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1η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

28 & 29 Νοεμβρίου 2009
GRAND HOTEL PALACE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
ΜΗΤΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 28 – 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 868117 – Fax: 2310 868126 

E-mail: info@acupuncture.gr – www. info@acupuncture.gr
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ΜΗΝΥΜΑ 
του Προέδρου της Διημερίδας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στη 1η διη-
μερίδα που διοργανώνει για πρώτη φορά η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστη-
μονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser (ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.) που θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο Grand Palace Hotel, στις 28
& 29 Νοεμβρίου 2009 με θέμα: 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER - ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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 τεχνολογικής ανάπτυξης των laser και της
επιτακτικής ανάγκης για ενημέρωση των νέων εφαρμογών τους σε όλα σχεδόν
τα πεδία της Ιατρικής και φυσικοθεραπευτικής 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 Θεραπευτικών Laser. 

Είμαστε βέβαιοι ότι, η Διημερίδα αυτή θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα κα-
τανόησης, κατάρτισης αλλά και σωστής χρήσης ενός τόσο αξιόλογου θεραπευ-
τικού εργαλείου, που πιθανότατα έχουμε στα χέρια μας, προκειμένου να γίνουμε
αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση πολλών παθήσεων που απασχολούν
τους ασθενείς μας. 

Παρακαλείσθε να συμβάλουμε όλοι μας, ώστε αυτή η πρώτη μας Διημερίδα να
αποτελέσει εφαλτήριο για την ενεργότερη συμμετοχή της επιστημονικής κοινό-
τητας της Ελλάδας στα τεκταινόμενα των εφαρμογών Θεραπευτικής με Laser
παγκοσμίως. 

Με Εκτίμηση
ο Πρόεδρος της Διημερίδας

Διονύσιος Νικηφόρος



Παρουσιάζεται
για πρώτη φορά
σε Συνέδριο
Θεραπευτικής
με Laser, 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 της Διημερίδας,
προσφέρεται δωρεάν 
ένα ακόμη επιστημονικό
σύγγραμμα 300 σελίδων
το οποίο αναλύει
αποκλειστικά τον τρόπο 
θεραπείας με Laser 
στην Φυσιατρική
και Φυσικοθεραπεία.

Τιμή πώλησης:
€ 130,00 + € 5,00 έξοδα αποστολής.
Τηλ.: παραγγελιών 6944-532 900

E-mail: lcl@laser.gr
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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 της 1ης Διημερίδας με θέμα: 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER -  ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
σας καλωσορίζουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2009. 
Η διημερίδα είναι ένα σημαντικό γεγονός γιατί αποτελεί ένα βήμα όπου θα πα-

ρουσιασθεί ό,τι νεότερο και σύγχρονο για τις βιολογικές επιδράσεις και τις θε-
ραπευτικές δράσεις των μη χειρουργικών Laser.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι ζώντες οργανι-
σμοί οδηγούνται σε μια εξασθένηση ή αδρανοποίηση διαδικασιών που συνδέον-
ται με όλους τους μηχανισμούς διατήρησης της υγείας. Αυτό έχει σαν συνέπεια
μια «επιδημία» χρόνιων, λειτουργικών ή εκφυλιστικών παθήσεων. Επειδή οι ζών-
τες οργανισμοί – όπως ο άνθρωπος είναι πολύπλοκα, σύνθετα και ανοικτά βιο-
λογικά συστήματα, τόσο η παθογένεια όσο και η θεραπεία έχουν ένα
πολυδιάστατο γίγνεσθαι χωρίς γραμμικές – αιτιακές σχέσεις.

Σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε πως τα Θεραπευτικά Laser
έχουν σημαντικές και μάλιστα θετικότατες βιολογικές επιδράσεις, που είναι ικα-
νές να δώσουν τον θεραπευτικό ερεθισμό στο πολύπλοκο γίγνεσθαι των παθή-
σεων και την ώθηση για ανανέωση, ανάπλαση και θεραπεία. 

Στη Διημερίδα θα γίνει παρουσίαση της κλινικής πράξης, εμπειριών και έρευνας
για να ξεκαθαριστούν οι βέλτιστες δόσεις, οι σωστές εντάσεις, τα χρονικά δια-
στήματα εφαρμογής αλλά και πολλές άλλες λεπτομέρειες στην πολύπλοκη αλυ-
σίδα των μηχανισμών δράσης ενός θεραπευτικού laser.

Είμαστε βέβαιοι ότι η διημερίδα αυτή θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα κατα-
νόησης, κατάρτισης αλλά και σωστής χρήσης ενός τόσο αξιόλογου θεραπευτι-
κού εργαλείου που πιθανότατα έχουμε στα χέρια μας προκειμένου να γίνουμε
αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση πολλών παθήσεων που απασχολούν
τους ασθενείς μας.

Θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την οργανωτική και επιστημονική
επιτροπή και σε μένα προσωπικά, να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε ενεργά
στη διημερίδα 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

ÐÁÍ.ÅÐ.Å.ÈÅ.Ë
ÐÁ ÍÅË ËÇ ÍÉÁ Å ÐÉ ÓÔÇ ÌÏ ÍÉ ÊÇ Å ÍÙ ÓÇ

ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇÓ ìå LASER

HE.A.L.TH
HELLENIC ASSOCIATION

for LASER THERAPY

Γραμματεία Διημερίδας:
ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.

Γραμματέας:
Μαραγιάννη Δήμητρα

Αγιασώτης Γεώργιος
Αθανασιάδης Σάββας
Ακριτίδου Αθηνά
Βαλάκης Αρτέμιος
Βαμβακάρης Μιχαήλ
Ευαγγέλου Νάθαν
Κυρίτσης Κων/νος
Καρατσουιράκης Αθανάσιος
Καψής Λεωνίδας

Κεραμίδας Βασίλειος
Λαμπροπούλου Μαλαματένια
Μώρος Γεώργιος
Νικολάου Σοφία
Νικόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Πεχλιβάν Αχμέτ
Τζιγκούρας Δαμιανός
Χριστοδούλου Δημήτριος

Ζάχος Άγγελος
Ζούμας Ηλίας
Καραθανάσης Δημήτριος
Καραμάνος Ευάγγελος
Κεραμίδας Ιωάννης
Κουρής Στυλιανός
Κουτσουμπός Παναγιώτης
Λαμπρόπουλος Αθανάσιος
Μάλαμας Χρήστος

Μαντζίλας Θεόδωρος
Μαραγιάννη Δήμητρα
Μικρούλης Γρηγόριος
Παπανίκος Ιωάννης
Πετρίδης Ανδρέας
Τσιρώνης Παναγιώτης
Τσίτσιος Δημήτριος
Φίλης Δημήτριος
Φεσατίδης Θεόδωρος

Πρόεδρος: Νικόλαος Μαλλιαρόπουλος

Διονύσιος Νικηφόρος

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Διημερίδας

Μέλη

Μέλη

Επιστημονική Επιτροπή

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών:

Πρόεδρος: Νικόλαος Καρατσουιράκης

Όλο το Δ.Σ.



9



10

09:00 - 9:55 ÐÑÏ ÓÅ ËÅÕ ÓÇ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ
×ÁÉ ÑÅ ÔÉ ÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÑÏ Å ÄÑÏÕ ÔÇÓ ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁÓ

Ðñù é íÞ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò

Èå ù ñßá Laser

Ðñï å äñåß ï: Íé êç öü ñïò Ä., Ìá ñá ãéÜí íç Ä., Φίλης Δ.

10:00 - 10:30 Åõ áã ãÝ ëïõ ÍÜ èáí
LASER: É óôï ñé êÞ á íá äñï ìÞ, Êá ôá óêåõ Þ & Ëåé ôïõñ ãßá, 
Ç èÝ óç ôïõ Laser óôç Öõ óé êÞ
Ãå íéÝò Óõ óôç ìÜ ôùí Laser ãéá Èå ñá ðåõ ôé êÞ ×ñÞ óç
êáé Å öáñ ìï ãÝò          

10:30 - 11:00 Êá ñá ôóïõ é ñÜ êçò Íé êü ëá ïò
Âé ï ëï ãé êÞ äñÜ óç ôïõ laser
Ìç ÷á íé óìüò å ðß äñá óçò óôï êýô ôá ñï,
Á ðï ôå ëÝ óìá ôá å ðß äñá óÞò ôïõ

11:00 - 11:30 Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Íé êü ëá ïò
Laser êáé Á óöÜ ëåé á
Åí äåß îåéò, Á íôåí äåß îåéò

11:30 - 12:00 Åõ áã ãÝ ëïõ ÍÜ èáí
Êá èï ñé óôé êïß πá ñÜ ãï íôåò ãéá Ý íá
Èå ñá ðåõ ôé êü á ðï ôÝ ëå óìá
Å ðé ëï ãÞ Á ðëïý Ðáë ìé êïý Þ Õ ðÝñ ðáë ìé êïý Laser;

15~ Å ñù ôÞ óåéò

12:15 - 13:00 ÄéÜ ëåéì ìá - Êá öÝò

ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁÓ
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Á ðï ãåõ ìá ôé íÞ Óõ íå äñß á óç 2ï ÌÝ ñïò

Á ðü ôç Èå ù ñßá óôçí ÐñÜ îç

Ðñï å äñåß ï: Êïõ ñÞò Ó., Êõ ñß ôóçò Ê., Öå óá ôß äçò È.

13:00 - 13:20 Ëá ìðñï ðïý ëïõ ÌÜ íéá
Θεραπευτικό Laser - ¸ íá é ó÷õ ñü ìÝ óï á ðï êá ôÜ óôá óçò
óôο Öõ óé êï èå ραπευτήριο

13:20 - 13:40 Ôóé ñþ íçò Ðá íá ãéþ ôçò
Å öáñ ìï ãÝò Laser για επουλώσεις
Äé á âç ôé κών ¢ ôï íων Εë êών êáé Êá ôá êëß óåéò

13:40 - 14:00 Á êñé ôß äïõ Á èç íÜ
Á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá ôçò Èå ñá ðåß áò Laser
óôéò Ï ñï ãï íï èõ ëá êß ôé äåò

14:00 - 14:20 Æïý ìáò Ç ëß áò
Á íôé ìå ôþ ðé óç Ðá èÞ óå ùí ôïõ Ãï íÜ ôïõ

14:20 - 14:40 Êïõ ñÞò Óôõ ëé á íüò
Á ðï êá ôÜ óôá óç ìå Laser óôéò Óõí äå óìé êÝò Êá êþ óåéò

14:40 - 15:00 Öß ëçò Äç ìÞ ôñé ïò
Íåý ñù ìá MORTON - Á íá öï ñÜ ðå ñß ðôù óçò

15:00 - 15:20 ÌÜê êá Á ëå îÜí äñá
Ç Óõì âï ëÞ ôïõ Laser óôçí á íôé ìå ôþ ðé óç Êá êþ óå ùí
ìå ôÜ á ðü Ôñï ÷áß ï

15~ Å ñù ôÞ óåéò

15:35 ËÞ îç 1çò ç ìÝ ñáò - Å ëá öñý Ãåý ìá

16:00 - 18:00 Ä.Ó. ÐÁ ÍÅ ÐÅ ÈÅË - Ïñ ãá íù ôé êÜ ÈÝ ìá ôá

ÓÁÂ ÂÁ ÔÏ 28/11-2009



12

ÐÑÏ ÃÑÁÌ ÌÁ ÄÉ Ç ÌÅ ÑÉ ÄÁÓ

Ðñù é íÞ Óõ íå äñß á óç 3ï ÌÝ ñïò

Á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá óôç Èå ñá ðåß á

Ðñï å äñåß ï: Ëá ìðñü ðïõ ëïò Á., Íé êï ëÜ ïõ Ó., Ôóé ñþ íçò Ð.

10:00 - 10:20 Êá ñá ôóïõ é ñÜ êçò Íé êü ëá ïò

Ï öÝ ëç á ðü ôç ÷ñÞ óç Laser óôï É á ôñåß ï Ãåí. É á ôñé êÞò

10:20 - 10:40 Íé êç öü ñïò Äé ï íý óé ïò

Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå laser Ïñ èï ðáé äé êþí Ðå ñé óôá ôé êþí

(áõ ÷å íáë ãßá, ï óöõ áë ãßá êáé é ó÷é áë ãßá)

10:40 - 11:00 ÌÜ ëá ìáò ×ñÞ óôïò

Á ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôá ôçò Èå ñá ðåõ ôé êÞò ìå Laser óå

ÙÑË ðå ñé óôá ôé êÜ. Áõ ôß, Ìý ôç, Ëáé ìü - ËÜ ñõã ãá

& Êñü ôá öï-ãíá èé êÞ Áñ èñß ôé äá)

11:00 - 11:20 Ìá ñá ãéÜí íç ÄÞ ìç ôñá

Èå ñá ðåß á Laser óôï É á ôñåß ï Ðü íïõ

11:20 - 11:40 ×ñé óôï äïý ëïõ Äç ìÞ ôñé ïò

Á íôé öëåã ìï íþ äç, Á ðïé äç ìá ôé êÞ êáé Å ðïõ ëù ôé êÞ

ÄñÜ óç ôïõ Laser óôï Ìõ ï óêå ëå ôé êü

11:40 - 12:00 Κυρίτσης Κων/νος

Êá èï ñé óìüò Èå ñá ðåõ ôé êÞò Äï óï ëï ãß áò êáé 

Ôå ÷íé êÝò á íôé ìå ôþ ðé óçò á óèå íþí

15~ Å ñù ôÞ óåéò

12:15 - 12:45 ÄéÜ ëåéì ìá - Êá öÝò
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ÊÕ ÑÉ Á ÊÇ 29/11-2009

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

LASER - 
Ôï å ðé óöñÜ ãé óìá 

ìé áò Èå ñá ðåõ ôé êÞò ðñÜ îçò

Ðñï å äñåß ï: Êá ñá ôóïõ é ñÜ êçò Í., Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Í., Íé êç öü ñïò Ä.

12:55 - 14:30 Åõ áã ãÝ ëïõ ÍÜ èáí

Êå íôñé êÞ Ï ìé ëßá:

ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇ ÌÅ LASER - ÃÉ Á ÔÉ;

ÅÉ ÓÏ ÄÏÓ Å ËÅÕ ÈÅ ÑÇ ÃÉÁ ÔÏ ÊÏÉ ÍÏ

14:30 - 15:00 Íé êç öü ñïò Äé ï íý óé ïò

Å ñù ôÞ óåéò - Óõ ìðå ñÜ óìá ôá

15:00 - 15:30 Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò Íé êü ëá ïò

Åõ ÷á ñé óôß åò - Á ðï íï ìÞ Äé ðëù ìÜ ôùí

15:30 ËÞ îç Äé ç ìå ñß äáò
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
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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 εφεύρεση 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 "δοκιμάσει" οι ίδιοι το laser σαν μέσο
θεραπείας απήλαυσαν τα ευεργετικά του θεραπευτικά αποτελέσματα.

Πολλά έχουν γραφεί στον Eλληνικό Tύπο, ακούσθηκαν στο ραδιόφωνο, τα είδαμε στην τηλεόραση. Εν τούτοις,
ιατροί (ευτυχώς λίγοι), κρατούν με πείσμα παμπάλαιες αναχρονιστικές μεθόδους θεραπείας, 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 μπο-
ρούσαν να διακρίνουν το θαύμα όλων όσων κόπιασαν να τελειοποιήσουν ένα ακόμη εργαλείο 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 προGποθέτουν :
* 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 προGπόθεση 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, ορθοπαιδική, δερ-
ματολογία, νευρολογία, στοματολογία, οδοντιατρική, ωτο - ρινο - λαρυγγολογία, φυσικοθεραπεία, κτηνιατρική, ακόμη
δε και στην αισθητική. 

Οι ασθενείς που επισκέπτονται τους ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων βρίσκουν την άμεση ανακούφιση στο
πρόβλημά τους λόγω των ιδιοτήτων του laser - αναλγητική, αντιοιδηματική, αντιφλεγμονώδη, 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 ακτι-

νοβολώντας, τα σημεία βελονισμού ευαισθητοποίησης (Acupunktur points A.P.) ή ενεργοποίησης (Trigger Points
T.P.).

Η θεραπεία με laser είναι κατάλληλη να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλες δοκιμασμένες θεραπευτικές με-
θόδους 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 σταδιοδρομία 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 μεγάλους. 
Σωστή χρήση δίνει υψηλό αποτέλεσμα επιτυχίας σε ποσοστό τουλάχιστον 60 - 80 %. 

LASER: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ LASER ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LASER ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ευαγγέλου Νάθαν, Phd Laser Therapeutics Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser - Sweden

ΠΕΡ. 1
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ΠΕΡ. 2
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
τοπικό επίπεδο, εκεί όπου πίπτει το φως (πρωτογενείς αντιδράσεις) και γενικευμένα στον ορ-
γανισμό από τις χημικές αλλαγές που προκαλούνται από τις πρωτογενείς επιδράσεις (δευτε-
ρογενείς 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
μονήρες 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 σχη-
ματισμό DNA & RNA στον πυρήνα του κυττάρου. Επίσης υποκινούνται και λειτουργικές επι-
δράσεις όπως αυξημένη δυνατότητα δράσης των νευρικών κυττάρων, τοπικές δράσεις στο
ανοσοποιητικό σύστημα, αύξηση στο σχηματισμό νέων τριχοειδών αγγείων με την απελευθέ-
ρωση αυξητικών παραγόντων, αυξημένη δραστηριότητα των λευκοκυττάρων και ένας μεγάλος
αριθμός άλλων καταγεγραμμένων επιδράσεων.

Αφετέρου υπάρχει μια συστηματική βιοδιεγερτική επίδραση σε όλο τον οργανισμό που πι-
θανόν 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 ιδιο-
παθή υπέρταση, υποτασικές και αντιοξειδωτικές επιδράσεις και μείωση στις συνολικές περι-
φερικές 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. 3

ΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος, Ιατρός – Αθλητίατρος MD, Msc & Dipl in SEM, Phd,
FFIMS, F.FSEM (UK), Δ/ντης Αθλητιατρικού Κέντρου ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, Chair Euro-
pean College of Sports medicine and Exercise Physicians-ECOSEP

Αντενδείξεις:
1. Αποφεύγετε την θεραπεία σε Δερματικές Βλάβες
2. Αποφεύγετε την εκπομπή του στοιχείου επάνω και γύρω  από την περιοχή της θέ-
σεως του βηματοδότη.
3. Αποφεύγετε την θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο
4. Αποφεύγετε την θεραπεία  των εγκύων γυναικών.
5. Αποφεύγετε την θεραπεία στην περιοχή του θυρεοειδούς.
6. Αποφεύγετε την θεραπεία σε ασθενείς με Επιληψία

Ασφάλεια:
Δεν έχουν υπάρξει επιπλοκές από την χρήση των Θεραπευτικών Laser τόσο στους
ασθενείς όσο και στους Θεραπευτές. Θα πρέπει εν τούτοις να αποφεύγουμε την κα-
τεύθυνση της δέσμης φωτός του Laser στα μάτια τόσο του ασθενούς όσο και του θε-
ραπευτή. 

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 περισσό-
τερο σε αυτές που στην δική μου καθημερινή κλινική δραστηριότητα ανταποκρίνονται
άμεσα και με ένα καλό αποτέλεσμα. 
Οσφυ_κος 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. 4

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΛΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ Η ΥΠΕΡ ΠΑΛΜΙΚΟΥ LASER;
Ευαγγέλου Νάθαν, Phd Laser Therapeutics Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser – Sweden

Περίληψη Ομιλίας:
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
Στην θεραπεία με laser όπου η μέση τιμή ισχύος τους είναι μικρότερη από 0,5 W = 500 mW, γνωρίζουμε
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 μηχανής
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 αποτελεσματι-
κές 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
δίπλα, δείχνει καθαρά το πλεονέκτημα με
ένα υπέρ παλμικό laser GaAs χωρίς πολλα-
πλασιασμοί και διαιρέσεις για κάθε διαφορε-
τική συχνότητα που χρειάζεται να
χρησιμοποιείτε σε μια εργάσιμη ημέρα.
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ΠΕΡ. 5

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ LASER - ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΗΡΙΟ
Λαμπροπούλου Μάνια, Λαμπρόπουλος Αθανάσιος, Κέντρο ορθοπαιδικής και φυσικοθεραπείας,
Έδεσσα.
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 έλλειψης σωστής γνώσης αλλά και μικρής εμ-
πειρίας δεν λειτούργησε ποτέ στο φυσικοθεραπευτήριο ως μονοθεραπεία στα επίμονα συμπτώ-
ματα πόνου των ασθενών όπως νευραλγίες, αυχεναλγίες, περιαθρίτιδες, οσφυο-ισχιαλγίες,
αρθραλγίες κ.λ.π. Η στρατηγική για την αντιμετώπισή τους περιλάμβανε διάφορες φυσικοθερα-
πευτικές μεθόδους:-τεχνικές σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή.
Σκοπός: 
Εκείνο λοιπόν που επιθυμούσαμε περισσότερο να δούμε ήταν, τι αποτέλεσμα θα είχε η εφαρμογή
των θεραπευτικών laser ως μονοθεραπεία σε διάφορους ασθενείς που επισκέπτονται καθημερινά
ένα φυσικοθεραπευτήριο με σύμπτωμα μεταξύ άλλων τον δυνατό πόνο.
Μέθοδος: 
Οι ασθενείς  800 εκ των οποίων 300 άνδρες ηλικίας 35-65 ετών με μέση ηλικία τα 50 και 500 γυ-
ναίκες ηλικίας 30-75 ετών με μέση ηλικία τα 55 έτη. Ο μέσος όρος του χρόνου πάθησης από την
οποία έπασχαν οι ασθενείς ήταν 5 έτη. 
Από τα 800 περιστατικά το 30% έπασχε από οσφυο-ισχιαλγίες-ριζίτιδες, 30% από θυλακίτιδες,
15% από μυοσίτιδες, 15% από τενοντοελιτρίτιδες και 10% από διάφορες καταστάσεις-νευραλγίες. 
Έγινε χρήση σε άμεση επαφή με το δέρμα δύο διαφορετικών τύπων laser. 
1ο GaAs 904 nm ισχύος 60 mW/έξοδο και ενέργεια 3 joule/cm2 με συχνότητα 5000 και 700 Ηz και 
2ο GaAlAs 808 nm ισχύος 900 mW/έξοδο και ενέργεια 3 joule/cm2 συνεχούς εκπομπής. 
Σύνολο συνεδριών 12/ασθενή δηλ. κάθε 3η μέρα επί πέντε εβδομάδες και συντηρητική αγωγή 7
επισκέψεων μια φορά την εβδομάδα επί επτά εβδομάδες.
Αποτελέσματα:
Υπήρξε σημαντική βελτίωση η οποία για μεν τους άνδρες άγγιζε το 80%, για δε τις γυναίκες το
90%. 
Αυτοί οι ασθενείς που δεν είδαν κάποια βελτίωση είχαν αρκετά επιβαρημένο ιστορικό, σοβαρή εκ-
φυλιστική αρθροπάθεια ή μη τήρηση του πρωτοκόλλου θεραπείας εκ μέρους του ασθενούς.
Τα αποτελέσματα ήταν χαρακτηριστικά στην ανακούφιση εκ του πόνου κάτω από διάφορες περι-
στάσεις. Π.χ. υποχώρηση του οιδήματος των αρθρώσεων, καθόλου πόνος μετά από επιβάρυνση,
καθόλου πόνο κατά την εκκίνηση, βελτίωση της κινητικότητας και διάθεση για βάδισμα, ύπνο χωρίς
ενοχλήσεις κ.λ.π., ενώ τα αποτελέσματα στο πρόβλημα της ευλυγισίας υπήρξαν πέραν του ικα-
νοποιητικού.
Συμπεράσματα:
Διαπιστώσαμε ότι η χρήση του laser σε σχέση με «κλασσικές» φυσικοθεραπευτικές μεθόδους βρί-
σκεται σαφώς σε πλεονεκτική θέση. 
Η δράση των laser εστιάζεται στη μεμβράνη που περιβάλλει τους νευρώνες ενισχύοντας την αν-
τίστασή τους, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της ανερέθιστης περιόδου. Διαπιστώσαμε επίσης
ότι, υπάρχει άμεση μείωση της ανάγκης για χρήση αναλγητικών ουσιών και αντιφλεγμονωδών
σκευασμάτων. Η χρήση του laser ανοίγει νέους ορίζοντες θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς η
εφαρμογή της σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το στοιχείο του
πόνου, οιδήματος, φλεγμονής και κινητικότητας. 
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ΠΕΡ. 6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ.
Τσιρώνης Παναγιώτης, Χειρουργός Σηπτικό τμήμα, Έδεσσα.
Εισαγωγή: 
Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη στον χώρο της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης 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 προσπάθειες 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 κόστους, 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 κόστους 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 συχνότητας 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 θεραπεία κατακλίσεων σε σχέση
με τον παράγοντα χρόνο και τα τεράστια κονδύλια που θα πρέπει να διαθέτονται χωρίς να απαξιώνεται η μέχρι τώρα χρήση των εφαρμοσμέ-
νων 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 τρεις 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.
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 εβδο-
μάδα επί δέκα εβδομάδες. 
Αποτελέσματα:
Υπήρξε επούλωση στο 100%. Αποδείχθηκε ότι, μέσω της θεραπείας με laser αναπτύσσεται μικροβιοκτόνος και βακτηριοκτόνος δράση ενι-
σχύοντας 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 κατά-
κλισης, τον τρόπο της ζωής του, τον τρόπο στάσης του, τις καθημερινές δραστηριότητές του κ.λ.π. Ο χρόνος νοσηλείας μικραίνει, το οικονο-
μικό κόστος μειώνεται σημαντικά, και αδειάζουν κρεβάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 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 πλαίσια του προ-
γράμματος κατ΄οίκον νοσηλείας. 
Το laser είναι εντελώς ακίνδυνο για τον ασθενή, αφού είναι ενισχυμένο, μονοχρωματικό φως που εφαρμόζεται εδώ και 40 χρόνια σε περισσό-
τερες 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. 7

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LASER ΤΗΣ ΟΡΟΓΟΝΟΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ
Μαλλιαρόπουλος Ν. MD, PhD, 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 θύ-
λακα 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 τραυματισμός, μόλυνση και ίσως και μια τοπική φλεγμονή.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το οίδημα, τον ερεθισμό του δέρματος, τον πόνο και την μείωση της κινητικότη-
τας. Η μέχρι τώρα προτεινόμενη θεραπεία 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 ηλι-
κίας 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 απάν-
τηση γι’αυτό είναι ότι αυτή η συχνότητα προσφέρει μεγάλη αντιφλεγμονώδη δράση. Έτσι σκεπτόμενοι συνεχίσαμε
την θεραπεία μας για πέντε φορές ακόμη χρησιμοποιώντας τη συχνότητα των 400 Hz στις θεραπείες 1η, 2η, 7η,
8η, και 9η επίσκεψη των ασθενών. Επειδή θέλαμε να ενισχύσουμε την περιοχή μυbκά 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 περιοχή γι’αυτό χρη-
σιμοποιήσαμε και έναν άλλο τύπο Laser, το GaAlAs, αυτή τη φορά σε συνεχή εκπομπή κατά την 6η, 7η, και 8η επί-
σκεψη 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 παρεμβάσεων, 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 αντιμετωπίστηκαν 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. 8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ
Ζούμας Ηλίας, Φυσικοθεραπευτής αθλητικών ομάδων Α’ κατ. ποδοσφαίρου, φυσικοθεραπευ-
τήριο Κιάτου. 

Εισαγωγή:
Σε κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως είναι οι παίκτες του ποδοσφαίρου, δεν μπορεί κα-
νείς να μείνει εκτός του χώρου του για μεγάλο χρονικό διάστημα εξ’αιτίας ενός τραυματισμού,
μικρού ή μεγάλου - πράγμα που δεν είναι ασύνηθες. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει ο γιατρός ή ο φυσικοθεραπευτής του αθλητή να μπορεί να
προσφέρει άμεση αποκατάσταση  στο τραύμα του ασθενούς για άμεση επανένταξη του αθλη-
τού στο στίβο. 
Σκοπός:
Έχοντας υπ’ όψιν τους χρόνους που απαιτείται προκειμένου ο αθλητής να επιστρέψει στα κα-
θήκοντά του επιλέξαμε τη θεραπεία με laser ως μονοθεραπεία προκειμένου να δούμε πόσο γρή-
γορα θα επέστρεφε ο αθλητής στο γήπεδο εν σχέση με τις κλασικές φυσικοθεραπευτικές
μεθόδους με την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. 
Υλικό και Μέθοδος:
Πρόκειται περί δυο αθλητών του ποδοσφαίρου με ρήξη 1+ έσω πλαγίου συνδέσμου αριστερού
γόνατος με τα γνωστά επακόλουθα πόνου και οιδήματος.
1-2 θεραπεία 
GaAlAs 808 nm, 900 mW, Συνεχή εκπομπή, 1j/cm2.
GaAs 904 nm, 60 mW, Παλμική εκπομπή, 5000 Hz, 2j/cm2 + 400 Hz, 2j/cm2. 
3-4 θεραπεία 
GaAlAs 808 nm, 900 mW, Συνεχή εκπομπή, 1j/cm2.
GaAlInP 650 nm, 35 mW, Συνεχή εκπομπή, 1j/cm2.
GaAs 904 nm, 60 mW, Παλμική εκπομπή, 700 Hz, 2j/cm2 στην έσω πλάγια επιφάνεια του γονά-
του. 
GaAs 904 nm, 60 mW, Παλμική εκπομπή, 700 Hz, 2j/cm2 σε όλη την επιφάνεια του τετρακεφά-
λου. 
5-8 θεραπεία 
GaAlInP 650 nm, 35 mW, Συνεχή εκπομπή, 1j/cm2.
GaAs 904 nm, 60 mW, Παλμική εκπομπή, 700 Hz, 1j/cm2. 
Οι θεραπείες επαναλαμβανόταν κάθε 2η μέρα. 
Ακολούθησε μυ_κή ενδυνάμωση τετρακεφάλου σε δυο φάσεις:
1η: 750 - 900

2η:  00 - 900

Παράλληλα έγινε ενδυνάμωση οπισθομηριαίων και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας. 
Αποτέλεσμα:
Μετά τη δεύτερη εβδομάδα οι ποδοσφαιριστές άρχισαν τις προπονήσεις τους και στο τέλος
της τρίτης εβδομάδας έλαβαν μέρος κανονικά σε αγώνα. 
Σε αντιπαραβολή με τα μέσα κλασικής φυσικοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής ο χρόνος
μειώθηκε περίπου στο μισό. 
Συμπέρασμα:
Αποτελεί άξιο λόγου ότι η θεραπεία με laser έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανένταξη των αθλη-
τών. Διότι υποχωρώντας γρήγορα ο πόνος - από την δεύτερη συνεδρία - ο αθλητής μπαίνει σε
πρόγραμμα ενδυνάμωσης πολύ πιο νωρίς εν αντιθέσει με τις κλασικές μεθόδους αποκατάστα-
σης.
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ΠΕΡ. 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ LASER ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Κουρής Στυλιανός PhD.MD.Φυσίατρος-Αθλητίατρος Κέρκυρα. Μονάδα Ιατρικής
Αποκατάστασης

Περίληψη Ομιλίας:
Η θεραπευτική ισχύς του φωτός δεν είναι καινούργια. Το φυσικό φώς του ήλιου είναι
ένα βασικό συστατικό στην παραγωγή της Βιταμίνης D.  
Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες χρησιμοποιούνται για θεραπείες δερματικών παθήσεων,
όπως π.χ.  η ψωρίαση. 
Ο περιορισμός του ηλιακού φωτός π.χ. στα βόρεια ή νότια πλάτη της γης, επηρεά-
ζει την ψυχολογία του ατόμου με σοβαρές καταθλίψεις. 
Ο οργανισμός μας, φαίνεται λοιπόν ότι έχει δέκτες φωτός, τους ονομαζόμενους
φωτο-υποδοχείς οι οποίοι παρέχουν Φωτο-διεγερσιμότητα.
Βάση αυτής της ιδιότητος, τα Θεραπευτικά Laser διεγείρουν τον οργανισμό μας,
αναλόγως του εκπεμπόμενου μήκους κύματός τους. Με αυτόν το τρόπο, κάθε χρώμα
δρα - απορροφάται διαφορετικά και έτσι έχουμε π.χ. το πράσινο Laser (532 nm) να
απορροφάται γρήγορα από το αίμα το κόκκινο Laser GaAlInP (635 nm) να έχει καλή
επιφανειακή διείσδυση και ανάπλαση σε επιδερμικές παθήσεις τα δε υπέρυθρα laser
π.χ. το GaAs (904 nm) να διαθέτει ιδιότητες μεγάλης απορρόφησης από το σώμα και
έτσι μπορεί να φθάνει μέχρι τους μύες, συνδέσμους, τένοντες, οστά και νεύρα. 
Η θεραπευτική δράση των Laser πραγματοποιείται μέσω τριών (3) παρεμβάσεων.
1) Ελάττωση του πόνου, και
2) Ελάττωση της φλεγμονής και του οιδήματος.
3) Επιταχυνόμενη ανάπλαση των ακτινοβολούμενων ιστών.
Βάση των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα πρωτόκολλα θεραπείας στις συνδεσμικές κακώ-
σεις με Laser GaAs 60 mW υπερπαλμικού τύπου που χρησιμοποίησα είναι: 
Α. 10 θεραπείες, επαφή με το δέρμα.
Αντιφλεγμονώδη δράση, 5000 Hz, 3J/cm2 και Χαλαρωτική δράση 1000 Hz, 3J/cm2. 
Β. Στις τελευταίες 5 θεραπείες, επαφή με το δέρμα. 
Επιταχυνόμενη Επούλωση, 2500 Hz, 2J/cm2 και 700 Hz, 2J/cm2. 

Θέλω να σημειώσω ότι: 
Α. Στις πέντε πρώτες θεραπείες με την αντιφλεγμονώδη δράση, η περιοχή της κά-
κωσης ήταν σε ακινησία.
Β. Η θεραπείες εκτελέστηκαν αποκλειστικά και μόνο με laser ως μονοθεραπεία προ-
κειμένου να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τα ήδη κλασικά μέσα
αποκατάστασης που διαθέτουμε. 
Τα αποτελέσματα θεωρώ ότι ήσαν ικανοποιητικά, καθότι κανείς εκ των πασχόντων
δεν επανήλθε δια το ίδιο πρόβλημα άνευ αιτίας.
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ΠΕΡ. 10

ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON – ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Φίλης Δημήτριος, Ορθ. Χειρουργός, Ορθοπαιδικό Ιατρείο Κιάτο

Εισαγωγή: 
Πρόκειται για γυναίκα ασθενή ηλικίας 27 ετών με αμφοτερόπλευρο νεύρωμα μεταξύ 3ου
και 4ου μεταταρσίου. 
Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική εξαίρεση του αριστερού νευρώματος και παράλληλη
φαρμακευτική αγωγή. 
Για το δεξιό πόδι επιλέχθηκε η συντηρητική αντιμετώπιση με θεραπευτικό laser. 

Σκοπός: 
Ήθελα να γνωρίζω πόσο πραγματικά θα βοηθούσε ένα θεραπευτικό laser σε νεύρωμα
morton έναντι της χειρουργικής αποκατάστασης. 

Μέθοδος: 
Έγινε χρήση σε άμεση επαφή με το δέρμα δύο διαφορετικών τύπων laser. 
1ο GaAs 904 nm ισχύος 60 mW/έξοδο και ενέργεια 4 joule/cm2 με συχνότητα 5000 και
300 Ηz και 
2ο GaAlAs 808 nm ισχύος 900 mW/έξοδο και ενέργεια 1 joule/cm2 συνεχούς εκπομπής. 
Σύνολο συνεδριών 6, δηλ. κάθε 3η μέρα επί τρεις εβδομάδες χωρίς άλλη συντηρητική
αγωγή με φάρμακα. 

Αποτέλεσμα: 
Υπήρξε σημαντική βελτίωση η οποία έδωσε την ευκαιρία στην ασθενή να είναι εδώ κα έξι
μήνες ελεύθερη συμπτωμάτων. 

Συμπέρασμα: 
Η δράση των laser εστιάζεται στη μεμβράνη που περιβάλλει τους νευρώνες ενισχύοντας
την αντίστασή τους, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της ανερέθιστης περιόδου. Διαπι-
στώθηκε επίσης ότι, υπάρχει άμεση μείωση της ανάγκης για χρήση αναλγητικών ουσιών
και αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων. 

Συζήτηση: 
Προφανώς και με βάση την αναφορά αυτής της περίπτωσης η χρήση του θεραπευτικού
laser μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες αντιμετώπισης, καθώς η εφαρμογή του περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων και το στοιχείο του πόνου, οιδήματος, φλεγμονής και κινητικότητας. 
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ΠΕΡ. 11

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ LASER ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Μυλωνάς Θωμάς, Αναπλ. Δ/ντης. Ορθ. Κλιν. Γεν. Νοσ. Λαμίας Κεραμίδας Ιωάννης, Φυσ/της, Γεν. Νοσ. Λαμίας, Εργ. Συν. ΑΤΕΙ  Λα-
μίας, 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. Συνήθως 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 προbόντων μεταξύ του υγρού των ιστών και του υγρού των αιμοφό-
ρων 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 περιε-
κτικότητας 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 προ-
καλούνται από αμβλέα όργανα (στη συγκεκριμένη περίπτωση τροχαίο), είναι εκτεταμένα, ανώμαλα, ρυπαρά, με τυφλές κοιλότητες
που καλύπτονται από νεκρώματα, πήγματα αίματος, ξένα σώματα κ .λ. π. Η αιμορραγία είναι συνήθως μικρή αλλά η φλεγμονή έν-
τονη. Η επούλωση γίνεται δευτερευόντως και γίνεται αργά με κάλυψη του κοκκιωματώδους ιστού με επιδερματικά 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 τροχαίο). 
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 ανελαστικότητα ιστών. 
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ:
Άντρας 40 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα παρουσιάζει κάκωση, από άμεση πλήξη, δεξιού γονάτου/κνήμης – ΠΔΚ/άκρου ποδός,
με θλαστικά τραύματα που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά και εκτεταμένα εγκαύματα εκ τριβής. 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, μείωση των εκχυμώσεων και βελ-
τίωση της ελαστικότητας των ιστών με αποτέλεσμα την βελτίωση του εύρους κίνησης στις αρθρώσεις του μέλους. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Μέσω της μελέτης μας φαίνεται ότι η Θεραπεία με Laser, εν σχέση με τα υπόλοιπα μέσα φυσικοθεραπείας, επιδρά άμεσα τόσο
στη βελτίωση της επούλωσης των πληγών όσο και στην γενικότερη εικόνα του τραυματισμένου άκρου του συγκεκριμένου ασθε-
νούς.
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ΠΕΡ. 12

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LASER ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Καρατσουιράκης Νικόλαος, Γεν. Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Περίληψη Ομιλίας:
Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές για τις
βιολογικές 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 θε-
ραπεία έχουν σταδιακά καταλαγιάσει.
Οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν πλέον ωριμάσει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Τώρα

το ερώτημα 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 δόσεις, εντάσεις και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής αλλά και πολλές άλλες λε-
πτομέρειες στην περίπλοκη αλυσίδα των μηχανισμών δράσης. 
Η μετάβαση από την έρευνα σε κύτταρα και σε ζώα μέχρι την κλινική εφαρμογή σε ανθρώ-
πους δεν είναι καθόλου εύκολη. Υπάρχει ακόμα σχετική αβεβαιότητα ως προς τα καταλλη-
λότερα μήκη κύματος 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 αγωγής. Σήμερα είναι φανερό πως τα θεραπευτικά laser δεν έχουν ανεπιθύ-
μητες 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 θε-
ραπεία τους τα laser, αφού δεν υπάρχουν άλλες συμβατικές μέθοδοι θεραπείας. Τα θερα-
πευτικά laser είναι αποτελεσματικά κατά του έρπητα ζωστήρα και μάλιστα χωρίς τις σοβαρές
παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής. Οι φαρμακευτικές παρενέργειες κατά τη θερα-
πεία των ρευματισμών είναι έντονες και οδηγούν σε επιπλέον θεραπεία και έξοδα, ενώ η θε-
ραπεία 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 μυ_κών σπασμών.
Αύξηση λειτουργίας φαγοκυττάρωσης, αυξημένη λειτουργικότητα των ενζύμων, βιταμινών
και αντιβακτηριακή 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 παρε-
νέργειες ή επιπλοκές.
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ΠΕΡ. 13

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
(αυχεναλγία, οσφυαλγία και ισχιαλγία)
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
επιστήμη. 

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ LASER ΣΕ ΩΡΛ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
(Αυτί, Μύτη, Λαιμό - Λάρυγγα & Κρόταφο-γναθική Αρθρίτιδα)
Μάλαμας Χρήστος, Ω.Ρ.Λ. Ιατρός, Ιατρείο Ω.Ρ.Λ., Καλαμάτα

Περίληψη Ομιλίας:
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 ακίν-
δυνο εργαλείο ως μέσον θεραπείας.
Τα αποτελέσματα μιας θεραπείας προ<ποθέτουν:
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. 
Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα laser για μια θεραπεία με δύο τρόπους :
Πρώτον ακτινοβολώντας το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, εξ επαφής ή μέσω σάρωσης, και δεύτερον ακτινοβολών-
τας, τα σημεία βελονισμού ευαισθητοποίησης (Acupunktur points A.P.) ή ενεργοποίησης (Trigger Points T.P.).
Η θεραπεία με laser είναι κατάλληλη να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλες δοκιμασμένες θεραπευτικές μεθόδους ή
φαρμακευτική αγωγή. 
H θεραπεία laser δεν βασίζεται στην ανάπτυξη θερμότητας, αλλά σε φωτοχημικά και φωτοβιολογικά φαινόμενα στα κύτ-
ταρα και στους ιστούς. 
Τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν και σε τοπικό επίπεδο, εκεί όπου πίπτει το φως (πρωτογενείς αντιδράσεις) και γενικευ-
μένα στον οργανισμό από τις χημικές αλλαγές που προκαλούνται από τις πρωτογενείς επιδράσεις (δευτερογενείς αν-
τιδράσεις).
Ομοίως και οι μηχανισμοί: οι πρωτογενείς μηχανισμοί σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των φωτονίων και των
μορίων του ιστού, ενώ οι δευτερογενείς μηχανισμοί σχετίζονται με την επίδραση των χημικών αλλαγών που προκαλούνται
από τις πρωτογενείς επιδράσεις.
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 σχηματισμό DNA & RNA στον πυρήνα του κυττάρου. Επίσης
υποκινούνται και λειτουργικές επιδράσεις όπως αυξημένη δυνατότητα δράσης των νευρικών κυττάρων, τοπικές δράσεις
στο ανοσοποιητικό σύστημα, αύξηση στο σχηματισμό νέων τριχοειδών αγγείων με την απελευθέρωση αυξητικών παρα-
γόντων, αυξημένη δραστηριότητα των λευκοκυττάρων και ένας μεγάλος αριθμός άλλων καταγεγραμμένων επιδράσεων.
Τα θεραπευτικά laser δίνουν τη δυνατότητα να απαλύνουν άμεσα και δραστικά τα επίμονα συμπτώματα πόνου των ασθε-
νών. Είναι ένα αξιόπιστο ιατρικό εργαλείο στα χέρια του ω.ρ.λ. ιατρού προκειμένου να αντιμετωπίσει παθήσεις ή συμ-
πτώματα αυτών όπως: 
√ νευραλγίες, 
√ ιλίγγους, 
√ εμβοές, 
√ αλλεργική ρινίτιδα, 
√ κροταφογναθική αρθρίτιδα, 
√ ωτίτιδες, μέση - εκκριτική,
√ αμυγδαλίτιδα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, 
√ ιγμορίτιδα - μετωπιαία κολπίτιδα, 
√ αποκατάσταση και πώρωση καταγμάτων γνάθου, 
√ ακόμη και «θεραπεία» οξέος-χρόνιου αγνώστου αιτιολογίας πόνου.
Η θεραπεία στερείται παρενεργειών και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις ηλικίες. 
Το laser είναι εντελώς ακίνδυνο για τον ασθενή, αφού είναι ενισχυμένο, μονοχρωματικό φως που εφαρμόζεται πολλά χρό-
νια σε ολόκληρο τον κόσμο.
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ΠΕΡ. 15

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ LASER ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
Μαραγιάννη - Ντόβα Δήμητρα, Ιατρός, Αναισθησιολόγος, Ιατρείο Πόνου, Αγρίνιο. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η θεραπεία με Laser στον ανθρώπινο οργανισμό άρχισε το 1967. Τα θεραπευτικά αποτελέ-
σματα 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
θετικές διπλές τυφλές κλινικές μελέτες εφαρμογής των θεραπευτικών Laser στον άνθρωπο.  
«Ο πόνος είναι μία δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία που συνδέεται με
πραγματική 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
ανακούφιση των ασθενών μας από τον χρόνιο βασανιστικό πόνο αλλά και από τον οξύ πόνο η
οποία διαρκεί σε βάθος χρόνου.
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ:
Τα περιστατικά μας αφορούν: πονοκέφαλο - ημικρανία - νευραλγία τριδύμου - μεθερπητική
νευραλγία - αυχενικό σύνδρομο - οσφυαλγία - ισχιαλγία - μεσοπλεύρια νευραλγία - μυαλγίες -
οστεοαρθρίτιδα γόνατος - ριζίτιδα - ρευματοειδή αρθρίτιδα - αγκυλώσεις - μυ_κές θλάσεις -δυ-
σκαμψία «παγωμένου» ώμου - περιαρθρίτιδα ώμου και τενοντίτιδες - μετατραυματική αρθρί-
τιδα - 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,
β-ενδορφίνης, δυνορφίνης, σεροτονίνης) στο περιφερικό αίμα, στον εγκέφαλο, στον νωτιαίο
μυελό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.  Οι ουσίες αυτές θεωρούνται υπεύθυνες για τη διαχεί-
ριση του πόνου από τον εγκέφαλο. Λειτουργούν ως «διακόπτες» πόνου προκαλώντας αναλγη-
σία σε καταστάσεις οξύ ή χρόνιου πόνου. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η θεραπεία με Laser αποτελεί μία ακίνδυνη και χωρίς πόνο θεραπευτική μέθοδο. 
Τα θεραπευτικά Laser προκαλούν φωτοχημικές αντιδράσεις στους ιστούς, ο μηχανισμός αυ-
τοθεραπείας και αυτορύθμισης της ομοιόστασης του οργανισμού λειτουργεί καλύτερα, τοξικές
ουσίες αποβάλλονται από το σώμα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η κυκλοφορία του αίματος αυξά-
νεται 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 απο-
τέλεσμα.
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ΠΕΡ. 16

LASER: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος. MD, PhD, Χριστοδούλου Δημήτριος, PT. Αθλητιατρικό Κέντρο Εθνι-
κών Ομάδων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βορείου Ελλάδος

Εισαγωγή:
Το σύνολο των θεραπευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των κακώ-
σεων του μυοσκελετικού συστήματος (μυ_κές κακώσεις, τενοντοπάθειες, αιμάτωμα, μετατραυ-
ματικό οίδημα…) έχουν ως στόχο: 

1. Την εξάλειψη το πόνου, 
2. Τον περιορισμό της φλεγμονής και του οιδήματος, 
3. Την σταδιακή επούλωση του μυ_κού ιστού των τενόντιων και οστικών δομών. 

Επιλογή τύπου laser: 
Η θεραπεία με laser στην αντιμετώπιση κακώσεων του μυοσκελετικού των περιστατικών γίνεται
με τις εξής κεφαλές Laser:
1. GaAs με εκπομπή σε μήκος κύματος 904nm 
Η θεραπεία με GaAs 904 nm, βασίζεται ολοκληρωτικά σε φωτοβιολογικές επιδράσεις ή αυτό
που αλλιώς 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. GaAlAs με εκπομπή σε μήκος κύματος 808 nm σε συνεχή εκπομπή ή σε παλμική εκπομπή στη
συχνότητα των 50 Hz για να προαχθεί περαιτέρω 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 cm ενώ του GaAlAs είναι 3,5 cm. 
Αποτελέσματα εφαρμογής laser: 
Το laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην αντιμετώπιση των κακώσεων του μυοσκε-
λετικού συστήματος. 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του οφείλονται κυρίως:
Στις βιολογικές αντιδράσεις των ιστών που δέχονται την ακτινοβολία του laser.
Στην πρωτογενή αναλγητική και δευτερογενή σπασμολυτική επίδραση στην πάσχουσα περιοχή 
Στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και στη διαστολή των μικρών αρτηριδίων και τρι-
χοειδών αγγείων, με αποτέλεσμα την καλύτερη οξυγόνωση 
Στην αντιφλεγμονώδη και αποιδηματική επίδραση στην πάσχουσα περιοχή
Στην δραστηριοποίηση και τόνωση των ανοσολογικών μηχανισμών (αύξηση αντισωμάτων)
Στην αναγέννηση και ανάπλαση των κυττάρων 
Πρωτόκολλο συνεδριών: 
Οι πρώτες 6-8 συνεδρίες εφαρμόζονται δυο φορές την εβδομάδα και στη συνέχεια οι επόμενες
2-4 μια φορά εβδομαδιαίως. 
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ΠΕΡ. 17

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ LASER - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.
Κυρίτσης Κων/νος, Laser Center Therapy, κέντρο φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης με Laser, Αλμυρός Μαγνησίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΟΠΟΣ: ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ:
Σε διάστημα δεκαετούς λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου και με μονοθεραπεία το LASER, σε ένα δείγμα χιλίων
ατόμων 18 έως 75 ετών έχουμε φθάσει να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τα εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
1). Η δοσολογία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 - 4 joule ανά cm2
2). Είναι προτιμότερο να διοχετεύουμε μικρή δοσολογία κατά τις πρώτες επισκέψεις του ασθενούς και να την αυξά-

νουμε φορά με τη φορά. 
3). Πρέπει οι συνεδρίες των LASER να γίνονται 1 με 3 φορές την εβδομάδα
4). Στην πρώτη συνεδρία πρέπει να βάζουμε την μικρότερη δοσολογία δηλαδή 1-2 joule/cm2
5). Πρέπει να διαθέτουμε όλους τους τύπους LASER, γιατί αλλιώς δε μπορούμε να ολοκληρώσουμε την θεραπεία

σωστά.
6). Στις πρώτες 4 - 5 θεραπείες πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε πρώτα από όλα την αντιφλεγμονώδη συχνότητα

των 5000 Hz για έστω λίγα δευτερόλεπτα.
7). Η θεραπεία σε όλο το σώμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12-15 min, γιατί η υπερδοσολογία δημιουργεί κορεσμό

ή βιολογικό φρενάρισμα, και έτσι να μην έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8). Σε άτομα με μελαμψό τύπο δέρματος ανεβάζουμε λίγο τον χρόνο θεραπείας.
9). Επειδή η θεραπευτική δράση των LASER είναι άμεση, συνιστούμε στον ασθενή να είναι αρκετά συντηρητικός, γιατί

ο ίδιος θα αισθάνεται καλά από την 1η ή την 2η συνεδρία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η θε-
ραπεία.

10). Μερικές φορές για να ικανοποιήσουμε τον ασθενή χρονικά γίνεται υπερδοσολόγηση στον ασθενή με αποτέλε-
σμα ακόμη και την αύξηση του πόνου.

11). Τα LASER που χρησιμοποιούμε είναι εντελώς ακίνδυνα για την υγεία του ασθενούς αλλά και την δικιά μας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για ένα καλό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό:
Η εκλογή σωστού τύπου LASER.
Η πυκνότητα ενέργειας του LASER j/cm2.
Η πυκνότητα ισχύος του LASER mW/cm.
Μέση δύναμη του LASER σε mW.
Μέθοδο εργασίας του LASER.
Διεισδυτικότητα του LASER στους ιστούς.
Επιφάνειες των ιστών που υποφέρουν.
Χρονική πυκνότητα συνεδριών.
Μερικές Προτάσεις - Τεχνικές αντιμετώπισης παθήσεων:
1). Αυχεναλγία με ή χωρίς δισκοκήλη. Περιοχή ακτινοβόλησης από τον Α1 έως και τον Θ2

Ξεκινάμε με GaAs 904 nm με συχνότητα 5.000 Hz 1 j/cm2 και μετά 150 Hz 2 j/cm2, παρασπονδυλικά  και στην συ-
νέχεια χρησιμοποιούμε Laser GaAlAs 808 nm με εκπομπή στο συνεχές 2 j/cm2. 

2). Οσφυοbσχιαλγία με ή χωρίς δισκοκήλη. Περιοχή ακτινοβόλησης από τον Θ12 έως και το I1
Ξεκινάμε με GaAs 904 nm με συχνότητα 5.000 Hz 1 j/cm2 και μετά GaAlAs 808 nm και συχνότητα 50 Hz με 2 j/cm2
παρασπονδυλικά και στην συνέχεια κατά μήκος του ισχιακού νεύρου GaAs 904 nm με συχνότητα 300 Hz και ενέρ-
γεια 2 j/cm2 .

2). Αθλητικά τραύματα (θλάσεις, αιματώματα κ.τ.λ.). Περιοχή ακτινοβόλησης τοπική. 
Ξεκινάμε με GaAs 904 nm με συχνότητα 5.000 Hz 1 j/cm2 και μετά 700 Hz 2 j/cm2, πάνω στο σημείο του τραυ-
ματισμού και στην συνέχεια χρησιμοποιούμε Laser GaAllnP (ινδίου) 650 nm με εκπομπή στο συνεχές 2 j/cm2. 
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ΠΕΡ. 18

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER – ΓΙΑΤΙ;
Ευαγγέλου Νάθαν, Phd Laser Therapeutics, Sweden, Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser, Επίτιμο – Ενεργό Μέλος Ιατρικού
Συλλόγου Laser Σουηδίας - SLMS (Swedish Laser Medical Society), Ενεργό Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης για τη Θε-
ραπεία με Laser - WALT (Ward Association Laser Therapy), Μέλος της Ευρωπαbκής Εταιρίας Laser - EMLA (European Med-
ical 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 - Κέντρο Θερα-
πευτικής με Laser - Λάρισα. 

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 περίπλο-
κος, έχει συμβάλλει στην σημερινή κρίση που εξασθενίζει όλο και περισσότερο το σύστημα υγείας και περίθαλψης.
Παρ' όλη την τεχνολογική υποστήριξη βλέπουμε με λύπη τους ασθενείς μας να υποφέρουν από διάφορους πόνους και πα-
θήσεις, όπως το απλό συνάχι. Το χειρότερο για εμάς τον ιατρικό κόσμο είναι, ότι χάνεται ένα μέρος της εμπιστοσύνης των
ασθενών μας όταν πολλοί από αυτούς καταφεύγουν, για σοβαρές παθήσεις, πρώτα ή μόνο σε πρακτικούς ή άλλου είδους
"φιλόσοφους" οι οποίοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία και τον πόνο τους.
Αυτό όμως δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει σε καμιά περίπτωση αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που από καιρό τώρα
έπρεπε ήδη να μπει στο θάλαμο χειρουργικής, στο ιατρείο, το φυσικοθεραπευτήριο, και γενικά στον τομέα της αποκατά-
στασης 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 καρκινογόνων ιστών, αντικαθιστά το χειρουργικό νυ-
στέρι, αποφράσσει αρτηρίες, "εξαερώνει" όγκους, δίνει φως στα μάτια, χρησιμοποιείται στην γυναικολογία, στην δερματο-
λογία και στην ορθοπαιδική μεταξύ άλλων για την θεραπεία φλεγμονωδών νόσων της σπονδυλικής στήλης των αρθρώσεων
και των μαλακών μορίων. 
Κάνει σκόνη τις πέτρες των νεφρών, χρησιμοποιείται ακόμη από πλαστικούς χειρουργούς, νευροχειρουργούς, στοματο-
λόγους - οδοντίατρους, ωτο-ρινο-λαρυγγολόγους, αθλιάτρους, φυσικοθεραπευτές, φυσιάτρους - βελονιστές, αισθητικούς,
κτηνίατρους και πολλές άλλες ειδικότητες.
Με την διάδοση των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης το laser ακούγεται σε όλο και περισσότερα 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 πληγές 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 χαμηλότερη ισχύ και διε-
θνώς 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 ανακαλύψεων για τα θετικά
αποτελέσματα που έχουν τα laser χαμηλής ισχύος ή αποκατάστασης στον τομέα της υγείας.
Αν και επιφανείς ιατροί, καθώς και πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολλές χώρες έχουν κουραστεί να αποδείξουν τα ευερ-
γετικά 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 παραbατρικών επαγγελμάτων - Τ.Ε.Ι., ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσής
τους. Παρ' όλα αυτά, στην χώρα μας τα laser άρχισαν να εφαρμόζονται τελευταία από πολλές ειδικότητες ιατρών, φυσιά-
τρους 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 αρ-
νητικά αποτελέσματα.  Ίσως όλα αυτά αποτελέσουν θεμελιώδεις βάσεις στην περαιτέρω μελλοντική εξελικτική πορεία της
Θεραπευτικής με laser.
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές & Συντονιστές

Ακριτίδου Αθηνά, φυσικοθεραπεύτρια, Θεσσαλονίκη

Ζούμας Ηλίας, φυσικοθεραπευτής, Κιάτο

Ευαγγέλου Νάθαν, Διδάκτωρ Θεραπευτικής με Laser Sweden, εξειδικευμένος φυσικο-
θεραπευτής, Λάρισα

Καρατσουιράκης Νικόλαος, Γεν. Ιατρός, Θεσσαλονίκη

Κουρής Στυλιανός, Φυσίατρος, Κέρκυρα

Κυρίτσης Κων/νος, φυσικοθεραπευτής, Αλμυρός

Λαμπρόπουλος Αθανάσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Έδεσσα

Λαμπροπούλου Μάνια, φυσικοθεραπεύτρια, Έδεσσα

Μάκκα Αλεξάνδρα, φυσικοθεραπεύτρια, Λαμία

Μάλαμας Χρήστος, Ωτορινολαρυγγολόγος Ιατρός, Καλαμάτα

Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος, Ιατρός – Αθλητίατρος, Θεσσαλονίκη

Μαραγιάννη - Ντόβα Δήμητρα, Αναισθησιολόγος Ιατρός, Αγρίνιο

Νικηφόρος Διονύσιος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Νικολάου Σοφία, φυσικοθεραπεύτρια, Κόρινθος

Τσιρώνης Παναγιώτης, Χειρουργός, Έδεσσα

Φίλης Δημήτριος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Κιάτο

Φεσατίδης Θεόδωρος, φυσικοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη

Χριστοδούλου Δημήτριος, φυσικοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη
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Ο Πρόεδρος της Διημερίδας

και η
Οργανωτική Επιτροπή

ευχαριστούν θερμά
τις κάτωθι εταιρίες

για την ενίσχυση και συμβολή τους
στην επιτυχία αυτής της Διημερίδας

Θεραπευτική με Laser
Μια Κλινική Πραγματικότητα

Χορηγοί

Serinth Ltd
Meta-pharm

Laser Center Larissas
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ



37

ÄÅË ÔÉÏ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
¼ óïé åí äé á öå ñό ìενοι επιθυμούν íá Ýñ èïõí óå å ðá öÞ ìá æß ìáò ðñï êåé ìÝ íïõ íá Åê ðáé -
äåõ èïýí óôç Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser, íá ãß íïõí ÌÝ ëç Þ íá ðëç ñï öï ñç èïýí ãéá ôçí Å ðé -
óôç ìï íé êÞ Å ôáé ñßá Èå ñá ðåõ ôé êÞò ìå Laser, ôç Äé ç ìå ñß äá Þ ôï ðñï óå ÷Ýò Å ôÞ óéï
Óõ íÝ äñéï ôïν Μά\ο του 2010, ðá ñá êá ëïý íôáé íá óõ ìðëç ñþ óïõí ôï ðá ñüí Äåë ôßï Óõì -
ìå ôï ÷Þò, íá ôï äþ óïõí óôç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ Óõ íå äñß ïõ êáé èá ëÜ âïõí ãñá ðôÞ á ðÜ íôç -
óç. 
Å íáë ëá êôé êÜ õ ðÜñ ÷åé ç äõ íá ôü ôç ôá á ðï óôï ëÞò e-mail Þ ôç ëå öù íé êÞ åðé êïé íù íßá ìå ôç
Ãñáì ìá ôåß á ôçò ÐÁÍ.ÅÐ.Å.ÈÅ.Ë,
e-mail: info@panepathel.gr, ôçë:. 2410-538 700. 

Å ðþ íõ ìï:

¼ íï ìá:

É äéü ôç ôá:

Êá èç ãç ôÞò: � Åé äé êü ôç ôá:

É á ôñüò: � Åé äé êü ôç ôá:

Öõó/ôçò: �

Êý ñé ïò: �

Êõ ñßá: �

Åí äé á öÝ ñï ìáé ãéá:

Äé åý èõí óç:

Ðå ñé ï ÷Þ:

Ôá÷. Êþ äé êáò:

Ðü ëç:

Ôç ëÝ öù íï:

Öáî:

E-mail:

�
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ÃÅ ÍÉ ÊÅÓ ÐËÇ ÑÏ ÖÏ ÑÉ ÅÓ

×ñü íïò: 28 & 29 Íï åì âñß ïõ 2009. 

Ôü ðïò: Grand Hotel Palace
Ìï íá óôç ñß ïõ 305-307 
Èåó óá ëï íß êç. 
Ðëç óß ïí ôïõ Óôáè ìïý Ôñáß íïõ 
êáé Õ ðå ñá óôé êïý Óôáè ìïý ÊÔÅË

Ãëþó óá: Ç å ðß óç ìá ãëþó óá ôçò
Äé ç ìå ñß äáò èá åß íáé ç Åë ëç íé êÞ. 

¸ê èå óç: Óôï ðëáß óéï ôçò Äé ç ìå ñß -
äáò èá ëåé ôïõñ ãÞ óåé Ýê èå óç å ôáé -
ñéþí laser ãéá ôçí å íç ìÝ ñù óç ôùí
óõ íÝ äñùí. 

Åã ãñá öÝò - Óõì ìå ôï ÷Þ:
Ãå íé êÞ åß óï äïò ãéá ü ëïõò € 70,00.
Óôï ðï óü óõì ìå ôï ÷Þò ðå ñé ëáì âÜ -
íïíôáé:
� Ðá ñá êï ëïý èç óç Äé ç ìå ñß äáò, 
� Óõ íå äñé á êü õ ëé êü, 
� Å ëá öñý ãåý ìá êáé êá öÝ óôá äé á ëåßì ìá ôá, 
� Âå âáß ù óç óõì ìå ôï ÷Þò. 

Ï ðôé êüò Å îï ðëé óìüò: Ç êý ñéá áß èïõ óá äé å îá ãù ãÞò ôçò Äé ç ìå ñß äáò èá åß íáé å îï ðëé óìÝ -
íç ãéá äé ðëÝò ðñï âï ëÝò ãéá ðá ñïõ óß á óç ï ìé ëéþí ìÝ óù Ç/Õ. 

Äé á ìï íÞ: Ç Èåó óá ëï íß êç äé á èÝ ôåé ìå ãÜ ëï á ñéè ìü îå íï äï ÷åß ùí ãéá ü ëá ôá âá ëÜ íôéá.
Ç Ãñáì ìá ôåß á ôïõ óõ íå äñß ïõ, óõì öþ íç óå ãéá åé äé êÝò ôé ìÝò äé á ìï íÞò ôùí óõ íÝ äñùí óôï
ß äéï Îå íï äï ÷åß ï êáé èá ðñÝ ðåé íá ôï á íá öÝ ñå ôå ü ôé, åß óôå óý íå äñïé, ü ôáí èá êëåß óå ôå ôï
äù ìÜ ôéï.

Ôï êü óôïò ãéá ôï ìï íü êëé íï: 115 € å íþ ãéá ôï äß êëé íï: 135 € ìå ü ëïõò ôïõò öü ñïõò êáé
ðëïý óéï ðñù ú íü.

Ãñáì ìá ôåß á Διημερίδας:
ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ Å ÐÉ ÓÔÇ ÌÏ ÍÉ ÊÇ Å ÍÙ ÓÇ ÈÅ ÑÁ ÐÅÕ ÔÉ ÊÇÓ ìå LASER
Å ñõ èñïý Óôáõ ñïý 9, 412 21 ËÜ ñé óá. 
Ôçë. 2410-538 700, 6944-532 900 
www.panepethel.gr - email: info@panepethel.gr
Η Γραμματεία θα λειτουργεί και στο χώρο τις Διημερίδας
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