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Ορισμός Εργοθεραπείας

Η Εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας 
μέσω της εμπλοκής στο έργο, σε όλες εκείνες τις καθημερινές δραστηριότητες που κάνουν 
τα άτομα, είτε μόνα τους, είτε μαζί με άλλους, οι οποίες γεμίζουν το χρόνο τους, δίνουν 
σκοπό και νόημα στη ζωή τους και αντανακλούν την ταυτότητά τους.

World Federation of Occupational Therapists, 2008



Ταξινόμηση έργων και δραστηριοτήτων

• Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής

• Ανάπαυση και ύπνος 

• Εκπαίδευση 

• Εργασία 

• Παιχνίδι 

• Ελεύθερος χρόνος  

• Κοινωνική συμμετοχή

Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process, 3rd Edition) (2014) In: Κουλουμπή, Μ. (2016). 
Τομείς έργου σύμφωνα με το Πλαίσιο Πρακτικής Εργοθεραπείας: Πεδίο & Διαδικασία. Εργοθεραπεία 62, 6-21



Βασικά χαρακτηριστικά ρευματικών παθήσεων

• Κόπωση

• Πόνος στις αρθρώσεις

• Δυσκαμψία (συνήθως πρωινή, διαρκεί 30’ έως και μια ώρα)

• Οίδημα

• Ερυθρότητα

• Δυσκολία στον ύπνο



Βασικά χαρακτηριστικά ρευματικών παθήσεων

• Περιορισμός στο εύρος κίνησης (ROM) στον καρπό, στον αγκώνα και στα 
δάκτυλα

• Ελάττωση της μυϊκής δύναμης

• Ελάττωση της μυϊκής αντοχής

• Παραμορφώσεις στην άκρα χείρα και στον καρπό

• Διόγκωση-εξογκώματα, θερμότητα (αίσθημα καύσου)

• Ρήξη συνδέσμων

• Δημιουργία ρευματοειδών οζιδίων

• Εξαρθρώσεις των οστών



Στόχοι Εργοθεραπείας

• Μείωση πόνου

• Μείωση φλεγμονής

• Διατήρηση/αύξηση εύρους κίνησης

• Αύξηση μυϊκής δύναμης και αντοχής

• Πρόληψη/μείωση παραμορφώσεων

• Μετεγχειρητική αποκατάσταση

• Διατήρηση/βελτίωση λειτουργικότητας



Τομείς παρέμβασης Εργοθεραπείας

• Εκπαίδευση προστασίας αρθρώσεων και εξοικονόμησης ενέργειας

• Εκπαίδευση σε εναλλακτικές μεθόδους εκτέλεσης ΔΚΖ και χρήση βοηθημάτων

• Τροποποιήσεις περιβάλλοντος για ανεξάρτητη λειτουργικότητα

• Εργονομικές διευθετήσεις

• Εφαρμογή ναρθήκων

• Πρόγραμμα ασκήσεων για το άνω άκρο
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21 studies

Results
• There is high to moderate evidence to support the use of CMC orthotics to decrease hand pain 

and improve hand function and moderate evidence to support the use of CMC orthotics to 
increase  grip strength

• There is moderate evidence supporting hand exercises for increased grip strength, for improved 
function, for improved ROM and pain reduction



51 studies

Strong evidence supports the use of patient education, self-management, 
multidisciplinary approaches, and joint protection.



59 studies

The strongest evidence supports postsurgical early active motion protocols 
and splinting for various conditions



31 studies [12 ΟΑ, 20 IA (RA, SLE, PsA)]

Results

Six areas of need emerged and these were similar in both groups

1) Assistance with activities of daily living especially related to a lack of independence; 

2) Social connectedness: need for social participation; 

3) Financial security: worry about financial security and increased costs of health-seeking behaviours; 

4) Occupational needs: desire to continue work for financial and social reasons, facilitated by flexibility of 
workplace conditions/environment; 

5) Exercise and leisure: including limitation due to pain; 

6) Transportation: limitations in ability to drive and take public transport due to mobility concerns



Αξιολόγηση

• Αξιολόγηση ασθενή

• Αξιολόγηση οικίας

• Αξιολόγηση εργασίας και χώρου αυτής



Προστασία αρθρώσεων και μείωση του πόνου

• Διατήρηση ενέργειας

• Συχνή αλλαγή θέσεων

• Αποφυγή παραμορφώσεων

• Χρήση βοηθημάτων για μείωση του stress των αρθρώσεων π.χ.
• βοηθήματα κουζίνας

• ανύψωση λεκάνης

• ανύψωση κρεβατιού, καναπέ κ.λ.π

• νάρθηκες



Διατήρηση ενέργειας

• Προγραμματισμός και προτεραιότητες

• Πολλά διαλείμματα και εναλλαγές

• Αλλαγή θέσεων κάθε 20-30 min

• Εναλλαγή δραστηριοτήτων 



Αποφυγή παραμορφώσεων

• Αποφυγή θέσεων που προάγουν παραμορφώσεις

• Αποφυγή μικρών λαβών

• Χρήση μεγάλων και πολλών αρθρώσεων

• Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού



Χρήση βοηθημάτων



Πρόγραμμα ασκήσεων για το άνω άκρο

• Ασκήσεις Ενδυνάμωσης

• Διατατικές ασκήσεις









Ασκήσεις ολίσθησης 



Ασκήσεις με θεραπευτική πλαστελίνη



Ασκήσεις ενδυνάμωσης με αντίσταση





Ασκήσεις ενδυνάμωσης

• Ασκήσεις Εργοθεραπείας

https://www.youtube.com/watch?v=H26igfIdVW8

• Ασκήσεις για την ψωριασική αρθρίτιδα

https://www.youtube.com/watch?v=1cSi1kMXKs8

• Ασκήσεις για την ρευματοειδή αρθρίτιδα

https://www.youtube.com/watch?v=MX3hr-hzyg8&t=63s

• Ασκήσεις για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαθρίτιδα

https://www.youtube.com/watch?v=Y6x4jL-TvBE

• Αναπνευστικές ασκήσεις για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαθρίτιδα

https://www.youtube.com/watch?v=Y7Mb0FLBwtA

https://www.youtube.com/watch?v=H26igfIdVW8
https://www.youtube.com/watch?v=1cSi1kMXKs8
https://www.youtube.com/watch?v=MX3hr-hzyg8&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=Y6x4jL-TvBE
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Mb0FLBwtA


Στόχοι εφαρμογής ναρθήκων

• Μείωση του πόνου και της φλεγμονής

• Ανάπαυση και υποστήριξη αδύναμων αρθρώσεων

• Επαναφορά των αρθρώσεων σε φυσιολογική θέση

• Πρόληψη ή μείωση παραμορφώσεων

• Βελτίωση λειτουργικότητας



Νάρθηκες ηρεμίας



Νάρθηκες περιορισμού ωλένιας απόκλισης



Νάρθηκες αντίχειρα



Νάρθηκες παραμορφώσεων swan neck και boutonniere



Νάρθηκες παραμορφώσεων swan neck και boutonniere



Εργονομικές συμβουλές



Messages to take home

• Οι δυσκολίες που συναντά ο ασθενής στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
καθημερινής ζωής τον απασχολούν ιδιαίτερα. Απώτερος στόχος της 
Εργοθεραπείας όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως διάγνωσης να είναι λειτουργικοί και 
ανεξάρτητοι

• Οι ασθενείς με μυοσκελετικά – ρευματολογικά προβλήματα μπορούν να 
βοηθηθούν από την Εργοθεραπεία με πολλούς τρόπους

• Η πολυεπιστημονική προσέγγιση στη θεραπεία των μυοσκελετικών –
ρευματολογικών παθήσεων είναι σημαντική για το μέγιστο όφελος των 
ασθενών.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


