò

11:15 - 11:00 ÄéÜ ëåéì ìá - Êá öÝò
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ΚΥΡΙΑΚΗ 9-05-2010

Á ðï ãåõ ìá ôé íÞ Óõ íå äñß á óç 4ï ÌÝ ñïò

Συντονιστές: Καρατσουιράκης Ν., Μαραγιάννη Δ.

11:30 - 12:30 Jan Magnus Bjordal - Πρόεδρος W.A.L.T.
(Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής με Laser)
ΔΙΑΛΕΞΗ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

12:30 - 13:00 Φίλης Δημήτριος
Προσεγγίζοντας χρόνια περιστατικά
με μυοσκελετικές παθήσεις

13:00 - 14:00 Ευαγγέλου Νάθαν
ΔΙΑΛΕΞΗ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

14:00 - 14:30 Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος
- Συμπεράσματα
- ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ-Μια Ένωση που Μεριμνά τα Συμφέροντα 

των Ελλήνων Ασθενών 

14:30 – 15:00 Νικηφόρος Διονύσιος
Ερωτήσεις - Ευχαριστίες

15:00 Λήξη 1ου Τακτικού Συνεδρίου
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές & Συντονιστές

Jan Magnus Bjordal - Πρόεδρος W.A.L.T. - World Association for Laser Therapy 
(Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής με Laser) Νορβηγία

Αθανασιάδης Σάββας, Φυσικοθεραπευτής, Νάουσα

Αναστασιάδη Ευαγγελία, Φυσικοθεραπεύτρια, Άλιμος

Βαμβακάρης Μιχαήλ, Φυσικοθεραπευτής, Ξυλόκαστρο

Εργελετζής Δημήτριος, Φυσίατρος, Αθήνα

Ευαγγέλου Νάθαν, Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser Sweden, εξειδ. φυσ/τής, Λάρισα  

Καρατσουιράκης Νικόλαος, Γεν. Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Κεραμίδας Βασίλειος, Φυσικοθεραπευτής, Λαμία

Κεραμίδας Ιωάννης, Φυσικοθεραπευτής, Λαμία

Κυρίτσης Κων/νος, Φυσικοθεραπευτής, Αλμυρός

Λαμπρόπουλος Αθανάσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Έδεσσα

Μάκκα Αλεξάνδρα, Φυσικοθεραπεύτρια, Λαμία

Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος, Ιατρός - Αθλητίατρος, Θεσσαλονίκη

Μαραγιάννη - Ντόβα Δήμητρα, Αναισθησιολόγος, Αγρίνιο

Μώρος Γεώργιος, Φυσικοθεραπευτής, Πάτρα

Νικηφόρος Διονύσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Σκουτέλη Ελιάν, Αναισθησιολόγος, Κηφισιά

Φίλης Δημήτριος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Κιάτο

Φεσατίδης Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη

Χριστοδούλου Δημήτριος, Φυσικοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη

Χρυσάγη Μαρκέλλα, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αίγινα
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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ΠΕΡ. 1

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ LASER
ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Κεραμίδας Ιωάννης, Φυσ/της, Γεν. Νοσ Λαμίας, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ Λαμίας, 
Κεραμίδας Βασίλειος, Φυσ/της, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ Λαμίας Καθ. Φυσικής Αγωγής, 

Μάκκα Αλεξάνδρα, τελειόφοιτη Φυσ/πείας ΑΤΕΙ Λαμίας, 
Αναστασιάδη Ευαγγελία, τελειόφοιτη Φυσ/πείας ΑΤΕΙ Λαμίας. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Το σύνδρομο αυτό αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία η αύξηση της πίεσης σε ένα κα-

θορισμένο ανατομικό χώρο επηρεάζει αρνητικά την τοπική κυκλοφορία με αποτέλεσμα ισχαιμία των
ιστών που περιέχονται σε αυτόν.

Τα μυXκά διαμερίσματα στα άκρα αποτελούν ανατομικούς χώρους που αφορίζονται από μυXκές
ομάδες και απονευρώσεις και δια των οποίων διέρχονται αγγεία και νεύρα. 

Η κανονική πίεση μέσα σε ένα μυXκό διαμέρισμα είναι από 0 έως κάτω των 10-12 mmHg. 
Η ανάπτυξη οιδήματος και έντονου άλγους πρέπει να εγείρει την υπόνοια του συνδρόμου ώστε να

διενεργούνται σχάσεις απονευρώσεων (fasciotomies) πριν εγκατασταθούν όψιμα σημεία ισχαιμίας
όπως καθυστερημένη τριχοειδική επαναπλήρωση, ελάττωση ή απουσία σφύξεων, ωχρότητα, υπαι-
σθησία και ελάττωση μυXκής ισχύος. 

Σε σύνδρομο διαμερίσματος συστήνεται αποσυμπίεση και των τεσσάρων διαμερισμάτων. Αυτό γί-
νεται με δύο τομές, μία προσθιοπλάγια και μία οπίσθια-μέση τομή δια της οποίας διανοίγονται τα οπί-
σθια διαμερίσματα. 

Αίτια που προκαλούν σύνδρομο διαμερίσματος είναι, τα κατάγματα, κακώσεις από σύνθλιψη, εγ-
καύματα και αρτηριακές βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση πίεσης μεταξύ των οστεο-
περιτονιακών ή διαμερισματικών μυXκών χώρων. 

Η παρατεταμένη διάρκεια της αυξημένης πίεσης (άνω των 30 mm Hg για 4-12 ώρες) προκαλεί μη
αναστρέψιμες μυXκές καταστροφές, δηλαδή νεκρώσεις νεύρων και μυών. 

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της μελέτης μας είναι η επίδραση της θεραπείας με Laser σε               σύνδρομο διαμερί-
σματος λόγω αρτηριακής βλάβης μετά από τροχαίο ατύχημα με συνοδή θυλακοσυνδεσμική βλάβη
γόνατος.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ:

Άντρας 44 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσιάζει κάκωση δεξιού γόνατος και ρήξη μηριαίας
αρτηρίας  με αποτέλεσμα οπίσθια έξω στροφική αστάθεια γόνατος και σύνδρομο διαμερίσματος δε-
ξιού κάτω άκρου αντίστοιχα. 

3 μήνες μετά τα χειρουργεία ο ασθενής έρχεται στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας όπου εκτελεί-
ται Θεραπευτική με Laser. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε κινησιοθεραπεία σε όλες τις αρθρώσεις και επιλεκτικά φαραδικά
ρεύματα στη πορεία των νεύρων.

1ο ΣΧΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (4 εβδομάδες)

� 3Th/W σε κνήμη – περόνη - ΠΔΚ

1. Περιοχή σχάσεων διαμερισμάτων

*Με επαφή γύρω από την τομή ή με μεμβράνη πάνω σε αυτήν λόγω εκχυμώσεων της πληγής.
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ΠΕΡ. 1

2. Περιοχή οιδήματος 

3. Πορεία νεύρων

� 2Th/W στην άρθρωση του γόνατος 

*400: στην περιοχή του οιδήματος, *700: σε 4κέφαλο και οπ. μηριαίους

2ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΉΜΑ (6 εβδομάδες)

� 3Th/W σε κνήμη- περόνη- ΠΔΚ

1. Περιοχή σχάσης έξω διαμερίσματος 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης μας παρατηρήθηκε γρήγορη επούλωση των πληγών,
μείωση των εκχυμώσεων, βελτίωση της αισθητικότητας, της μυXκής ισχύος και την βελτίωση του εύ-
ρους κίνησης στις αρθρώσεις του μέλους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Μέσω της μελέτης μας φαίνεται ότι η Θεραπευτική με Laser επιδρά άμεσα και μειώνει το χρόνο
αποκατάστασης ακόμη και σε τόσο σοβαρές και πολύπλοκες βλάβες.
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ΠΕΡ. 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ LASER
ΣΤΙΣ ΟΡΟΓΟΝΟΘΥΛΑΚIΤΙΔΕΣ

Μαλλιαρόπουλος Ν. MD, PhD, Χριστοδούλου Δ. PT, Ακριτίδου Α. PT, MSc.
Αθλητιατρικό Κέντρο Εθνικών Ομάδων Βορείου Ελλάδος

Λέξεις κλειδιά: Ορογονοθυλακίτιδα, Laser,

Εισαγωγή: Είναι σε όλους γνωστό ότι ανατομικά ο ορογόνος θύλακας βρίσκεται ανάμεσα στην
ωλένη και στο δέρμα από την οπίσθια πλευρά του αγκώνα. Έτσι λοιπόν η Ορογονοθυλακίτιδα είναι η
φλεγμονή του ορογόνου θύλακα που περνάει πάνω από το ωλέκρανο και κατευθύνεται προς την άνω
μεριά της ωλένης. Τα αίτια αυτής της φλεγμονής είναι η παρατεταμένη πίεση, κάποιος οξύς τραυ-
ματισμός, μόλυνση και ίσως και μια τοπική φλεγμονή. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το οίδημα, τον
ερεθισμό του δέρματος, τον πόνο και την μείωση της κινητικότητας. Η μέχρι τώρα προτεινόμενη θε-
ραπεία είναι Κ.Α.Π.Α.Α., φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία, χειρουργείο.

Σκοπός της μελέτης μας είναι η Επίδραση της Θεραπείας με Laser στην Ορογονοθυλακίτιδα του
Αγκώνα.

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα μας το αποτελούν εννέα άτομα, έξι άντρες και τρεις γυναίκες. Μέσος
όρος ηλικίας είναι 43,3 έτη και ο μέσος όρος αριθμού θεραπειών είναι 8,3 θεραπείες. 

Χρησιμοποιήσαμε υπερπαλμικά παλλόμενο Laser Υπερύθρων GaAs 904 nm με  ισχύ εξόδου 60 mW
όπως επίσης και απλό παλμικό Laser GaAlAs 808 nm με ισχύ εξόδου 900 mW.

Στο σύνολο των συχνοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν κυριαρχεί η συχνότητα των 5000 Hz για το
Laser GaAs ενώ, για το Laser GaAlAs η συνεχή εκπομπή. 

Με βάση τις συχνότητες ανά θεραπεία παρατηρούμε, ότι και στις 9 συνεδρίες έγινε χρήση στα
5000 Hz. Η απάντηση γι’αυτό είναι ότι αυτή η συχνότητα προσφέρει μεγάλη αντιφλεγμονώδη δράση.
Έτσι σκεπτόμενοι συνεχίσαμε την θεραπεία μας για πέντε φορές ακόμη χρησιμοποιώντας τη συχνό-
τητα των 400 Hz στις θεραπείες 1η, 2η, 7η, 8η, και 9η επίσκεψη των ασθενών. Επειδή θέλαμε να ενι-
σχύσουμε την περιοχή μυXκά πέριξ της βλάβης, κατά την 3η και 4η θεραπεία κάναμε χρήση μιας
ακόμη συχνότητας στα 2400 Hz. 

Ήταν εξίσου σημαντικό να ενισχύσουμε παράλληλα και το περιφερικό νευρικό σύστημα στην πε-
ριοχή γι’αυτό χρησιμοποιήσαμε και έναν άλλο τύπο Laser, το GaAlAs, αυτή τη φορά σε συνεχή εκ-
πομπή κατά την 6η, 7η, και 8η επίσκεψη των ασθενών. 

Δοσολογία ενέργειας στην προς θεραπεία περιοχή, για την κάθε μια συχνότητα του Laser GaAs
ήταν 1j/cm2 ενώ για το Laser GaAlAs προτιμήθηκαν τα 2j/cm2.

Συμπέρασμα: Τυπικό προτεινόμενο πρωτόκολλο συχνοτήτων που προκύπτει είναι για μεν το Laser
GaAs η χρήση των συχνοτήτων στα 5000 Hz + 400 Hz και το Laser GaAlAs σε συνεχή εκπομπή.

Η δοσολογία ενέργειας να κυμαίνεται μεταξύ 1-2j/cm2 . 
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι πρόκειται για μια λύση αποφυγής μη επεμβατικών παρεμ-

βάσεων, και ότι το τραύμα παρουσιάζει, με την χρήση του Laser, χαμηλή νοσηρότητα ή υποτροπές. 
Αποτελέσματα: Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης μας όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστη-

καν επιτυχώς χωρίς να παρουσιάσουν υποτροπή των ενοχλημάτων τους μετά από ένα χρόνο. Θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι πρόκειται για μια αξιόπιστη θεραπευτική παρέμβαση στις μέχρι
τώρα προτεινόμενες θεραπείες.

Συζήτηση: Βέβαια καλό είναι σύντομα να συζητηθεί με τον ασθενή και το κόστος της θεραπείας του.
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ΠΕΡ. 3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ LASER ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μώρος Γεώργιος1, Ντουραντώνης Δημήτριος2

1. Φυσικοθεραπευτής Π.Ε 18.24, Γ. ΜΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ Φυσ/κής Αποκατάστασης Α.Ε., Πάτρα.
2. Ιατρός, Φυσικοθεραπευτής, Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός Ορθοπαιδικής Κλινικής Π.Π.Γ.Ν. Πατρών.

Εισαγωγή:
Τα προβλήματα του μυοσκελετικού αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες προσέλευσης ασθε-

νών για φυσικοθεραπεία. Η αντιμετώπισή τους καθίσταται πολλές φορές δύσκολη λόγω της διαφο-
ρετικότητας των περιπτώσεων αλλά και λόγω του ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ολοένα και
διαφορετικά θεραπευτικά πλάνα  τα οποία να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες. 

Οι θεραπευτικές συνεδρίες αποτελούνται από συνδυασμό διαφορετικών φυσικοθεραπευτικών
μέσων με πτωχά ή αμφισβητούμενα αποτελέσματα τα οποία μάλιστα εμφανίζονται μετά από την
εφαρμογή αρκετών συνεδριών. Αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρές, τόσο για τον θεραπευτή όσο
και για τον ασθενή, μιας και για την πραγματοποίηση τους απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλος καθημερι-
νός χρόνος εκτέλεσης και εφαρμογής.

Η εφαρμογή των Laser έρχεται να δώσει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα με σημαντικότερο όλων
την άμεση αναλγησία και την επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς.

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της φυσικοθεραπευτικής αν-

τιμετώπισης στην αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων με τη χρήση των Θεραπευτικών
Laser.

Υλικό:
Στην παρούσα μελέτη υποβλήθηκαν 3 ασθενείς (Άνδρες : 3) με ηλικία από 14 έτη έως 64 έτη. Έκα-

στος έπασχε από διαφορετικό μυοσκελετικό πρόβλημα.
Σε όλους δε, θα μπορούσε να έχει αποτελέσει μέθοδο επιλογής ένα «κλασσικό πρωτόκολλο» απο-

κατάστασης. 
Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Laser. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είχε διάρκεια

μόνο μία συνεδρία ενώ η συνεδρία διήρκεσε από 15΄- 30΄ανάλογα την περίπτωση. 
Μέθοδος:
Το πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε στους ασθενείς περιελάμβανε την εφαρμογή Laser GaAs,

GaAlAs, και GaAlInP. Σε μια από τις τρεις περιπτώσεις είχαν προηγηθεί κρουστικά εξωσωματικά κύ-
ματα.

Αποτελέσματα:
Και οι 3 ασθενείς, ακολούθησαν  ένα πλήρες θεραπευτικό πρωτόκολλο μίας συνεδρίας. Άμεσα

(ταυτόχρονα με το πέρας της πρώτης συνεδρίας) όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν άριστο αναλγητικό
αποτέλεσμα και κατά συνέπεια λειτουργικότητα. Το αναλγητικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε πριν και
μετά την εκτέλεση της θεραπείας με την μέθοδο VAS. Όλοι, επίσης οι ασθενείς, επανήλθαν στις ερ-
γασίες τους (ανεξάρτητα από το  βαθμό δυσκολίας της κάθε εργασίας).

Συμπέρασμα:
Ο ρόλος του laser, ως φυσικοθεραπευτική πράξη, είναι ιδιαίτερα σημαντικός μιας και προσφέρει

άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα – αναλγησία, χωρίς να είναι απαραίτητη η εφαρμογή ή ο συνδυα-
σμός και άλλων φυσικών θεραπευτικών μεθόδων. Είναι δηλ. αρκετό από μόνο του να δώσει άμεσα
το αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να δώσουν άλλα «κλασσικά» φυσικοθεραπευτικά μέσα μετά από
εφαρμογή πολλών συνεδριών.

Κατ’ αυτήν την έννοια πέρα από το άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή, καθίσταται και
ένα σημαντικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του φυσικοθεραπευτή. Τον αναδεικνύει επιστημονικά και
μειώνει σημαντικά το χρόνο ενασχόλησής του με τον ασθενή.

Ωστόσο, η χρήση του απαιτεί, πέρα από τη συνεχή και σε βάθος επιστημονική γνώση, κατάλληλες
θεραπευτικές συσκευές Laser και κεφαλές οι οποίες να μπορούν να ανταποκριθούν και να προσαρ-
μοστούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.
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ΠΕΡ. 4

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LASER ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

Δήμητρα Κων/νου Μαραγιάννη - Ντόβα, Ιατρός, Αναισθησιολόγος,

Ιατρείο Πόνου, Ι. ΣταXκου 2, Αγρίνιο. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η θεραπεία με Laser στον ανθρώπινο οργανισμό άρχισε το 1967. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της

δράσης μίας δέσμης Laser στον οργανικό ιστό και στο κύτταρο, ανακαλύφθηκαν το 1962.

Σήμερα υπάρχουν δημοσιευμένες περισσότερες από 3.000 κλινικά τεκμηριωμένες μελέτες σε in

vitro και in vivo περιπτώσεις σε ζώα αλλά και σε ανθρώπους. 

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία βρίσκουμε καταχωρημένες ανά ιατρική ειδικότητα πάνω από 100 θε-

τικές διπλές τυφλές κλινικές μελέτες εφαρμογής των θεραπευτικών Laser στον άνθρωπο.  

«Ο πόνος είναι μία δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία που συνδέεται με πραγ-

ματική ή πιθανή ιστική βλάβη και χρησιμεύει ως προστατευτικός μηχανισμός» (I.A.S.P.-1991) . 

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της μελέτης μας είναι να αναδείξουμε ότι η ισχυρή δράση του Laser προκαλεί άμεση ανα-

κούφιση των ασθενών μας από τον χρόνιο βασανιστικό πόνο αλλά και από τον οξύ πόνο η οποία διαρ-

κεί σε βάθος χρόνου.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ:

Τα περιστατικά μας αφορούν: πονοκέφαλο - ημικρανία - νευραλγία τριδύμου - μεθερπητική νευ-

ραλγία - αυχενικό σύνδρομο - οσφυαλγία - ισχιαλγία - μεσοπλεύρια νευραλγία - μυαλγίες - οστεοαρ-

θρίτιδα γόνατος - ριζίτιδα - ρευματοειδή αρθρίτιδα - αγκυλώσεις - μυXκές θλάσεις -δυσκαμψία

«παγωμένου» ώμου - περιαρθρίτιδα ώμου και τενοντίτιδες - μετατραυματική αρθρίτιδα - αρθρίτιδα

γνάθου - διαστρέμματα - μετεγχειρητικοί πόνοι. 

Στο Ιατρείο πόνου χρησιμοποιούμε τα Θεραπευτικά Laser με κεφαλές GaAs, GaAlAs, GaAlInP για

την αντιμετώπιση περιστατικών με πόνο. 

Συνήθως γίνονται 6 έως 10 θεραπείες: 2 φορές την εβδομάδα. 

Η κάθε θεραπεία διαρκεί 15 έως 20 λεπτά .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Η διέγερση με Laser προκαλεί αλλαγές στην νευρική δραστηριότητα των συμπαθητικών ινών του

αυτόνομου νευρικού συστήματος καθώς επίσης και αύξηση των ενδορφινών (ναλορφίνης, βενδορ-

φίνης, δυνορφίνης, σεροτονίνης) στο περιφερικό αίμα, στον εγκέφαλο, στον νωτιαίο μυελό και στο

εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Οι ουσίες αυτές θεωρούνται υπεύθυνες για τη διαχείριση του πόνου από τον

εγκέφαλο. Λειτουργούν ως «διακόπτες» πόνου προκαλώντας αναλγησία σε καταστάσεις οξύ ή χρό-

νιου πόνου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η θεραπεία με Laser αποτελεί μία ακίνδυνη και χωρίς πόνο θεραπευτική μέθοδο. 

Τα θεραπευτικά Laser προκαλούν φωτοχημικές αντιδράσεις στους ιστούς, ο μηχανισμός αυτοθε-

ραπείας και αυτορύθμισης της ομοιόστασης του οργανισμού λειτουργεί καλύτερα, τοξικές ουσίες

αποβάλλονται από το σώμα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η κυκλοφορία του αίματος αυξάνεται τοπικά

λόγω διαστολής των τριχοειδών αγγείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οξυγόνωσης των

ιστών. 

Το σωστό ιστορικό, η κατάλληλη χρήση της κεφαλής του Laser, η σωστή συχνότητα του Laser, η

ορθή δοσολογία σωστός και η διάρκεια των θεραπειών κρίνουν ουσιωδώς το αναλγητικό αποτέλεσμα.
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ΠΕΡ. 5

LASER: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ LASER ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LASER ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ      

Ευαγγέλου Νάθαν, Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser - Sweden

Περίληψη Ομιλίας:
Είναι αναμφισβήτητο πλέον γεγονός εδώ και πολλές δεκαετίες ότι η τεχνολογία έχει κάνει σοβαρά

βήματα στον τομέα των ανακαλύψεων. Ένα από αυτά απαντάται στην ιατρική επιστήμη με την εφεύ-
ρεση της "Συσκευής θαύμα" - των ακτίνων laser.

Λόγω των τεραστίων δυνατοτήτων οι ακτίνες laser έχουν ως γνωστόν εφαρμογές σε όλους τους
κλάδους της ιατρικής, αρχίζοντας με την διάγνωση και τελειώνοντας στην πλήρη αποκατάσταση
ασθενών. Εκτός αυτού είναι και το πλέον ακίνδυνο εργαλείο ως μέσον θεραπείας.

Στην Ιαπωνία, το κρατικό σύστημα περίθαλψης και υγείας αναγνωρίζει τη θεραπεία με laser ως
την "ασπιρίνη" του ασθενούς. Πολλοί από τους ασθενείς εδώ στη χώρα μας, που έχουν ήδη "δοκι-
μάσει" οι ίδιοι το laser σαν μέσο θεραπείας απήλαυσαν τα ευεργετικά του θεραπευτικά αποτελέ-
σματα.

Πολλά έχουν γραφεί στον Ελληνικό Τύπο, ακούσθηκαν στο ραδιόφωνο, τα είδαμε στην τηλεόραση.
Εν τούτοις, ιατροί (ευτυχώς λίγοι), κρατούν με πείσμα παμπάλαιες αναχρονιστικές μεθόδους θερα-
πείας, επιμένοντας σ' αυτές ακόμη και αν, οι ασθενείς τους δεν βλέπουν καμιά απολύτως θεραπεία. 

Ίσως, αν έδειχναν λίγη προσοχή στα αποτελέσματα του laser και ενδιαφέρον για τους ασθενείς
τους, να μπορούσαν να διακρίνουν το θαύμα όλων όσων κόπιασαν να τελειοποιήσουν ένα ακόμη ερ-
γαλείο χρήσιμο στα χέρια υπεύθυνων ιατρών, που με χαρά μπορούν να σας πληροφορήσουν για την
θεραπεία με laser - το θαύμα στην ιατρική.

Τα αποτελέσματα μιας θεραπείας προuποθέτουν :
* Αρκετή γνώση της κατασκευής - μηχανισμού μιας μονάδος laser,
* Γνώση της αρχής λειτουργίας και επίδρασης του laser στους ιστούς.
* Επιπλέον χρειάζεται γνώση για να προγραμματίσουμε σωστά μια σειρά συνεδριών. Βασική προ-

uπόθεση είναι η βαθιά έρευνα στα συμπτώματα του ασθενούς, τα προβλήματά του και το ιστορικό
μιας πάθησης για να έχουμε και την ακριβή διάγνωση.

Η εφαρμογή των Θεραπευτικών laser βρίσκεται παντού στην αθλητική ιατρική, φυσιατρική, ορθο-
παιδική, δερματολογία, νευρολογία, στοματολογία, οδοντιατρική, ωτο - ρινο - λαρυγγολογία, φυσι-
κοθεραπεία, κτηνιατρική, ακόμη δε και στην αισθητική. 

Οι ασθενείς που επισκέπτονται τους ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων βρίσκουν την άμεση ανα-
κούφιση στο πρόβλημά τους λόγω των ιδιοτήτων του laser - αναλγητική, αντιοιδηματική, αντιφλεγ-
μονώδη, επουλωτική κ.λ.α.

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για μία θεραπεία με δύο τρόπους :
Πρώτον ακτινοβολώντας το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, εξ επαφής ή μέσω σάρωσης, και

δεύτερον ακτινοβολώντας, τα σημεία βελονισμού ευαισθητοποίησης (Acupunktur points A.P.) ή ενερ-
γοποίησης (Trigger Points T.P.).

Η θεραπεία με laser είναι κατάλληλη να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλες δοκιμασμένες θε-
ραπευτικές μεθόδους ή φαρμακευτική αγωγή. 

Οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι φυσίατροι και φυσικοθεραπευτές  που θα κουραστούν λίγο να
σπουδάσουν αυτή τη σχετικά νέα μέθοδο θεραπείας θα δοκιμάσουν μια ακόμη επιτυχία στην στα-
διοδρομία τους.

Μετά από 47 και πλέον χρόνια στη χρήση των Θεραπευτικών laser στην ιατρική δεν υπάρχει καμία
είδηση που να αναφέρει ότι κάποιος έπαθε βλάβη εξ' αιτίας του. 

Η μέθοδος είναι ανώδυνη, αποστειρωμένη και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους, μικρούς και με-
γάλους. 

Σωστή χρήση δίνει υψηλό αποτέλεσμα επιτυχίας σε ποσοστό τουλάχιστον 60 - 80 %. 
Ποία άλλη ιατρική θεραπεία γνωρίζεται που μπορεί να σας προσφέρει τόσα πολλά.
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ΠΕΡ. 6

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ LASER
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ

Καρατσουιράκης Νικόλαος, M.D.Ιατρείο Γεν. Ιατρικής, Θεσσαλονίκη

Περίληψη Ομιλίας:
H θεραπεία laser δεν βασίζεται στην ανάπτυξη θερμότητας, αλλά σε φωτοχημικά και φωτο-

βιολογικά φαινόμενα στα κύτταρα και στους ιστούς. Τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν και σε το-
πικό επίπεδο, εκεί όπου πίπτει το φως (πρωτογενείς αντιδράσεις) και γενικευμένα στον
οργανισμό από τις χημικές αλλαγές που προκαλούνται από τις πρωτογενείς επιδράσεις (δευ-
τερογενείς αντιδράσεις).

Ομοίως και οι μηχανισμοί: οι πρωτογενείς μηχανισμοί σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με-
ταξύ των φωτονίων και των μορίων του ιστού, ενώ οι δευτερογενείς μηχανισμοί σχετίζονται με
την επίδραση των χημικών αλλαγών που προκαλούνται από τις πρωτογενείς επιδράσεις.

Οι βιοδιεγερτικές επιδράσεις του laser στους ιστούς προκαλούν συγκεκριμένες κυτταρικές
λειτουργίες που είναι ιδιαίτερα προφανείς σε κύτταρα / ιστούς / όργανα με εξασθενημένη λει-
τουργία, από διαταραχές, μολύνσεις ή τραυματισμούς. Πολλές ενώσεις, π.χ. τα χρωμοφόρα,
λειτουργούν σαν φωτοδέκτες και σχηματίζουν αντιδραστικά είδη οξυγόνου (ROS) όπως το μο-
νήρες οξυγόνο, το ΝΟ, το Η2Ο2. Αυτά επηρεάζουν τον σχηματισμό ΑΤΡ, άρα το ενεργειακό
απόθεμα του κυττάρου. Επίσης επηρεάζονται η ισορροπία των ιόντων ασβεστίου στο κύτταρο
και οι διάφορες οξειδωτικές διεργασίες του.

Αυτό οδηγεί με την σειρά του σε ένα αριθμό δευτερογενών επιδράσεων όπως η αύξηση του
κυτταρικού μεταβολισμού, η σύνθεση κολλαγόνου στους ινοβλάστες, η υποκίνηση για σχηματι-
σμό DNA & RNA στον πυρήνα του κυττάρου. Επίσης υποκινούνται και λειτουργικές επιδράσεις
όπως αυξημένη δυνατότητα δράσης των νευρικών κυττάρων, τοπικές δράσεις στο ανοσοποι-
ητικό σύστημα, αύξηση στο σχηματισμό νέων τριχοειδών αγγείων με την απελευθέρωση αυξη-
τικών παραγόντων, αυξημένη δραστηριότητα των λευκοκυττάρων και ένας μεγάλος αριθμός
άλλων καταγεγραμμένων επιδράσεων.

Αφετέρου υπάρχει μια συστηματική βιοδιεγερτική επίδραση σε όλο τον οργανισμό που πιθα-
νόν να οφείλεται στο ότι τα κύτταρα των ιστών που υποβάλλονται στη δράση του φωτός του
laser παράγουν ουσίες που στην συνέχεια εξαπλώνονται και κυκλοφορούν με το αίμα στις αρ-
τηρίες και στο λεμφικό σύστημα. 

Για παράδειγμα, η χρήση laser σαν αποκλειστική θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με ιδιοπαθή
υπέρταση, υποτασικές και αντιοξειδωτικές επιδράσεις και μείωση στις συνολικές περιφερικές
αντιστάσεις. 

Επίσης μια από τις σημαντικότερες όψεις της θεραπείας με laser είναι ότι βελτιώνει την μι-
κροκυκλοφορία στους ιστούς. Η ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπεύεται βελτιώνεται ση-
μαντικά όταν περισσότερο αίμα κυκλοφορεί στους ιστούς. Η βελτίωση της μικροκυκλοφορίας
στους ιστούς, θα αυξάνει την απορρόφηση δευτερευόντων φαρμακευτικών παραγόντων και θα
βελτιώσει την φαρμακευτική αγωγή.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων είναι η βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού, η
επούλωση ενός τραύματος λόγω της αύξησης της σύνθεσης κολλαγόνου στους ινοβλάστες και
αύξηση των ενδοθηλιακών κυττάρων και κερατινο-κυττάρων. 

Επίσης λόγω επιρροής στην κυτταρική μεμβράνη, στην μιτοχονδριακή μεμβράνη και στην αυ-
ξημένη παραγωγή ενζύμων και νευροδιαβιβαστών, προάγει την αντιμετώπιση των φλεγμονω-
δών αντιδράσεων και την αντιμετώπιση του πόνου.
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ΠΕΡ. 7

LASER ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος, Ιατρός - Αθλητίατρος MD, Msc & Dipl in SEM, Phd, FFIMS,

F.FSEM (UK), Δ/ντης Αθλητιατρικού Κέντρου ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, 

Chair European College of Sports medicine and Exercise Physicians-ECOSEP  

Ασφάλεια: 

Δεν έχουν υπάρξει επιπλοκές από την χρήση των Θεραπευτικών Laser τόσο στους Ασθενείς όσο

και στους Θεραπευτές. 

Όμως τόσο για πρακτικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους θα πρέπει εν τούτοις να:

1. αποφεύγετε την κατεύθυνση της δέσμης φωτός του Laser στα μάτια τόσο του ασθενούς όσο

και τα δικά μας 

2. Αποφεύγετε την εκπομπή του στοιχείου επάνω και γύρω από την περιοχή της θέσεως του

βηματοδότη

3. Αποφεύγετε την θεραπεία σε Δερματικές Βλάβες

4. Αποφεύγετε την θεραπεία σε ασθενείς με Καρκίνο

5. Αποφεύγετε την θεραπεία  των Εγκύων Γυναικών

6. Αποφεύγετε την θεραπεία στην περιοχή του Θυρεοειδούς

7. Αποφεύγετε την θεραπεία σε ασθενείς με Επιληψία

Ενδείξεις:

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια πλειάδα δημοσιεύσεων όσον αφορά τις ενδείξεις των

Θεραπευτικών Laser. 

Θα ήθελα να αναφερθώ όμως στις ενδείξεις του Μυοσκελετικού και ακόμη περισσότερο σε αυτές

που στην δική μου καθημερινή κλινική δραστηριότητα ανταποκρίνονται άμεσα και με ένα καλό

αποτέλεσμα. 

ΟσφυXκος πόνος δισκικής αιτιολογίας, 

Ορογονοθυλακίτιδες, 

Ύδραρθρο τραυματικής αιτιολογίας, 

Τενοντοπάθεια πελματιαίας απονευρώσεως. 

Συζήτηση:

Πιστεύω ότι, η ανάπτυξη της κλινικής εμπειρίας των Επιστημόνων υγείας, με τη χρήση των

Θεραπευτικών Laser θα συντελέσει στην επιβεβαίωση όλων αυτών των ενδείξεων που αφορούν την

Θεραπευτική εφαρμογή των Laser. 
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ΠΕΡ. 8

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΛΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ Η ΥΠΕΡ ΠΑΛΜΙΚΟΥ LASER;

Ευαγγέλου Νάθαν, Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser - Sweden

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
Στην θεραπεία με laser όπου η μέση τιμή ισχύος τους είναι μικρότερη από 0,5 W = 500 mW, γνω-

ρίζουμε καλά ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παρακάτω παραμέτρους.
1.  Εκλογή του τύπου laser.
2.  Πυκνότητα ενέργειας του laser J / cm2.
3.  Πυκνότητα ισχύος του laser mW / cm2.
4.  Μέση δύναμη του laser σε mW.  
5.  Mέθοδος εργασίας του laser.
6.  Διεισδυτικότητα του laser στους ιστούς.
7.  Επιφάνεια των ιστών που υποφέρουν
8.  Χρονική πυκνότητα συνεδριών. 
Στην Ομιλία θα τα αναλύσουμε όλα αυτά για να δούμε τι σημαίνει το καθένα και πως εφαρμόζεται.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ LASER
Το GaAs laser εκπέμπει στο παλμικό σύστημα και εργάζεται όπως το φλας μιας φωτογραφικής μη-

χανής με πολύ συχνούς εντατικούς παλμούς, ακτινοβολώντας στο υπέρυθρο (αόρατο) φάσμα. 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα laser GaAs εργάζεται μόνο με συχνότητες. 
Αυτό σημαίνει ότι η μέση ισχύς του κάθε παλμικού στοιχείου ποικίλει στην κάθε συχνότητα. 
Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε laser με απλή παλμικότητα.
Υπάρχουν όμως laser που εργάζονται υπερπαλμικά και αυτό σημαίνει ότι διαθέτουν:
1. Σύστημα υπερπαλμικότητος.
2. Σύστημα διακράτησης της μέσης ισχύος ανεξαρτήτου συχνότητας.
Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Το δεύτερο όμως αποτελεί καθοριστικό ρόλο στον

χρόνο μιας αγωγής.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τον χρόνο αγωγής σύμφωνα με την

κάθε συχνότητα, αλλά μόνο σύμφωνα με την μέση ισχύ του στοιχείου.
Πολλοί δυστυχώς δεν γνωρίζουν την μέση ισχύ εξόδου της συσκευής laser που πιθανών αγόρασαν.
Το αποτέλεσμα; Χιλιάδες μη αποτελεσματικές θεραπείες εκτελέστηκαν με δόσεις οι οποίες ήταν εξ'

ολοκλήρου λάθος εξ' αιτίας λίγης ή καθόλου γνώσεως τόσο για το πως εργάζεται ένα laser ή για την
απόδοση του σε μορφή ενέργειας. 

Ο πίνακας σύγκρισης που ακολουθεί δείχνει καθαρά το πλεονέκτημα με ένα υπέρ παλμικό laser
GaAs χωρίς πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις για κάθε διαφορετική συχνότητα που χρειάζεται να χρη-
σιμοποιείτε σε μια εργάσιμη ημέρα.
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ΠΕΡ. 9

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER 
ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΝΑ ΑΛΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

Φεσατίδης Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Κέντρο θεραπευτικής με laser, Θεσσαλονίκη.

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη στον χώρο της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστή-
μης ήταν ραγδαία. 

Οι κατακλίσεις όμως συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αποτελούν ένα πολυδιάστατο και πολύπλευρο «πρόβλημα» όχι μόνο για
τον ασθενή που το βιώνει, αλλά και νια την οικογένεια, τους επαγγελματίες υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον. Παρά τις προ-
σπάθειες των νοσηλευτών που εδώ και πολλές δεκαετίες διερευνούν το πρόβλημα αυτό όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα
των εργαλείων αξιολόγησης του κινδύνου ανάπτυξης κατακλίσεων και των πρωτοκόλλων φροντίδας και παρόλη την ποικιλία των
αποτελεσμάτων οι δείκτες επιπολασμού και επίπτωσης αυξάνονται συνεχώς.

Η αύξηση της συχνότητας κατακλίσεων συνεπάγεται όχι μόνο αύξηση του μέσου όρου παραμονής στο νοσοκομείο και του κό-
στους, αλλά και αύξηση του αριθμού των ασθενών στις λίστες αναμονής και ζήτησης των νοσοκομειακών κλινών.

Από τη βιβλιογραφία γίνεται φανερό ότι η θεραπεία των ελκών  κατακλίσεων είναι αρκετά δαπανηρή ενώ ο υπολογισμός του κό-
στους τόσο της πρόληψης όσα και της θεραπείας είναι πολύ δύσκολος.  

Στην Ελλάδα, έχουν γίνει αρκετές έρευνες αλλά δεν έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα τόσο σε σχέση με τους δείκτες συχνό-
τητας όσο και με το κόστος αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει σημαντική διαφορά με πολλές άλλες χώρες. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να δούμε τι αποτελέσματα έχει η εφαρμογή των laser χαμηλής ισχύος στην θε-
ραπεία κατακλίσεων σε σχέση με τον παράγοντα χρόνο και τα τεράστια κονδύλια που θα πρέπει να διαθέτονται χωρίς να απαξιώ-
νεται η μέχρι τώρα χρήση των εφαρμοσμένων μεθόδων. 

Υλικό και μέθοδος: Ως κατάκλιση ορίστηκε η κυτταρική νέκρωση περιοχής του σώματος που προκαλείται από τη διακοπή της
μικροκυκλοφορίας στους ιστούς. Η σταδιοποίηση των κατακλίσεων ορίζεται ως εξής:

Στάδιο 1ο ερυθρότητα χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος. 
Στάδιο 2ο φυσαλίδες, εκδορά, λύση της συνέχειας της επιδερμίδας ή και του χορίου. 
Στάδιο 3ο μερική καταστροφή του υποδορίου ιστού. 
Στάδιο 4ο πλήρης καταστροφή του υποδορίου ιστού – σπήλαιο. 
Χρησιμοποιήσαμε το laser σε μια ομάδα ασθενών με κατακλίσεις 
3ου και 4ου σταδίου. 
Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με laser ήταν 12. 
8 άνδρες ηλικίας 55-75 ετών με μέση ηλικία τα 65 έτη και 
4 γυναίκες ηλικίας 65-75 ετών με μέση ηλικία τα 70 έτη. 
Ο μέσος όρος του χρόνου πάθησης από την οποία έπασχαν οι ασθενείς ήταν 8 μήνες και ο μέσος όρος διάστασης του έλκους

ήταν περίπου 6cm επί 6cm με εκτιμώμενο μέσο βάθος 2 cm. 
Χρησιμοποιήθηκαν τρις διαφορετικοί τύποι laser σε άμεση επαφή με το δέρμα. 
1ο GaAs 904 nm ισχύος 30 mW/έξοδο και ενέργεια 2 joule/cm2 με συχνότητα 5000 και 700 Ηz περιφερικά σε ακτίνα 15cm από

το έλκος. 
2ο GaAlAs 808 nm ισχύος 900 mW/έξοδο και ενέργεια 2 joule/cm2 σε συνεχή εκπομπή γύρω από το χείλος του έλκους και 
3ο GaAlInP 635 nm ισχύος 30 mW/έξοδο και ενέργεια 1 joule/cm2 σε συνεχή εκπομπή επί του έλκους. 
Σύνολο συνεδριών κατά μέσο 12/ασθενή δηλ. κάθε 3η μέρα επί πέντε εβδομάδες και συντηρητική αγωγή 10 επισκέψεων μια

φορά την εβδομάδα επί δέκα εβδομάδες. 
Αποτελέσματα:
Υπήρξε επούλωση στο 100%. Αποδείχθηκε ότι, μέσω της θεραπείας με laser αναπτύσσεται μικροβιοκτόνος και βακτηριοκτόνος

δράση ενισχύοντας τις φυσικές αμυντικές δυνάμεις του οργανισμού προκειμένου να επιτευχθεί επούλωση. Τα αποτελέσματα ήταν
επίσης χαρακτηριστικά στην ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο. 

Συμπεράσματα: Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, η θεραπεία των κατακλίσεων με την εφαρμογή των ακτίνων laser
αποτελεί μια απλή και ανώδυνη, σχεδόν 100% αποτελεσματική μέθοδο σε συνάρτηση πάντα με τα κλινικά κριτήρια που δίνουν την
εικόνα του ασθενούς, το στάδιο της κατάκλισης, τον τρόπο της ζωής του, τον τρόπο στάσης του, τις καθημερινές δραστηριότητές
του κ.λ.π. Ο χρόνος νοσηλείας μικραίνει, το οικονομικό κόστος μειώνεται σημαντικά, και αδειάζουν κρεβάτια που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν από τους επόμενους ασθενείς. 

Η θεραπεία στερείται παρενεργειών και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις ηλικίες. 
Δίνει την δυνατότητα εφαρμογής της θεραπευτικής παρέμβασης από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ακόμη και στα πλαί-

σια του προγράμματος κατ΄οίκον νοσηλείας. 
Το laser είναι εντελώς ακίνδυνο για τον ασθενή, αφού είναι ενισχυμένο, μονοχρωματικό φως που εφαρμόζεται εδώ και 40 χρό-

νια σε περισσότερες από εκατόν είκοσι χώρες σε όλο τον κόσμο και εγείρει ερωτηματικά η μη χρησιμοποίησή του από τα κρατικά
ιδρύματα της χώρας μας..! 
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ΠΕΡ. 10

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ LASER
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ

Μυλωνάς Θωμάς, Αναπλ. Δ/ντης. Ορθ. Κλιν. Γεν. Νοσ. Λαμίας 
Κεραμίδας Ιωάννης, Φυσ/της, Γεν. Νοσ. Λαμίας, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ  Λαμίας,

Κεραμίδας Βασίλειος, Φυσ/της, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ Λαμίας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,
Μάκκα Αλεξάνδρα, τελειόφοιτη Φυσ/πειας ΑΤΕΙ Λαμίας, 

Αναστασιάδη Ευαγγελία, τελειόφοιτη Φυσ/πείας ΑΤΕΙ Λαμίας, 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οίδημα είναι η συσσώρευση σε μεγάλη ποσότητα υγρού στους ιστούς και τις κοιλότητες του οργανισμού. Συ-
νήθως το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στο δέρμα, στον υποδόριο λιπώδη ιστό, στις αρθρώσεις κ.λ.π. 

Το υγρό του οιδήματος περιέχει νερό, άλατα κυρίως νατρίου και πολύ λιγότερο καλίου, λίγο λεύκωμα και λευκοκύτταρα.
Τα τελευταία είναι περισσότερα όταν το οίδημα είναι φλεγμονώδους υφής. 

Μέσω των τριχοειδών αγγείων συντελείται συνεχής ανταλλαγή προJόντων μεταξύ του υγρού των ιστών και του υγρού των
αιμοφόρων αγγείων. Αν στους γύρω ιστούς εισέλθει από τα αγγεία μεγάλη ποσότητα υγρού, ενώ παράλληλα η είσοδος
υγρού προς τα αγγεία μειωθεί η σταματήσει τελείως, τότε σχηματίζεται το οίδημα. Στη διεργασία αυτή συμβάλλει επίσης και
η αλλαγή της περιεκτικότητας νατρίου και καλίου (ηλεκτρολυτών), καθώς και λευκώματος στα αιμοφόρα αγγεία και στους
γύρω ιστούς. 

Τα θλαστικά τραύματα είναι κακώσεις ιστών που συνοδεύονται από λύση της συνέχειας του δέρματος ή του βλεννογόνου
και προκαλούνται από αμβλέα όργανα (στη συγκεκριμένη περίπτωση τροχαίο), είναι εκτεταμένα, ανώμαλα, ρυπαρά, με τυ-
φλές κοιλότητες που καλύπτονται από νεκρώματα, πήγματα αίματος, ξένα σώματα κ .λ. π. Η αιμορραγία είναι συνήθως μικρή
αλλά η φλεγμονή έντονη. Η επούλωση γίνεται δευτερευόντως και γίνεται αργά με κάλυψη του κοκκιωματώδους ιστού με επι-
δερματικά στοιχεία από την γειτονική υγιή επιδερμίδα. Η σχηματισθείσα ουλή είναι δύσμορφη, ανώμαλη και εκτεταμένη. 

Τα εγκαύματα είναι η βλάβη των ιστών που προκαλείται από την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας. Τα εγκαύματα λόγω
τριβής μπορούν να προκληθούν όταν οι επιφάνειες τριφτούν πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια (πτώση στο έδαφος από τρο-
χαίο). 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης μας είναι η επίδραση της θεραπείας με Laser μετά από τροχαίο ατύχημα, όσων αφορά
στην επούλωση των θλαστικών τραυμάτων (δέρματος - υποδόριου ιστού), εγκαυμάτων εκ τριβής, οιδήματος και ανελαστι-
κότητα ιστών. 

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Άντρας 40 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσιάζει κάκωση, από άμεση πλήξη, δεξιού γονά-
του/κνήμης – ΠΔΚ/άκρου ποδός, με θλαστικά τραύματα που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά και εκτεταμένα εγκαύματα εκ τρι-
βής. Ακολουθεί ακινητοποίηση του κάτω άκρου για 45 ημέρες με κνημοποδικό γυψονάρθηκα και αμέσως μετά θεραπεία στο
εργαστήριο Φυσικοθεραπείας. 

Χρησιμοποιήθηκε υπερπαλμικό laser υπερύθρων GaAs 904 nm με τετραπλή ισχύ εξόδου 4x60 mW καθώς επίσης και ένα
laser GaAlInP 650 nm με ισχύ εξόδου 35 mW. Παράλληλα με τη Θεραπεία Laser πραγματοποιήθηκε και κινησιοθεραπεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης μας παρατηρήθηκε γρήγορη επούλωση των πληγών, μεί-
ωση των εκχυμώσεων και βελτίωση της ελαστικότητας των ιστών με αποτέλεσμα την βελτίωση του εύρους κίνησης στις αρ-
θρώσεις του μέλους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μέσω της μελέτης μας φαίνεται ότι η Θεραπεία με Laser, εν σχέση με τα υπόλοιπα μέσα φυσικοθε-
ραπείας, επιδρά άμεσα τόσο στη βελτίωση της επούλωσης των πληγών όσο και στην γενικότερη εικόνα του τραυματισμέ-
νου άκρου του συγκεκριμένου ασθενούς.
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ΠΕΡ. 11

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ LASER

Αθανασιάδης Σάββας, Φυσικοθεραπευτής, Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, Νάουσα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας με την εφαρμογή διαφόρων θεραπευτικών μέσων αντι-
μετωπίζονται: � νευραλγίες, � αυχεναλγίες, � περιαρθρίτιδες, � οσφυο-ισχιαλγίες, � αθλητικά τραύματα,
� αρθραλγίες κ.τ.λ. 

Αυτές είναι οι συνήθεις θεραπείες που εκτελούσαμε επί πολλά έτη σύμφωνα με τα όσα είχαμε διδαχθεί
ως φυσικοθεραπευτές 

Η στρατηγική για την αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει: 
� διάφορες συσκευές, � φυσιοθεραπευτικές μεθόδους-τεχνικές, � συνδυασμός φαρμακευτικής αγω-

γής και τελευταία, � σύγχρονα ψηφιακά, υπερπαλμικά συστήματα laser 
Το τελευταίο (το laser) είναι άκρως σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή φυσικοθεραπευτική μας πράξη

προκειμένου ο ασθενής να έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο πρόβλημά του. 
Το ερώτημα που κατά καιρούς προέκυπτε ήταν το εξής: 
«θα μπορούσαμε να εκπαιδευτούμε σε αυτά τα ισχυρά θεραπευτικά συστήματα laser ώστε να κάνουμε

καλύτερη χρήση ακόμη και σε προβλήματα αποκατάστασης ασθενών που όμως αφενός δεν είχαμε δι-
δαχθεί στο πανεπιστήμιο και αφετέρου ανήκαν ‘παραδοσιακά’ σε παράπλευρα επαγγέλματα υγείας; Θα
μπορούσα π.χ. να μάθω αν μια συσκευή που κάνω θεραπεία σε ένα διάστρεμμα έδινε την δυνατότητα
επούλωσης σε κάποιο έγκαυμα; Σ’αυτό το ρητορικό ερώτημα κλήθηκα πολλές φορές να απαντήσω ως
φυσικοθεραπευτής, όταν μου κτυπούσαν τη πόρτα του φυσικοθεραπευτηρίου άνθρωποι με διάφορα έλκη
και εγκαύματα. Η εκπαίδευση αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών αποδείχθηκε πολύ σημαντική στην πε-
ραιτέρω διαδρομή μου ως εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής και σε αυτόν τον τομέα. 

ΥΛΙΚΟ: Όμως, ποιος θα μπορούσε να είχε φανταστεί ότι αυτά που είχα μάθει θα έπρεπε να τα κάνω
πράξη στο ίδιο το δίχρονο παιδί μου;

Η καταστροφή δέρματος από Εγκαύματα χωρίζεται σε:
Μερικού πάχους: Τα εγκαύματα 1ου βαθμού προσβάλλουν τις επιφανειακές στιβάδες της επιδερμίδας.

Τα 2ου βαθμού εκτείνονται σε διάφορο πάχος στην επιδερμίδα (με σχηματισμό φυσαλίδων), και σε τμήμα
του χορίου. 

Ολικού πάχους: Τα 3ου βαθμού χαρακτηρίζονται από καταστροφή όλων των στοιχείων του δέρματος
και θρόμβωση του υποδορίου πλέγματος. 

ΣΚΟΠΟΣ: Τι αποτέλεσμα θα είχε η εφαρμογή του θεραπευτικού laser ως . . . μονοθεραπεία στην περί-
πτωσή του γιού μου όπως και σε άλλα παρόμοια περιστατικά; Κατά πόσο θα μειώναμε τον πόνο στον
ασθενή; Κατά πόσο θα μειώναμε το χρόνο επούλωσης και την αποφυγή σημαδιών στο πρόσωπο του
ασθενή (ουλές);

ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε ένας τύπος laser σε σχεδόν άμεση επαφή με το δέρμα, GaAlInP 650 nm
ισχύος 35 mW/έξοδο και πυκνότητα ενέργειας 0,2-0,5 joule/cm2 σε συνεχή εκπομπή. 

Σύνολο συνεδριών 6 δηλαδή: κάθε μέρα επί μια εβδομάδα και συντηρητική αγωγή 3 επισκέψεων μια
φορά την εβδομάδα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα αποτελέσματα συγκαταλέγονται: � ανακούφιση από τον πόνο, � υποχώρηση
της φλεγμονής, � υποχώρηση του οιδήματος, � σημαντική επιθυλιοποίηση της περιοχής ώστε η επού-
λωση να μην αφήνει ίχνη της βλάβης από το έγκαυμα, � ύπνος χωρίς ενόχληση. 

Περιπτώσεις που το laser έχει μικρό αποτέλεσμα: � έχει πάντοτε αποτέλεσμα εκτός,  � αν ο ασθε-
νής έχει καθολικά εγκαύματα, δεν επιστρέψει για θεραπεία, ή δεν τηρήσει το πρωτόκολλο θεραπείας του. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την διεθνή κλινική βιβλιογραφία ισχύουν τα κάτωθι: 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Η θεραπεία επούλωσης εγκαυμάτων με laser ενδείκνυται ως το μοναδικό μέσο σωστής και

άμεσης επούλωσης χωρίς την ανάγκη μεταφοράς κρημνών από άλλα σημεία του σώματος, με εξαίρεση
καθολικά εγκαύματα όπου η συμβολή του Χειρουργού, Δερματολόγου ή Πλαστικού χειρουργού κρίνεται
αναμφίβολα αναγκαία και καταλυτική. 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η θεραπεία επούλωσης εγκαυμάτων με laser δεν αντενδεικνύεται σε
καμία άλλη πάθηση ή φαρμακευτική αγωγή ή αν ο ασθενής είναι νήπιο ή ενήλικας. 

ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ: Η θεραπεία δεν παρουσιάζει υποτροπές και δεν σχηματίζεται χειλοειδές στην περιοχή
δράσης του laser. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με laser βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις κλασσικές με-
θόδους άμεση μείωση διαφόρων επιθεμάτων  αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων και αναλγητικών ουσιών
ανοίγει νέους ορίζοντες στην θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων από εγκαύματα στο φυσι-
κοθεραπευτήριο. 



28

ΠΕΡ. 12

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος MD, PhD,
Χριστοδούλου Δημήτριος PT.

Αθλητιατρικό Κέντρο Εθνικών Ομάδων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βορείου Ελλάδος

Εισαγωγή: 
Το σύνολο των θεραπευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των κα-
κώσεων του γόνατος έχουν ως στόχο : 
• Την εξάλειψη το πόνου 
• Τον περιορισμό της φλεγμονής και του οιδήματος 
• Και την σταδιακή επούλωση 

Επιλογή τύπου laser:

Η θεραπεία με laser στην αντιμετώπιση κακώσεων του μυοσκελετικού των περιστατικών γί-
νεται με Medical Inteligent Diode Laser με τις εξής κεφαλές :

1. GaAs με εκπομπή σε μήκος κύματος 904nm 

Η θεραπεία με GaAs βασίζεται ολοκληρωτικά σε φωτοβιολογικές επιδράσεις ή αυτό που αλ-
λιώς λέγεται βιολογική διέγερση. 
Προτεινόμενες συχνότητες: 

• 5000 Hz για Αντιφλεγμονώδη
• 2500 Hz για βιοδιέγερση των ιστών της περιοχής    
• 700 Hz για Επούλωση
• 400 Hz Αποιδηματικά
• 70 Hz για Αναλγησία 

2. GaAlInP με εκπομπή σε μήκος κύματος 808 nm στη συχνότητα των 50 Hz 
για να προαχθεί η επούλωση. 

Εκτέλεση θεραπείας:

Η εφαρμογή του laser γίνεται πιέζοντας την κεφαλή ελαφρά στο δέρμα.
Η κεφαλή του laser τοποθετείται σε κάθε σημείο της προς θεραπεία περιοχής. 
Η δυνατότητα του βάθους διείσδυσης του GaAs είναι 5,5 cm ενώ του GaAlInP είναι 3.5 cm
και επιλέγεται η ποσότητα ενέργειας (joule/cm2) σε συνάρτηση με την εντόπιση της κάκω-
σης.
Η ποσότητα ενέργειας που θα απορροφά ο ιστός, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2-4
joule/cm2. 

Πρωτόκολλο συνεδριών: 

Οι πρώτες 6-8 συνεδρίες εφαρμόζονται 2 φορές την εβδομάδα και στη συνέχεια οι επόμε-
νες 2-4 συνεδρίες, 1 φορά εβδομαδιαίως.

Αποτελέσματα εφαρμογής Laser: 
Η θεραπεία με Laser μπορεί να θεωρηθεί μία αξιόπιστη και αποτελεσματική θεραπευτική πα-
ρέμβαση. 
Από το σύνολο των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με κακώσεις του γόνατος το 75% αντι-
μετωπίστηκε επιτυχώς με ένα κύκλο θεραπειών του οποίου ο μέσος όρος ήταν 6-8 θερα-
πείες, ενώ 4,7% ακολούθησε και 2ο κύκλο θεραπειών.
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ΠΕΡ. 13

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ LASER ΣΤΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Νικηφόρος Διονύσιος, Ορθ. Χειρουργός, Ορθοπαιδικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη

Περίληψη Ομιλίας:

Είναι αναμφισβήτητο πλέον γεγονός εδώ και πολλές δεκαετίες ότι η τεχνολογία έχει κάνει

σοβαρά βήματα στον τομέα των ανακαλύψεων. 

Η ανακάλυψη του laser έφερε την ανατροπή στις μέχρι τότε παραδοσιακές μεθόδους

εφαρμογής και λειτουργίας σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς είναι και η ιατρική επι-

στήμη. 

Ο εξειδικευμένος τομέας της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής με τα πανίσχυρα ενδοσκοπικά

laser δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ασθενείς να βλέπουν τη ζωή τους με διαφορετικό

μάτι. 

Σημαντικό ρόλο έχει παίξει ο επίσης γοργά εξελισσόμενος τομέας της μη επεμβατικής

ορθοπαιδικής αποκατάστασης με υπερπαλμικά διοδικά laser τα οποία αποκαλούνται ως

γνωστόν Θεραπευτικά Laser τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μιας σειράς

παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. 

Όμως λόγω έλλειψης σωστής γνώσης αλλά και μικρής εμπειρίας στο χειρισμό τα θερα-

πευτικά laser έμειναν για αρκετό καιρό στην αφάνεια με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί

έκπληξη για πολλούς οι τεράστιες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στην Ορ-

θοπαιδική αποκατάσταση. 

Οι ιδιότητες των θεραπευτικών laser έχουν, με το σωστό χειρισμό, τη δυνατότητα να

απαλύνουν άμεσα και δραστικά - από την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς - τα επίμονα συμ-

πτώματα πόνου των ασθενών όπως νευραλγίες, αυχεναλγίες, περιαθρίτιδες, οσφυο-ισχιαλ-

γίες, αρθραλγίες τενοντίτιδες μυαλγίες κ.λ.π. παθήσεις από τις οποίες ο κάθε άνθρωπος

θα περάσει τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Ειδικότερα τα θεραπευτικά laser χρησιμοποιούνται:

Στους χρόνιους πόνους όπως αυχεναλγίες, οσφυαλγίες, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου,

σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, επικονδυλίτιδες όπως tennis και golf elbow. Χρησιμοποι-

ούνται επίσης σε μετεγχειρητικούς πόνους και για την επιτάχυνση της αποκατάστασης κα-

ταγμάτων. 

Σε τοπικές φλεγμονές και οιδήματα όπως παθήσεις των αρθρώσεων όπως είναι η οστε-

οαρθρίτιδα σπονδύλων και γονάτων, παραμορφωτικές αρθρίτιδες, βελτίωση της οστεο-

πόρωσης, σε συνδυασμό φαρμακευτική αγωγή και άσκηση. 

Σε κακώσεις των συνδέσμων όπως διαστρέμματα, των τενόντων όπως τενοντίτιδες και

των μυών όπως θλάσεις.
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ΠΕΡ. 14

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Καρατσουιράκης Νικόλαος, Γεν. Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Περίληψη Ομιλίας:

Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές για τις βιο-

λογικές επιδράσεις των μη θερμικών laser. Η ιατρική θεραπευτική αγωγή με ακτίνες laser έχει έκτοτε

περάσει από τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία και βρίσκεται τώρα στην καμπή προς την ώριμη

ηλικία. Η ωριμότητα έχει ήδη αφήσει το σημάδι της. Οι αντεγκλήσεις που είχαν ξεσπάσει αρχικά γύρω

από το αν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα laser στη θεραπεία έχουν σταδιακά καταλαγιάσει.

Οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν πλέον ωριμάσει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Τώρα το ερώ-

τημα δεν αφορά πια το αν τα θεραπευτικά laser έχουν βιολογικές επιδράσεις, αλλά το πώς δρουν και

πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πιο σωστά. 

Σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε πως τα θεραπευτικά laser έχουν σημαντικές και

μάλιστα θετικότατες βιολογικές επιδράσεις. Αυτό που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο είναι οι βέλτιστες δό-

σεις, εντάσεις και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής αλλά και πολλές άλλες λεπτομέρειες στην πε-

ρίπλοκη αλυσίδα των μηχανισμών δράσης. 

Η μετάβαση από την έρευνα σε κύτταρα και σε ζώα μέχρι την κλινική εφαρμογή σε ανθρώπους δεν

είναι καθόλου εύκολη. Υπάρχει ακόμα σχετική αβεβαιότητα ως προς τα καταλληλότερα μήκη κύμα-

τος για τις διάφορες ενδείξεις. Επίσης οι επιδράσεις από τις διάφορες συχνότητες των παλμών στους

ιστούς παραμένουν προς περαιτέρω κλινική τεκμηρίωση. 

Παρά τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα πιστεύουμε πως τα θεραπευτικά laser έχουν μια

τεράστια και μάλιστα αδιερεύνητη ακόμα δυνατότητα προσφοράς στον τομέα της θεραπευτικής αγω-

γής. Σήμερα είναι φανερό πως τα θεραπευτικά laser δεν έχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες στα χέρια

ενός σωστά εκπαιδευμένου χρήστη. Η μέθοδος αυτή είναι ανώδυνη και συχνά λιγότερο ακριβή από

ανάλογες μεθόδους που βρίσκονται ήδη σε χρήση, ενώ συντελεί στη μείωση των μικροβίων στην υπό

θεραπεία περιοχή. 

Συγκεκριμένες ενδείξεις όπως η παραισθησία και η βλεννογονίτιδα έχουν ως μοναδική θεραπεία

τους τα laser, αφού δεν υπάρχουν άλλες συμβατικές μέθοδοι θεραπείας. Τα θεραπευτικά laser είναι

αποτελεσματικά κατά του έρπητα ζωστήρα και μάλιστα χωρίς τις σοβαρές παρενέργειες της φαρ-

μακευτικής αγωγής. Οι φαρμακευτικές παρενέργειες κατά τη θεραπεία των ρευματισμών είναι έντο-

νες και οδηγούν σε επιπλέον θεραπεία και έξοδα, ενώ η θεραπεία με laser δεν παρουσιάζει

παρενέργειες. 

Η κλινική πράξη παγκοσμίως αποδεικνύει ότι στο γενικό ιατρείο η χρήση των laser έχει πολύ καλά

θεραπευτικά και ευεργετικά αποτελέσματα, λόγω συγκεκριμένων δράσεων όπως: 

Αναλγητική δράση, λόγω επιρροής στη σύνθεση ενδορφίνης.

Αποιδηματική – αντιφλεγμονώδης δράση, λόγω αύξησης προσταγλαδίνης και μετατροπή της σε

προστακυκλίνη.

Αύξηση της τριχοειδικής κυκλοφορίας, απορρόφησης υγρών και φαρμάκων.

Αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού – Χαλάρωση μυXκών σπασμών.

Αύξηση λειτουργίας φαγοκυττάρωσης, αυξημένη λειτουργικότητα των ενζύμων, βιταμινών και αν-

τιβακτηριακή δράση.

Τα παραπάνω αποτελούν απλά μερικά παραδείγματα των πλεονεκτημάτων της θεραπείας με laser,

η οποία ενδείκνυται χωρίς επιφύλαξη γιατί έχει χαμηλό κόστος και είναι χωρίς παρενέργειες ή επι-

πλοκές.



31

ΠΕΡ. 15

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΜΒΥΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

Φίλης Δημήτριος, M.D. Ορθοπαιδικός χειρουργός, Κιάτο

Περίληψη Ομιλίας 
Η πολυπλοκότητα της μηχανικής των σπονδύλων υπήρξε και σήμερα συνεχίζει να είναι αντικείμενο

έρευνας και μελέτης. 
Ο αριθμός των εργασιών προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει ότι αρκετά σημεία παραμένουν αμφι-

λεγόμενα όσο και αδιευκρίνιστα. 
Η επιτέλεση τόσο της στατικής όσο και της δυναμικής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης, 
η όρθια στάση και βάδιση, 
η ενεργητική και η παθητική σταθεροποίησή της καθώς και 
ο μυXκός πόνος 
περιγράφονται με σκοπό την κατανόηση και την αντιμετώπιση της οσφυXκής νόσου.
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ΠΕΡ. 16

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER - ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Ευαγγέλου Νάθαν, Phd Laser Therapeutics, Sweden, Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser, Επίτιμο - Ενεργό

Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Laser Σουηδίας - SLMS -SALT (Swedish Association Laser Therapy), Ενεργό Μέλος
της Παγκόσμιας Οργάνωσης για τη Θεραπεία με Laser - WALT (Ward Association Laser Therapy), Μέλος της

ΕυρωπαXκής Εταιρίας Laser - EMLA (European Medical Laser Association), Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής
Εταιρίας Ιατρικών Εφαρμογών Laser - GMLA (Greek Medical Laser Association), Γεν. Γραμματέας

ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ., Εξειδικευμένος Φυσ/της στη Θεραπευτική με Laser. 

Περίληψη Ομιλίας:
Η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορο ρυθμό και στην ιατρική ανοίγονται καινούργιοι ορίζοντες

στην έρευνα, διάγνωση και θεραπεία. Αυτό όμως έχει και τις συνέπειές του. Ακριβός εξοπλισμός, που
στο σύνολό του γίνεται όλο και πιο περίπλοκος, έχει συμβάλλει στην σημερινή κρίση που εξασθενί-
ζει όλο και περισσότερο το σύστημα υγείας και περίθαλψης.

Παρ' όλη την τεχνολογική υποστήριξη βλέπουμε με λύπη τους ασθενείς μας να υποφέρουν από διά-
φορους πόνους και παθήσεις, όπως το απλό συνάχι. Το χειρότερο για τον ιατρικό κόσμο είναι, ότι χά-
νεται ένα μέρος της εμπιστοσύνης των ασθενών με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να καταφεύγουν,
για σοβαρές παθήσεις, πρώτα ή μόνο σε πρακτικούς ή άλλου είδους "φιλόσοφους" οι οποίοι εκμε-
ταλλεύονται την αδυναμία και τον πόνο τους.

Αυτό όμως δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει σε καμιά περίπτωση αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολο-
γία που από καιρό τώρα έπρεπε ήδη να μπει στο θάλαμο χειρουργικής, στο ιατρείο, το φυσικοθερα-
πευτήριο, και γενικά στον τομέα της αποκατάστασης των ασθενών.

Το τελευταίο μεγάλο επίτευγμα της τεχνολογίας στην ιατρική είναι το laser, το οποίο έχει εφαρμογή
στη διάγνωση και την θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Χρησιμοποιείται π.χ. ως ανιχνευτής καρκινο-
γόνων ιστών, αντικαθιστά το χειρουργικό νυστέρι, αποφράσσει αρτηρίες, "εξαερώνει" όγκους, δίνει
φως στα μάτια, χρησιμοποιείται στην γυναικολογία, στην δερματολογία και στην ορθοπαιδική μεταξύ
άλλων για την θεραπεία δισκοπάθειας και φλεγμονωδών νόσων της σπονδυλικής στήλης των αρ-
θρώσεων και των μαλακών μορίων. 

Κάνει σκόνη τις πέτρες των νεφρών, χρησιμοποιείται ακόμη από πλαστικούς χειρουργούς, νευρο-
χειρουργούς, στοματολόγους - οδοντίατρους, ωτο-ρινο-λαρυγγολόγους, αθλιάτρους, φυσικοθερα-
πευτές, φυσιάτρους - βελονιστές, αισθητικούς, κτηνίατρους και πολλές άλλες ειδικότητες.

Με την διάδοση των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης το laser ακούγεται σε όλο και περισ-
σότερα αυτιά.

Όμως σχεδόν όλοι συνδέουν το laser με χειρουργικές επεμβάσεις. 
Στην χώρα μας π.χ. σχεδόν από κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ακούσθηκε ότι το laser

απαλύνει πόνους διαφόρων μορφών όπως και σε πολλές περιπτώσεις θεραπεύει τα αίτια που
τους προκαλούν. Ποτέ δεν ακούσθηκε το πιο απλό από όλα, ότι δηλαδή, μπορεί να επουλώσει πλη-
γές από άτονα έλκη και κατάκλισης.

Στην ιατρική όμως υπάρχουν διάφορα laser που εκτελούν φυσικά διαφορετικές εργασίες.
Εκτός λοιπόν από τα χειρουργικά laser έχουμε και τα θεραπευτικά laser τα οποία εργάζονται με χαμη-

λότερη ισχύ και διεθνώς φέρουν το όνομα L.L.L T=Low Level Laser Therapy, ή L. P. L = Low Power Laser. 
Σ' αυτόν τον τομέα γίνεται σήμερα μια αλματώδη εξέλιξη.
Κάθε εβδομάδα έχουμε καινούργια ειδησεογραφία από τον χώρο των ιατρικών ερευνών και ανα-

καλύψεων για τα θετικά αποτελέσματα που έχουν τα θεραπευτικά laser στον τομέα της υγείας.
Αν και επιφανείς ιατροί, καθώς και πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολλές χώρες έχουν κουραστεί

να αποδείξουν τα ευεργετικά αποτελέσματα των θεραπευτικών laser, εν τούτοις το ενδιαφέρον από
μέρους πολλών είναι ακόμη λίγο.

Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;
Πιθανότατα στην πολύ λίγη ενημέρωση που γίνεται από αρμοδίους φορείς της χώρας μας στα

θέματα της υγείας ή από εσκεμμένο αποπροσανατολισμό. 
Όμως δεν είναι μόνο ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ανάγκη γνώσεως για τα laser αλλά και

σπουδαστές ιατρικών επαγγελμάτων, και γιατί όχι ακόμη και σπουδαστές παραXατρικών επαγγελμά-
των - Τ.Ε.Ι., ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσής τους. 

Παρ' όλα αυτά, στην χώρα μας τα laser άρχισαν να εφαρμόζονται τελευταία από πολλές ειδικότη-
τες ιατρών, φυσιάτρους και φυσικοθεραπευτές δειλά - δειλά εδώ και εκεί.

Επιζητείται η γνώση και η άποψη όλων των ειδικοτήτων όπως και η πείρα τους με το laser τόσο στα
θετικά όσο και στα αρνητικά αποτελέσματα.  Ίσως όλα αυτά αποτελέσουν θεμελιώδεις βάσεις στην
περαιτέρω μελλοντική εξελικτική πορεία της Θεραπευτικής με laser.



33ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



34

Ρ.1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER ΣΕ ΝΕΥΡΟ ΜΥ_ΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ 620 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.

Φεσατίδης Θεόδωρος, Ευαγγέλου Νάθαν, 
Κέντρο φυσικοθεραπείας, Σάπες.

Εισαγωγή:
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην επάνδρωση και αγορά σύγχρονων συ-

σκευών για χρήση στο φυσικοθεραπευτήριο. Ένα από αυτά είναι το laser το οποίο όμως λόγω έλ-
λειψης σωστής γνώσης αλλά και μικρής εμπειρίας δεν λειτούργησε ποτέ στο φυσικοθεραπευτήριο
ως μονοθεραπεία.

Σκοπός:
Εκείνο λοιπόν που επιθυμούσαμε περισσότερο να δούμε ήταν, τι αποτέλεσμα θα είχε η εφαρμογή

των laser χαμηλής ισχύος ως μονοθεραπεία σε διάφορα περιστατικά που επισκέπτονται καθημερινά
ένα φυσικοθεραπευτήριο με σύμπτωμα μεταξύ άλλων τον δυνατό πόνο.

Μέθοδος: 
Οι ασθενείς, (στο σύνολο τους 620), χωρίστηκαν σε τρις ομάδες. Ο μέσος όρος του χρόνου πά-

θησης από την οποία έπασχαν οι ασθενείς ήταν 8,5 έτη.

Αποτελέσματα:
Υπήρξε σημαντική βελτίωση η οποία για μεν τους άνδρες άγγιζε το 75%, για δε τις γυναίκες το

60%.

Συμπεράσματα:
Διαπιστώσαμε ότι η χρήση του laser σε σχέση με «κλασσικές» φυσιοθεραπευτικές μεθόδους βρί-

σκεται σαφώς σε πλεονεκτική θέση.

Ρ.2.ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LASER ΩΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 800 ΑΣΘΕΝΩΝ.

Καρατσουιράκης Νικόλαος, Ευαγγέλου Νάθαν, Καρατσουιράκης Θάνος.
Ιατρείο εναλλακτικής θεραπευτικής, Θεσσαλονίκη.

Εισαγωγή: 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος στη μελέτη και αντιμετώπιση του πόνου.

Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί διάφορα συνέδρια με αποκλειστικό θέμα τον πόνο, ενώ παράλληλα
δημιουργήθηκαν αρκετά ιατρεία πόνου για την ανακούφιση/θεραπεία ασθενών με επίμονα συμπτώ-
ματα.

Σκοπός: 
Εκείνο λοιπόν που επιθυμούσαμε περισσότερο να δούμε ήταν, τι αποτέλεσμα θα είχε η εφαρμογή

των laser χαμηλής ισχύος σε διάφορα περιστατικά με σύμπτωμα τον δυνατό πόνο καλοήθους αιτιο-
λογίας.

Μέθοδος: 
Οι ασθενείς που επρόκειτο να τους γίνει θεραπεία άγγιξαν τον αριθμό των 800 ατόμων.
300 άνδρες ηλικίας 30-65 ετών με μέση ηλικία τα 48 και 500 γυναίκες ηλικίας 25-75 ετών με μέση

ηλικία τα 50 έτη. Ο μέσος όρος του χρόνου πάθησης από την οποία έπασχαν οι ασθενείς ήταν 8 έτη.

Αποτελέσματα:
Υπήρξε πολύ σημαντική βελτίωση η οποία για μεν τους άνδρες άγγιζε το 85%, για δε τις γυναίκες

το 90%. 

Συμπεράσματα:
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των laser σε σχέση με «κλασσικές» μεθόδους αντιμετώπισης είναι

ότι, από την πρώτη συνεδρία ο ασθενής αισθάνεται άμεση ανακούφιση του πόνου και μείωση της
ανάγκης για χρήση αναλγητικών σκευασμά¬των και κατά συνέπεια μειώνεται ο κίνδυνος παρενερ-
γειών και αλλεργικών καταστάσεων.
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Ρ.3.ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΣΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Σ.Δ. II. (ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ II).

Ευαγγέλου Νάθαν, Ζησοπούλου Κων/να.
Laser Center Larissas, θεραπευτικό κέντρο, σηπτικό τμήμα, Λάρισα.

Εισαγωγή: 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος στη μελέτη και αντιμετώπιση των διαφό-

ρων ελκών και μεταξύ αυτών του Σ.Δ.ΙΙ. Η στρατηγική για την αντιμετώπιση τους περιλαμβάνει διά-
φορες μεθόδους:-τεχνικές καθώς και φαρμακευτική αγωγή.

Σκοπός: 
Εκείνο λοιπόν που επιθυμούσαμε περισσότερο να δούμε ήταν, τι αποτέλεσμα θα είχε η εφαρμογή

των laser χαμηλής ισχύος στην επούλωση ελκών σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Ν.

Μέθοδος:
Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με laser ήταν 10, (5 άνδρες ηλικίας 45-75 ετών με μέση ηλικία

τα 60 και 5 γυναίκες ηλικίας 50-75 ετών με μέση ηλικία τα 62 έτη).

Αποτελέσματα: 
Η επούλωση έφθασε στο 100%.

Συμπεράσματα: 
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή με θεραπευτικό laser αποτελεί μια απλή

και σχεδόν 100% αποτελεσματική μέθοδο σε συνάρτηση πάντα με την σοβαρότητα του προβλήμα-
τος.

Ρ.4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ LASER ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 550 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ευαγγέλου Νάθαν, Χαπίτας Κίμων, Τσώνας Χρήστος, Κυρίτσης Κων/νος, Αναστασόπουλος Ιωάννης
Laser Center Larissas, θεραπευτικό κέντρο, τμήμα φυσικοθεραπείας, Λάρισα.

Εισαγωγή:
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στην επάνδρωση και αγορά σύγχρονων συ-

σκευών για χρήση στο φυσικοθεραπευτήριο. Ένα από αυτά είναι το laser το οποίο όμως λόγω έλ-
λειψης σωστής γνώσης αλλά και μικρής εμπειρίας δεν λειτούργησε ποτέ στο φυσικοθεραπευτήριο
ως μονοθεραπεία. 

Σκοπός:
Εκείνο λοιπόν που επιθυμούσαμε περισσότερο να δούμε ήταν, τι αποτέλεσμα θα είχε η εφαρμογή

των laser ισχύος ως μονοθεραπεία σε διάφορα περιστατικά που επισκέπτονται καθημερινά ένα φυ-
σικοθεραπευτήριο με σύμπτωμα μεταξύ άλλων τον δυνατό πόνο.

Μέθοδος:
Οι ασθενείς (στο σύνολο τους 550, με κλινικά διαπιστωμένα συμπτώματα), χωρίστηκαν σε 6 ομά-

δες. Ο μέσος όρος του χρόνου πάθησης από την οποία έπασχαν οι ασθενείς ήταν 8,5 έτη. Έγινε
χρήση τριών διαφορετικών τύπων laser σε άμεση επαφή με το δέρμα.

Αποτέλεσμα:
Υπήρξε πολύ σημαντική βελτίωση η οποία για το σύνολο των ασθενών άγγιζε το 80%. Αυτοί οι

ασθενείς που δεν είδαν κάποια βελτίωση είχαν αρκετά επιβαρημένο ιστορικό, σοβαρή εκφυλιστική
αρθροπάθεια ή μη τήρηση του πρωτοκόλλου θεραπείας εκ μέρους του ασθενούς.

Συμπεράσματα:
Διαπιστώσαμε ότι η χρήση του laser σε σχέση με «κλασσικές» φυσιοθεραπευτικές μεθόδους βρί-

σκεται σε πλεονεκτική θέση.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/5-2010

Πρόεδρος Σεμιναρίου: ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

13:00 - 13:30 Καλωσόρισμα των Μελών από την Πρόεδρο του Σεμιναρίου 
κα Μαραγιάννη Δήμητρα

13:30 - 14:00 ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
«Τι σημαίνει για μας η Πιστοποίηση στη Θεραπεία με Laser;»

14:00 - 17:00 ΝΑΘΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Παρουσίαση εξεταστικής ώρας. (Αναλυτικά με διαφάνειες)

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ο ΜΕΡΟΣ

20΄  Διάλειμμα - Καφές

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2ο ΜΕΡΟΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3ο ΜΕΡΟΣ

17:00 - 18:00 ΚΑΡΑΤΣΟΥΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Γιατί οι πιστοποιοιμένοι Laser-ίστες πρέπει να προσφέρουν
μια Σύγχρονη Ιατρική Μέριμνα προς τους ασθενείς;

- Συμβουλές αντιμετώπισης ασθενών

18:00 - 18:30 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Πρόεδρος του Σεμιναρίου) 
Τελικά σχόλια - Ερωτήσεις και Συμβουλές 
- Απονομή Certificate στα μέλη 
- Κλείσιμο ημέρας

19:00 -
Φαγητό όλοι μαζί στον όμορφο κήπο της ταράτσας
του ξενοδοχείου με θέα το υπέροχο ηλιοβασίλεμα
στη θάλασσα του Αργοσαρωνικού  - Μην το Χάσετε!!!

Καλή επιτυχία

Άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια του Συνεδρίου

ΚΑΡΑΤΣΟΥΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόεδρος ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πρόεδρος Σεμιναρίου Πιστοποίησης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΘΑΝ
Γεν. Γραμματέας ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ
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Καλή επιτυχία

Άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια του Συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WORKSHOP
Σάββατο 8/5-2010

Πρόεδρος Κλινικών φροντιστηρίων:
ΚΑΡΑΤΣΟΥΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15:00 - 15:15 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων από τον Πρόεδρο 
του Σεμιναρίου κο Καρατσουιράκη Νικόλαο

15:15 – 15:30 Μώρος Γεώργιος
Πρακτικές κλινικές εφαρμογές στις μυοσκελετικες
κακώσεις σπονδυλικής στήλης

15:30 – 15:45 Χριστοδούλου Δημήτριος
Πρακτικές κλινικές εφαρμογές στις μυοσκελετικές
κακώσεις του γόνατος 

15:45 - 16:00 Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος
Καθορισμός Θεραπευτικής Δοσολογίας & αντιμετώπισης
ασθενών με χρήση laser

16:00 - 16:15 Ευαγγέλου Νάθαν
Επούλωση άτονων ελκών, εγκαυμάτων 
και πληγών κατακλίσεων 
σε σάκχαρο διαβητικούς ή μη ασθενείς

16:15 - 16:30 Ερωτήσεις

16:30 - 17:45 Πρακτική εξάσκηση: (Χωρισμός σε δυο διαφορετικές ομάδες)

1η ομάδα: ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ: Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος,
Μώρος Γεώργιος, Χριστοδούλου Δημήτριος

2η ομάδα: ΕΛΚΗ: Ευαγγέλου Νάθαν, Αθανασιάδης Σάββας,
Φεσατίδης Θεόδωρος

17:45 - 18:00 Διάλειμμα - Καφές

18:00 - 18:30 Ευαγγέλου Νάθαν
Video: Παρουσίαση περιστατικών
μυοσκελετικά & επουλώσεις ελκών  

18:30 - 18:45 Καρατσουιράκης Νικόλαος
Τελικά σχόλια - Ερωτήσεις & Συμβουλές
- Απονομή Certification στους συμμετέχοντες
- Κλείσιμο ημέρας

ΚΑΡΑΤΣΟΥΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόεδρος Workshop

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκπαιδευση Μυοσκελετικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΘΑΝ
Εκπαιδευση Ελκών
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Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

και η
Οργανωτική Επιτροπή

ευχαριστούν θερμά
τις κάτωθι εταιρίες

για την οικονομική ενίσχυση 
και συμβολή τους

στην επιτυχία του 1ου Συνεδρίου

Θεραπευτική με Laser
Μια Σύγχρονη Ιατρική Μέριμνα

Χορηγοί

Meta-pharm
Laser Center Larissas

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ



Σας παρουσιάζουμε
το νέο 
Επιστημονικό βιβλίο
που πραγματεύεται
τη Θεραπεία με Laser
σε πολλές 
ιατρικές ειδικότητες.
Σίγουρα σας ενδιαφέρει!
Οι 400 και πλέον σελίδες του,
θα σας συναρπάσουν.
Δίνοντας την παραγγελία σας
κατά τη διάρκεια
του Συνεδρίου, 
προσφέρεται εντελώς δωρεάν
και ένα ακόμη 
επιστημονικό σύγγραμμα
300 σελίδων το οποίο
παρουσιάζει αναλυτικά
τον τρόπο θεραπείας με Laser 
στην Φυσιατρική 
και Φυσικοθεραπεία.

Τιμή προσφοράς:
€ 130,00 + € 5,00 έξοδα αποστολής.

E-mail: παραγγελιών lcl@laser.gr




