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Ο αθληηιζμός είναι ανθρώπινο δικαίωμα.

Κάθε άηομο πρέπει να έτει ηη δσναηόηηηα να 

αθλείηαι,

τωρίς  να σθίζηαηαι διακρίζεις 

με βάζη ηο Ολσμπιακό πνεύμα,

ποσ απαιηείηαι αμοιβαία καηανόηζη, 

ζηο θρόνημα ηης θιλίας,

ηης αλληλεγγύης και ηης εσγενούς άμιλλας…

Ολσμπιακός Καηαζηαηικός Χάρηης















Οθέιε ηεο Άζθεζεο

• ↓ ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα εξεκίαο,

• ↓ ηελ ΑΠ, 

• ↓ ρνιεζηεξίλε θαη ηξηγιπθεξίδηα 

• ↓ ην άγρνο

• ↑ ηα επίπεδα ελδνξθηλψλ  

• Ειέγρεη ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο ζε 

δηαβεηηθά άηνκα



Τα νθέιε ηεο άζιεζεο

Διαηηρεί ηην καλή λειηοσργία ηοσ μσοζκελεηικού 

ζσζηήμαηος. 

Προλαμβάνει  ηρασμαηιζμούς μσών και αρθρώζεων.

Ενιζτύει ηην ασηοπειθαρτία.

Ενιζτύει ηην ικανόηηηα ανηοτής.

Καηαπολεμά ηην παιδική πατσζαρκία

Προάγει ηην ασηοεκηίμηζη. 



O «χάρτης» δικαιωμάτων των παιδιών στον 

αθλητισμό:

1. Το δικαίωμα να παίζει ως παιδί και όχι ως ενήλικος

2. Το δικαίωμα να συμμετέχει σε αθλήματα, άσχετα με 

το επίπεδο της ικανότητας του

3. Το δικαίωμα να παίρνει μέρος σε επίπεδο αντίστοιχο 

με το επίπεδο ανάπτυξής του

4. Το δικαίωμα της ισότιμης ευκαιρίας να αγωνιστεί για 

την επιτυχία

5. Το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια από 

όλους τους εμπλεκομένους

6. Το δικαίωμα να διασκεδάζει με το αθλητισμό



Σα είδε ηεο άζθεζεο 

• Αεξφβηα άζθεζε

• Αζθήζεηο επιπγηζίαο 

• Αζιήκαηα δχλακεο 

• Πνιεκηθέο ηέρλεο

• Άζιεκα δεμηνηερλίαο

• Αζθήζεηο ηφλσζεο κπψλ



Αεξφβηα άζθεζε

• Σν έληνλν πεξπάηεκα

• Σν ηδόθηλγθ

• Σν αλέβαζκα ζθάιαο

• Σν πνδήιαην

• Σν ζθνηλάθη

• Ο ρνξόο

• Ζ θσπειαζία

• Σν θνιύκπη

• Σν κπάζθεη, ην βόιετ, ην πνδόζθαηξν, ην ηέληο

• Σν παηηλάδ
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Σα αίηηα  επεηζνδίνπ απώιεηαο 

ζπλείδεζεο 

• Δμσθαξδηαθά: επηιεςία, θξάηεκα  αλαπλνήο, 

κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (ππνγιπθαηκία), εκηθξαλία, θαη ε 

πζηεξία.

• Καξδηαθά: ζηέλσζε ανξη.βαιβίδαο, ππεξηξνθηθή 

κπνθαξδηνπάζεηα, ε πλεπκνληθή ππέξηαζε, νη δπζξπζκίεο, 
(long QT, WPW, ε λόζνο ηνπ θιεβνθόκβνπ, ν πιήξεο 
θνιπνθνηιηαθόο απνθιεηζκόο θαη ε θνηι. ηαρπθαξδία ζε 
κεηεγρεηξεηηθνύο αζζελείο.

• παξαζπκπαζεηηθνηνλία. 



Ύπνπην θαξδηαθό επεηζόδην

• πλέβε ελώ ην παηδί ήηαλ μαπισκέλν.

• Απνπζηάδνπλ πξόδξνκα ζπκπηώκαηα ή ζεκεία.

• Απώιεηα  ζπλείδεζεο  ≥ 5 ιεπηώλ.

• Παξνπζία έληνλνπ ζσξαθηθνύ πόλνπ ή 

αηζζήκαηνο παικώλ.

• Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο 

ή αηθληδίνπ ζαλάηνπ.

• πλέβε θαηά ηελ άζθεζε.



Αίηηα αηθλίδηνπ θαξδηαθνχ 

ζαλάηνπ ζηνπο λένπο

• Μπνθαξδηνπάζεηεο (ππεξηξνθηθέο, δηαηαηηθέο)

• Μπνθαξδίηηδεο

• πγγελείο αλσκαιίεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ

• ύλδξνκν Marfan

• ηέλσζε ηζζκνύ ηεο ανξηήο

• ηέλσζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο

• Αξξπζκηνγόλνο δπζπιαζία ηεο δεμηάο θνηιίαο

• Πξόπησζε ηεο κηηξνεηδνύο βαιβίδνο

• ύλδξνκν πξνδηέγεξζεο (WPW)

• ύλδξνκν καθξνύ Q-T

• Υεηξνπξγεζείζεο θπαλσηηθέο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο



Ο πιήξεο θαξδηνινγηθόο έιεγρνο  

πεξηιακβάλεη

• Κιηληθή εμέηαζε

• Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα

• Τπεξερνγξάθεκα θαξδηάο

• Ζolter Ρπζκνύ (επί δηαθόξσλ ππνςηώλ, 

όπσο αξξπζκίεο)

• Σέζη θνπώζεσο









Η ζσζηή δηαηξνθή βνεζάεη:

στη διατήρηση υγιών ιστών του σώματος

στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης

στην πρόληψη προβλημάτων 

του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος





ΓΗΑΣΡΟΦΖ θαη ΑΚΖΖ



Ζ δηαηξνθή ηνπ αζιεηή ζηνρεύεη

• Κάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ

• Ρύζκηζε ηνπ βάξνπο, κε παξάιιειε αύμεζε 

κπτθήο κάδαο, θαη εκπινπηηζκό ησλ κπώλ 

ζε γιπθνγόλν 

• Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε βηηακίλεο, 

αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη λεξό.





Σεκαληηθά ζεκεία ζηε δηαηξνθή 

ελφο λεαξνχ αζιεηή

. Καηαλάισζε πξσηλνχ 

. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 

. Ελδηάκεζα ζλαθ 

. Έκθαζε ζηα θπξίσο γεχκαηα

. Νεξφ 

. Πνηθηιία ηξνθίκσλ

. Πξν- αγσληζηηθά γεχκαηα

. Μεηα- αγσληζηηθά γεχκαηα



Γηαηξνθή ζε πνζόηεηα

• 2-3 ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ

• 2-3 ηζνδύλακα θξέαηνο θαη ςαξηώλ

• 4 ηζνδύλακα ιαραληθώλ

• 3 ηζνδύλακα θξνύησλ

• 9 ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ θαη ςσκηνύ.



Βαζηθά ζπζηαηηθά

• Πξσηεΐλε

• Τδαηάλζξαθεο

• Λίπνο

• Μέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία

• Βηηακίλεο



Ππξακίδα Γηαηξνθήο





ίδεξνο

• Απμεκέλεο απαηηήζεηο ιόγσ αλάπηπμεο.

• Μεησκέλε ελεξγεηαθή θαη πξσηετληθή πξόζιεςε.

• Μεησκέλε ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο.

• Ζ αηκόιπζε θαη απώιεηα αίκαηνο ιόγσ 

ηξαπκαηηζκώλ.

• Έκκελνο ξύζε γηα ηα θνξίηζηα.

• Σν άγρνο ησλ αγώλσλ.

• Ζ θαθή δηαηξνθή.





ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ

• 1.Δλεξγεηαθή θάιπςε-Εύγηζκα

• 2.Λήςε πγξώλ-Δλπδάησζε

• 3.Πξσηλό

• 4.σζηή ζύλζεζε ηξνθίκσλ-5 νκάδεο

• 5.Ώξα γεύκαηνο-2hπξηλ ηελ άζιεζε

• 6.Σξόθηκα-όρη ζπκπιεξώκαηα

• 7.Δθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθή (δηαηηνιόγνο-

ςπρνι. ηήξημε)



















Οξζνπεδηθά πξνβιήκαηα

.θάηαγκα ηεο επηθπζηαθήο πιάθαο

• Καηάγκαηα .θόπσζεο

.νζηενρόλδξηλα θαηάγκαηα

• Οζηενρνλδξίηηδεο

.Σξαπκαηηζκόο

• Οζθπαιγίεο .Αλαηνκηθέο παξαιιαγέο

.πνλδπινιίζζεζε



πληεξεηηθή ζεξαπεία 

• Σνπνζέηεζε πάγνπ γηα πξόιεςε ή 
πεξηνξηζκό ηνπ αηκαηώκαηνο

• Αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ κέινπο

• Αλάξξνπε ζέζε ηνπ κέινπο γηα ηνλ 
πεξηνξηζκό ηνπ αηκαηώκαηνο

• Αλάπαπζε

• Αλάηαμε θαη αθηλεηνπνίεζε 

• Αληηθιεγκνλώδε θαη θπζηθνζεξαπεία



Πξνζηαηεπηηθά κέζα

• ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε

• ε θαιή πξνεηνηκαζία

• ε ζσζηή δηαηξνθή

• ε ρξήζε θαηαιιήισλ ππνδεκάησλ

• ε ρξήζε θεδεκόλσλ

• ε απνθπγή θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνδόζεσο ηνπ αζιεηή



Οδεγίεο Ακεξηθ. Αθαδεκίαο 

Παηδηαηξηθήο

• Χξφλνο εθηφο πξνπφλεζεο –Ρεπό

• Δηαιείκκαηα

• Χξήζε ζσζηνχ εμνπιηζκνχ

• Αξθεηφ λεξφ

• Ελδπλάκσζε ησλ κπψλ

• Αχμεζε ηεο επειημίαο (Stretching)

• Αζθάιεηα







Αλαβνιηθά

Καξδηαγγεηαθά Πξνβιήκαηα

Ζπαηηθέο Γηαηαξαρέο

Οξκνληθέο Γηαηαξαρέο

Μπνζθειεηηθέο Βιάβεο

Φπρηθέο Γηαηαξαρέο



Ψπρηθέο Δηαηαξαρέο κε ηα 

Αλαβνιηθά

• απμεκέλε ζεμνπαιηθφηεηα,

επεξεζηζηφηεηα, ππεξδηέγεξζε, 

αυπλία θαζψο θαη άιιεο ζνβαξέο 

δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

• ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο-κεηαβνιέο 

ηνπ ζπκηθνχ (απφ απιή θαηάζιηςε κέρξη 

καληνθαηαζιηπηηθή ςχρσζε)























Ο ξφινο ηνπ αζιεηηζκνχ

• Εσνοχκή επίδραζη ζηην υστοζφμαηική σγεία

• Ανηιμεηώπιζη πατσζαρκίας

• Ενίζτσζη ασηοπειθαρτίας

• Ενίζτσζη ασηοεκηίμηζης

• Ενίζτσζη αιζθήμαηος εσγενούς άμιλλας

• Βεληίφζη ζτολικής απόδοζης

• Εκηόνφζη – απομάκρσνζη από ζσμπεριθορές 

συηλού κινδύνοσ







Γεληθέο νδεγίεο

• Επηιέμηε πνην ή πνηα αζιήκαηα

• ΟΚ ηνπ γηαηξνχ 

• Καηάιιεινο πξνπνλεηήο-θαζ. Φ. Α.

• Καιή πγεία ή πξσηαζιεηηζκφο

• Σπλδπαζκφο αζιεκάησλ 

• Καλφλεο αζθαιείαο θαη ζσζηή ηερληθή

• Σσζηφο εμνπιηζκφο γηα ην θάζε άζιεκα



Κάζε κνξθή Αζιεηηζκνχ είλαη

• ε Αξκνλία

• ε Δχλακε

• ε Ψπρή ηνπ Αλζξψπνπ.
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