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ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
(ΧΝΝ)

   Είναι η σταδιακή και μη αναστρέψιμη 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και 
συγκεκριμένα της απεκκριτικής, της 
ρυθμιστικής και της ενδοκρινικής δράσης 
των νεφρών και επηρεάζει την γενικότερη 
κατάσταση του οργανισμού. 



Κύρια προβλήματα:

Μειωμένη φυσική επάρκεια ( VO2 peak: 15-25 
ml/kg/min)

Χαμηλή ποιότητα ζωής 
                → ψυχολογικά προβλήματα
               → κοινωνική απομόνωση



Άλλες επιπλοκές:

Επιταχύνεται η εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης 
και της στεφανιαίας νόσου

Μειώνεται η αεροβική τους ικανότητα
Αυξάνεται η μυϊκή ατροφία, η οστεοπόρωση, 

οι εκφυλιστικές βλάβες των αρθρώσεων κ.α.





Μέθοδοι γύμνασης:

Προγράμματα άσκησης σε ειδικά οργανωμένο 
κέντρο αποκατάστασης

Προγράμματα άσκησης κατά την διάρκεια 
της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

Προγράμματα άσκησης στο σπίτι του 
ασθενούς



Προγράμματα άσκησης σε ειδικά 
οργανωμένο κέντρο αποκατάστασης

Προθέρμανση- Κύριο μέρος- Αποθεραπεία
Συχνότητα: 3 φορές/εβδομάδα
Διάρκεια: 60-90 λεπτά
Ένταση: 65-85% επιτευχθείσας ΚΣ
Μορφή: διαλειμματική, ασκήσεις ευλυγισίας, 

ισομετρικές ασκήσεις



Προγράμματα άσκησης σε ειδικά 
οργανωμένο κέντρο αποκατάστασης

Αποδοτικά 
Πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς
Αλλά:
Έλλειψη ελεύθερου χρόνου
Δυσκολίες στη μετακίνηση
Συνοσηρότητα
Φόβος για επιπλοκές
Έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων



Προγράμματα άσκησης κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

Συχνότητα: 3 φορές/εβδομάδα
Διάρκεια: 60-90 λεπτά
Ένταση: 60-70% ΚΣ
Τοποθέτηση στατικών ποδηλάτων (παθητικό, 

ενεργητικό, με αντίσταση)
Εφαρμόζεται κατά τις 2 πρώτες ώρες της 

συνεδρίας της αιμοκάθαρσης ώστε η απώλεια 
των υγρών να μην είναι  μεγάλη, αποφυγή 
υποτασικών επεισοδίων



Προγράμματα άσκησης κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

Πλεονεκτήματα:
Υπάρχουν αποτελεσματικές και λειτουργικές 

επιδράσεις
Πείθονται πιο εύκολα για συμμετοχή
Δεν δεσμεύει επιπλέον μέρες
Δεν απαιτεί επιπλέον μετακινήσεις
Μειώνονται οι άμεσες συνέπειες της αιμοκάθαρσης 

(κράμπες, ανήσυχα πόδια)
Βελτιώνεται η επάρκεια της αιμοκάθαρσης 

(μικρότερη αύξηση της ουρίας, της κρεατινίνης και 
του καλίου)



Προγράμματα άσκησης κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

Μειονεκτήματα:
Άσκηση ατομικά για τον κάθε ασθενή
Μονότονη 
Περιορισμένο ασκησιολόγιο 
   (μόνιμα σε καθιστή ή κλινήρη
     θέση)
Άσκηση κυρίως με τα
    κάτω άκρα



Προγράμματα άσκησης στο σπίτι 
του ασθενούς

Στατικό ποδήλατο ή δαπεδοεργόμετρο για 
10-15 λεπτά

Συχνότητα: 4-5 φορές/εβδομάδα
Ένταση: 60-70% ΚΣ
Δεν υπάρχει επίβλεψη από εξειδικευμένο 

προσωπικό
Μικρό κόστος, δεν απαιτεί μετακίνηση
Δεν έχει όμως την ανάλογη ανταπόκριση 

(μειωμένα κίνητρα και θέληση)



Οφέλη άσκησης:

Αύξηση της καρδιοαναπνευστικής επάρκειας
Αύξηση της απόδοσης και της λειτουργίας της 

καρδιάς
Αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης
Βελτίωση της επάρκειας της αιμοκάθαρσης
Αύξηση της αυτοπεποίθησης και βελτίωση της 

διάθεσης
Βελτίωση της φυσικής επάρκειας και της 

λειτουργικής ικανότητας
Βελτίωση της ποιότητας ζωής



       Ασφαλής
 

                     Αποτελεσματική

                                                  Προσιτή

                                    

                  
         



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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