
Τραυματισμοί στη Πάλη
Βούλγαρη Λυγερή – Αθανασία 



ΠΑΛΗ

   
      Για την ιστορία η πάλη ανήκει στις 

κλασικές πολεμικές τέχνες και 
αποτελεί άθλημα υψηλών απαιτήσεων 
και αυξημένου κινδύνου πρόκλησης 
κακώσεων, τόσο κατά τη προπόνηση, 
όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.



ΣΚΟΠΟΣ 

 Η καταγραφή 
 Η μελέτη:
   των τραυματισμών και λοιμώξεων 

που παρουσιάζονται συχνότερα στο 
άθλημα της πάλης 



Το δείγμα του ερωτηματολογίου

Γυναίκε
ς
Άντρες



Βασικά προπονητικά 
στατιστικά στοιχεία 

του δείγματος 



ΕΙΔΟΣ ΠΑΛΗΣ   ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Το 75% ασχολείται 
με την ελευθέρα 
πάλη 

ενώ,

  το 25% με το στυλ 
της ελληνορωμαϊκής 

 Το 76% ασχολείται 
σε επίπεδο 
πρωταθλητισμού με 
το άθλημα 

ενώ,

 Το υπόλοιπο 24% σε 
ερασιτεχνικό 
επίπεδο



Ανά 
Εβδομάδα

1-3 3-6 6-9 Καθόλου

Χρόνια 
Ενασχόλησης 24% 25% 51%

Ώρες 
Προπόνησης 
με λάστιχα

56,8% 13,6% 29,5%

Ώρες 
Προπόνησης 

με 
αντιστάσεις

79,1% 18,6% 2,3%

Προπονητική 
Μονάδα
Φορές

20% 51,1% 28,9%



ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ

 ΠΑΛΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ

 ΠΑΛΗΣ 



Κακώσεις τη 
χρονιά που 

πέρασε

Το ποσοστό του 75% 
απάντησε πως έχει 
υποστεί τραυματισμό

ενώ,

μόνο το 25% ανέφερε 
πως δεν υπέστη 
τραυματισμό τη χρονιά 
που πέρασε. 

ΝΑΙ
ΌΧΙ



Κακώσεις 

 Κάκωση ονομάζεται κάθε βίαιη 
καταστροφή ιστών εσωτερική ή 
εξωτερική ανεξάρτητα από το 
αίτιο που την προκάλεσε.



Είδη Κακώσεων
 Μώλωπες(δέρματος):
Οφείλεται σε ρίξεις των αγγείων και 

εξόδου του αίματος, που 
εξαπλώνεται στους υποδόριους 
ιστούς

 Θλάσεις(μυών): 
 Είναι η πιο συχνή κάκωση στους μύες 

και στους τένοντες. Προκαλείται 
από βίαιη εφαρμογή του 
τραυματικού παράγοντα πάνω 
στους μαλακούς ιστούς, το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα την ρήξη των 
μυϊκών ινών

 Τενοντίτιδες:
 Αποτελεί μια χρόνια φλεγμονή του 

τένοντα ενός μυός
 Παθήσεις των 

αρθρώσεων:
 Σχετικά με την άρθρωση του 

γόνατος – της ποδοκνημικής – 
της ωμικής ζώνης 

11.42%

53.17%

35.41%

Δέρματος
Θλάσεις 
μυών και 
τενόντων
Παθήσεις 
των 
αρθρώσεω
ν 



Ανάλογα με το στυλ ενασχόλησης των 
αθλητών υπάρχουν αντίστοιχα συνήθη 

σημεία που προσβάλλονται 



ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ 
ΠΑΛΗ 

  

ΕΛΕΥΘΕΡΑ                             
ΠΑΛΗ 

Το πιο τρωτό σημείο είναι η 
περιοχή της άρθρωσης του 
γόνατος, της ποδοκνημικής 
καθώς και της σπονδυλικής 
στήλης  (αυχενική μοίρα)

    
Σημείο υψηλού κινδύνου για 

τη μετέπειτα ζωή του 
αθλητή 

Οι περισσότερο 
επικίνδυνες ζώνες 
των παλαιστών είναι 
η περιοχή του 
γόνατος και του 
αγκώνα   



Στατιστικά οι αθλητές μας, ανέφεραν 
πως οι τραυματισμοί πρόσβαλλαν τα 
εξής σημεία του σώματος :

31.00%

2.40%

50.00%

16.60%

άνω άκρα
κορμός - κεφάλη
κάτω άκρα
εμφάνιση 
τραυματισμών σε 
άνω και κάτω άκρα



Περίοδος εμφάνισης 
τραυματισμού
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τραυματισμού



Αποχή από το άθλημα

27.50%

17.50%

22.50%

25.00%

7.50%

1 με 7
7 με 15
15 με 30
1 με 3 μήνες
>3 μήνες





Τρόποι Αντιμετώπισης

Χειρουργική 
επέμβαση 10%

Φυσιοθεραπείες
66%

Φαρμακευτική
 Αγωγή 13%

  Το υπόλοιπο ποσοστό του 11% ανέφερε πως οι λίγες μέρες απομάκρυνσης από τις έντονες 
 προπονήσεις (ενεργητικής ξεκούρασης και όχι πλήρης αδράνειας) ήταν αρκετές για την
 αντιμετώπιση του τραύματος  (ελαφριάς μορφής)



Ενοχοποιητικοί παράγοντες για την 
εμφάνιση του τραυματισμού 

σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, 
ήταν:

1) Υψηλή ένταση προπόνησης ->  58%
2) Ελλιπής ή μη σωστή προθέρμανση -> 25%

3)  Το υπόλοιπο 17% : 
 Στη μη σωστή διατροφή 

 Λάθος τεχνική  
 Ατυχής στιγμή 

 Μειωμένη κινητικότητα αρθρώσεων





Αντιμετώπιση κάποιας 
λοίμωξης;

48.90%51.10%
ΝΑΙ
ΌΧΙ



Είδη Λοίμωξης

95.70%

4.30%

Μύκητα
ς

Σταφυλλ
όκοκος



Τρόπος αντιμετώπισης της 
λοίμωξης

15.74%

84.26%

Χάπια
Αλοιφή



Διάρκεια αποχής λόγω λοίμωξης 

75.00%

16.70%

8.30%

1 με 7ημέρες
7 με 15ημέρες
15 με 30ημέρες



Βαθμός που επηρέασε την 
μετέπειτα καριέρα σας

Καθόλου
Ελάχιστα

Μέτρια
Πολύ

Πάρα πολύ
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Συμπερασματικά

Από τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε πως 
ο  σωστός σχεδιασμός των προπονήσεων 
στον μακρόκυκλο και μικρόκυκλο και η 
τήρηση των κανόνων υγιεινής  
συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών, 
καθώς οι αθλητές της πάλης φάνηκε ότι 
είναι επιρρεπείς τόσο σε κακώσεις των 
μυών και τενόντων, όσο και 
μυκητιασιακές λοιμώξεις του δέρματος. 

  





Σας Ευχαριστώ Σας Ευχαριστώ 
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