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SARS-CoV-2 & COVID-19

• Ο ιός SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome

CoronaVirus 2) είναι ένας RNA κορωνοϊός που πρωτοεμφανίστηκε

στη Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019.

• Τον Φεβρουάριο του 2020 πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα.

• Από 5-14 ημέρες ο χρόνος επώασης.

• Έως και τις 04/12/2020:

64.603.428 επιβεβαιωμένα κρούσματα παγκοσμίως

111.537 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα

1.500.614 επιβεβαιωμένοι θάνατοι παγκοσμίως

2.706 επιβεβαιωμένοι θάνατοι στην Ελλάδα

WHO, 2020



Συμπτώματα Νοσηλευόμενων Ασθενών με COVID-19



COVID-19 & Συμπτώματα ανά Σύστημα

• Κυκλοφορικό σύστημα: διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και μυοκαρδίτιδα. Πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών και κόπωση.

• Αναπνευστικό σύστημα: πνευμονία συνοδευόμενη από πυρετό, βήχα, δύσπνοια και αμφοτερόπλευρες διηθήσεις σε θωρακικές

απεικονίσεις.

• Μυοσκελετικό σύστημα: μυαλγίες, αρθραλγίες.

• Αιματολογικό σύστημα: υπερπηκτικότητα και κίνδυνος θρόμβωσης.

• Πεπτικό σύστημα: έμετος, ναυτία, ανορεξία και διάρροια.



Μέτρα Προφύλαξης



Ορθή Χρήση 

Αλκοολούχων 

Αντισηπτικών και 

Μάσκας



Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία στον Γενικό Πληθυσμό.

• Ο ΠΟΥ κατατάσσει την έλλειψη φυσικής δραστηριότητα στην 4η θέση των προδιαθεσικών παραγόντων αύξησης της 

παγκόσμιας θνησιμότητας και θνητότητας.

• Τα μέτρα κοινωνικού περιορισμού και αυτοαπομόνωσης μειώνουν τον κίνδυνο ιικής διασποράς. Αυξάνουν όμως τον κίνδυνο 

άλλων αλυσιδωτών αντιδράσεων λόγω χαμηλής φυσικής δραστηριότητας.

• Η σύσταση, συνταγογράφηση, παρότρυνση και διαδικτυακή καθοδήγηση άσκησης είναι ακόμη πιο καταλυτικά στη διατήρηση 

των φυσιολογικών επιπέδων ψυχοσωματικής υγείας στον υγιή γενικό πληθυσμό.

• Η έρευνα καταδεικνύει τη σημαντικότητα της έντασης της άσκησης στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, 

αλλά και άλλων παραμέτρων, όπως της συχνότητας, του τύπου, της διάρκειας, της ποικιλίας, του ρυθμού και του χρόνου 

αποκατάστασης.

• Τόσο η αερόβια όσο και η άσκηση με εξωτερικές αντιστάσεις μέτριας έντασης φαίνεται να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του 

ανοσοποιητικού συστήματος.

• Η γιόγκα φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στους προφλεγμονώδεις δείκτες (IL-1β).

• Θετική συσχέτιση της άσκησης και των επιπέδων ενδορφίνης, ντοπαμίνης και σεροτονίνης. Ο συνδυασμός διαφορετικών 

τύπων άσκησης φαίνεται να έχει θετικότερη επίδραση.



Συστάσεις Άσκησης εν μέσω Καραντίνας στον Γενικό Πληθυσμό.



Προσωπικό σε Επαγγελματικούς Χώρους που διατρέχει 

μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει σοβαρότερη νόσο COVID-19

• Έγκυες

• Άτομα με σημαντικές χρόνιες αναπνευστικές νόσους

• Ανοσοκατεσταλμένοι

• Άτομα άνω των 60 ετών

• Άτομα με σοβαρές χρόνιες νόσους, όπως καρδιοαγγειακές, πνευμονικές νόσους, σακχαρώδη διαβήτη

• Άτομα με ανοσολογικές ανεπάρκειες, όπως ουδετεροπενία, κακοήθεια ή θεραπεία που προκαλεί ανοσοανεπάρκεια.



Θεωρήσεις & Συστάσεις Άσκησης

Θεωρήσεις:

• Κάθε ασθενής με COVID-19 είναι διαφορετικός. Μεγάλη η ποικιλομορφία της έκφρασης των συμπτωμάτων.

• Κάθε ασθενής με COVID-19 αναρρώνει σε διαφορετικό χρόνο. Δεν υπάρχει έως τώρα ενδεδειγμένος αλγόριθμος για την επάνοδο στην

άσκηση.

• Η σοβαρότητα ης νόσου φαίνεται να επηρεάζει και τον χρόνο ανάρρωσης.

• Η επάνοδος στην άσκηση μετά από COVID-19 θα πρέπει να καθοδηγείται από μία πολυσυστημική σωματική προσέγγιση (κυκλοφορικό,

αναπνευστικό, αιματολογικό, μυοσκελετικό και πεπτικό σύστημα).

• Οι επαγγελματικές υγείας θα πρέπει να συστήνουν στους ασθενείς τους να επανέρχονται με αργό, βαθμιαίο και σταδιακό τρόπο.

• Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να καθοδηγήσουν σχετικά τους ασθενείς τους ώστε η ενημέρωση των πρώτων σχετικά με την εμφάνιση

συστημικών συμπτωμάτων να είναι συνεχής.



Θεωρήσεις & Συστάσεις Άσκησης

Συστάσεις:

• Η άσκηση πρέπει να διακόπτεται αν το άτομο έχει πυρετό, δύσπνοια ηρεμίας, βήχα, πόνο στο στήθος ή αίσθημα παλμών.

• Κάθε ασθενής με COVID-19 και υποκείμενο καρδιαγγειακό ή αναπνευστικό νόσημα πρέπει να συμβουλεύεται ιατρό πριν την επιστροφή

του στην άσκηση, ακόμη κι αν είναι ασυμπτωματικός.

• Ένας κατά τα άλλα υγιής ασθενής COVID-19 με ήπια συμπτωματολογία μπορεί να επιστρέψει μετά από 7 ημέρες απουσίας

συμπτωμάτων στο 50% της προηγούμενης μέσης έντασης και όγκου προπόνησης.

• Παραπομπή και συμβουλευτική από ιατρό απαιτείται εάν πρώην ασθενής με COVID-19 αναπτύξει πόνο στο στήθος, πυρετό, αίσθημα

παλμών ή δύσπνοια κατά την διάρκεια άσκησης.



Θέσεις Διευκόλυνσης της Αναπνοής 

Σε αναπνευστική δυσχέρεια που δεν οφείλεται σε άσκηση

Σε αναπνευστική δυσχέρεια μετά από άσκηση



Συστάσεις σε Ήπια COVID-19 
(ήπια συμπτώματα χωρίς απεικονιστικές ενδείξεις πνευμονίας)

• Τηλεάσκηση!!!



Προτεινόμενο Ασκησιολόγιο 



Thank you


