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Scoliosis Spine Laser Center 

 

Γνώση , εμπειρία και Αξιοπιστία 

 

Τα Scoliosis Spine Laser Center δραστηριοποιούνται από το 1952 στον τομέα πρόληψης , 

διάγνωσης και  συντηρητικής αποκατάστασης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης σε όλες 

της ηλικίες.   

 

Η επιτυχία τωνScoliosis Spine Laser Center βασίζεται σε μία πλήρη σειρά υπηρεσιών που παρέχουν 

ένα σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων συντηρητικής  αποκατάστασης των παθήσεων σπονδυλικής 

στήλης  καλύπτοντας συγχρόνως  απόλυτα τις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και του κοινού. 

 

Tα κέντρα Scoliosis Spine Laser Center,   αποτελούνται από μοντέρνες, πλήρως τεχνολογικά 

εξοπλισμένες μονάδες. Σε σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον, προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας αποφεύγοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

Τα κέντρα Scoliosis Spine Laser Center,  αποτελούν σύγχρονη και πρωτοποριακή μονάδα, 

 συντηρητικής αντιμετώπισης παθήσεων σπονδυλικής  στήλης,  που έχει επενδύσει στα πλέον 

εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα της παγκόσμιας αγοράς. 

 

www. scoliosisslc .com 

 

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε έγκυρες πληροφορίες για θέματα σκελετικής ανάπτυξης και υγείας. 

Θα βρείτε επίσης, πληροφορίες για το εργαστήριό μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, ενώ θα 

έχετε τη δυνατότητα να δείτε επιστημονικά  άρθρα , έρευνες από γιατρούς ,  καθηγητές του χώρου 

της υγείας, εκδηλώσεις και δραστηριότητες  που έχουν πραγματοποιηθεί από τα κέντρα  μας .  
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Scoliosis Spine Laser Center : 

  

«Ημέρα πρόληψης μόνο για μαθητές» 

 

 «Κάλλιον το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν». Τη διδακτική αυτή ρήση διατύπωσε η σοφία των 

προγόνων μας πριν από χιλιάδες χρόνια. Όμως πρέπει να προβληματίσει ιδιαιτέρως το σύγχρονο 

άνθρωπο. Αναμφίβολα η υγεία είναι το πολυτιμότερο δώρο στον άνθρωπο. Τι κάνουμε όμως γι' 

αυτό; Σίγουρα οι ευχές μόνον δεν αρκούν... 

 

Πρωτογενής Πρόληψη 

Στην Ελλάδα, η έννοια της Πρόληψης έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των περισσοτέρων με τις ετήσιες 

διαγνωστικές εξετάσεις.  Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι μεν χρήσιμος αποτελεί όμως μόνο το ένα 

κομμάτι της Πρόληψης, τη δευτερογενή Πρόληψη.  Η πρωτογενής Πρόληψη, που αφορά την 

καταπολέμηση και αποφυγή των κινδύνων που απειλούν την υγεία μας, αν και πιο σημαντική, 

συνήθως παραγνωρίζεται και σπανίως εφαρμόζεται. 

 

«Πρόληψη και Σκελετική Υγεία» 

 

Τα κέντρα Scoliosis Spine Laser Center  υλοποιώντας το πρόγραμμα «Πρόληψη και Σκελετική Υγεία»  

βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουν ότι  το επιστημονικό προσωπικό του 

κέντρου θα μπορεί, κατόπιν συμφωνίας , ορίζοντας  συγκεκριμένη μέρα  κατά τη διάρκεια σχολικού 

έτους, κάθε χρόνο,  να παρέχει τις υπηρεσίες του,( έλεγχος – μέτρηση σπονδυλικής στήλης , 

σκολίωση , κύφωση, πελματογράφημα)  στα μέλη της σχολικής κοινότητας.  
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Θέλουμε υγιή παιδιά σήμερα και αύριο υγιείς ενήλικες 

 

Η τεχνολογία αλλάζει τη στάση του σώματος των μαθητών  

 

Ολοένα και περισσότεροι μαθητές ξοδεύουν πλέον πολλές ώρες καθισμένοι μπροστά σε μια οθόνη 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο γραφείο πιθανώς σε μια ακατάλληλη καρέκλα, καθημερινότητα η 

οποία  δημιουργεί προβλήματα στην σπονδυλική στήλη .  Επίσης, ακόμα και η όρθια στάση του 

σώματός των μαθητών  είναι πολλές φορές λανθασμένη, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό 

καμπουριάζει  είτε στέκεται  όρθιο είτε  παρακολουθεί  την οθόνη του κινητού  τηλεφώνου. Πριν από 

τριάντα χρόνια οι γιατροί συναντούσαν συχνά «καμπούρες» σε ηλικιωμένους άντρες και γυναίκες, 

σήμερα σε έφηβους ακόμα και σε παιδιά. 

 

Το 60% των παιδιών με σκολίωση  

 

Πρόγραμμα  το οποίο ξεκίνησε, πρόσφατα, παιδιατρική πανεπιστημιακή κλινική, κατέδειξε σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Οι 5 γιατροί της κλινικής εξέτασαν 345 παιδιά από 12 

δημοτικά σχολεία της Πάτρας. Από αυτά το 60% έχει προβλήματα με την σπονδυλική του στήλη, το 

40% με μελλοντική παχυσαρκία και το 20% έχει ζητήματα με το αναπνευστικό. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του προγράμματος , η Σκολίωση και η Κύφωση  "θερίζουν " καθώς περισσότερα 

από 150 παιδιά που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε πως έπρεπε να ενταχθούν σε πρόγραμμα 

αποκατάστασης των συγκεκριμένων  παθήσεων.  

 

Προβλήματα στα πόδια 

 

Τα πόδια μας είναι ανθεκτικά, αλλά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Περίπου 75% των 

ανθρώπων θα παρουσιάσουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους προβλήματα διαφόρου βαθμού 

σοβαρότητας στα πόδια τους. Η συχνότητα των προβλημάτων των ποδιών είναι 4 φορές 

μεγαλύτερη στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Περίπου το 90% όλων των επεμβάσεων που 

πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων στα πόδια, γίνονται σε 

γυναίκες. 
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Σκολίωση 

 

Ακούγοντας τη λέξη Σκολίωση ο νους μας πηγαίνει στα παιδιά . Η σκολίωση  είναι ένα από τα πιο 

συχνά προβλήματα της νηπιακής , της παιδικής και μετέπειτα εφηβικής ηλικίας. Η νηπιακή σκολίωση 

 είναι πιο συχνή σε αγόρια. Η παιδική και η εφηβική σκολίωση προτιμά το «ασθενές» φύλο και 

μάλιστα  στα κορίτσια  συνήθως εκδηλώνεται με  πιο βαριά μορφή από ό,τι στα αγόρια. 

 

Κύφωση  

 

Η Κύφωση ή «καμπούρα»  παρατηρείται επίσης στη παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης κατάγματα 

συμπιεστικά στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης μπορούν να δημιουργήσουν κύφωση 

τραυματικής αιτιολογίας. 

 

Πελματογράφημα 

 

Τα παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και πάνω κρίνεται αναγκαίο να κάνουν πελματογράφημα έστω 

προληπτικά, για να λάβουμε τις πληροφορίες για τον τρόπο που φορτίζεται το πέλμα, τα σημεία 

πίεσης στην επιφάνεια του πέλματος καθώς και το πόσο πίεση ασκείται στα διάφορα σημεία του 

ποδιού (πτέρνα, κεφαλές μεταταρσίων κα). Από τη ηλικία των 6 ετών έως και 12 ετών οποιοδήποτε 

πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί και να αποφύγουμε μελλοντικά μυοσκελετικά προβλήματα. Από 12 

ετών και άνω σαφώς μπορούμε να δούμε αισθητή βελτίωση αν όχι διόρθωση. Όσον αφορά τους 

ενήλικες, που δεν κατάφεραν να προλάβουν, αλλά αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στα κάτω 

άκρα, η χρήση πελμάτων θα συμβάλλει αισθητά: Στην ανακούφιση από κούραση και πόνο, στις 

καθημερινές δραστηριότητες, στην καλύτερη απόσβεση κραδασμών και στην προστασία των 

αρθρώσεων.  

 

Θέλουμε υγιή παιδιά σήμερα και αύριο υγιείς ενήλικες 

Αφιερώστε λίγο χρόνο στο σώμα σας  

 

-- Έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης  

--Έλεγχος στα πέλματα 

--Αντιμετώπιση αλλοιώσεων – παραμορφώσεων 
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Τα Scoliosis Spine Laser Center κοντά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Τα τελευταία τρία  χρόνια τα Scoliosis Spine Laser Center στέκονται κοντά στα παιδιά , μαθητές,  

εφήβους , ενήλικες και συνταξιούχους ,  με την παροχή εξετάσεων,  ενημερωτικών ομιλιών και 

ποικιλόμορφων εκδηλώσεων  με εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα! 

Η δράση αυτή προσμετρά πάνω από 150 εκδηλώσεις τόσο εντός Αττικής όσο και στην περιφέρεια. 

Μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει  7.500  δωρεάν προληπτικούς ελέγχους  Σκολίωσης – Κύφωσης  

και άλλων παραμορφώσεων  της σπονδυλικής στήλης  με το Formetric4D  σε όλη την Επικράτεια. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδηλώσεων έχουν πραγματοποιηθεί σε σχολικές κοινότητες  σε όλη 

την Ελλάδα.  

Πραγματοποιώντας προληπτικούς ελέγχους , έχουν εξυπηρετηθεί  πολλές οικογένειες , έχουν 

ενημερωθεί οι γονείς για τις σκελετικές παθήσεις  και έχουν ανιχνευθεί προβλήματα Κύφωσης – 

Σκολίωσης και άλλων σκελετικών παθήσεων σε μαθητές.  

Ασφαλώς, η δράση δεν σταματά εδώ καθότι η επιστημονική ομάδα του κέντρου Scoliosis Spine 

Laser Center συνεχίζει το έργο της  και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός λεκανοπεδίου.  
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Σε ποιούς απευθύνονται οι μετρήσεις κύφωσης-σκολίωσης 

Οι εξεταζόμενοι για κύφωση-σκολίωση θα είναι μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. 

Τους ανήλικους θα συνοδεύουν απαραίτητα οι γονείς ή κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα υπογράψουν 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

Ο έλεγχος σε μαθητές έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες 

εξελίσσονται κατά την όψιμη εφηβεία και οι οποίες δεν έχουν διαγνωσθεί κατά την πρώιμη εφηβεία 

και γίνεται με το σύστημα Formetric4D , μέθοδο  τρισδιάστατης απεικόνισης , υψηλής 

ανάλυσης , ακρίβειας και αξιοπιστίας , της σπονδυλικής στήλης  χωρίς ακτινοβολία. 

Ποιά είναι η διαδικασία της εξέτασης 

Συγκεντρώνονται ανά δέκα ραντεβού την ίδια ώρα γίνεται ενημέρωση και στη συνέχει οι μετρήσεις. 

Χρόνος διαδικασίας 1 ώρα. 

Οι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.  

Η ομάδα σκολίωσης ζητάει από τον εξεταζόμενο να αποκαλύψει τη σπονδυλική του στήλη. Έπειτα, ο 

τεχνικός ορθοπαιδικός «φωτογραφίζει» την σπονδυλική του στήλη με το ειδικό μηχάνημα που 

χρησιμοποιεί.  

Για τις εξετάσεις Κύφωσης-Σκολίωσης, θα χρειαστούν: 

 ένας ουδέτερος χώρος, γνωστός στους κατοίκους της περιοχής και εύκολα προσβάσιμος , 

όπου θα στηθούν τα μηχανήματα.  

 ο χώρος, θα πρέπει να είναι ήσυχος και να υπάρχει ιδιωτικότητα, θα πρέπει να έχει 

ελεγχόμενο φωτισμό, εάν έχει παράθυρα  θα πρέπει να μπορούν να σκιαστούν (π.χ. με 

κουρτίνες). Επίσης θα πρέπει να κλειδώνει και να μην έχει κανείς πρόσβαση γιατί τα 

μηχανήματα θα παραμείνουν καθ΄ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων. 

 Καθίσματα για τους προσερχόμενους  

 ένα ιατρικό παραβάν (όχι εκλογικό) 

 ένα γραφείο και 2-3 καρέκλες στο χώρο των εξετάσεων 

 ένας καλόγερος ή μια επιπλέον καρέκλα 
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Formetric 4D: Η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μέτρηση της σπονδυλικής στήλης – Έλεγχος – 

Διάγνωση Χωρίς ακτινοβολία  

Στα κέντρα Scoliosis Spine Laser Center   υπάρχει το σύστημα Formetric4D , μέθοδος  

τρισδιάστατης απεικόνισης , υψηλής ανάλυσης , ακρίβειας και αξιοπιστίας , της σπονδυλικής 

στήλης  χωρίς ακτινοβολία. 

Μέθοδος που ενδείκνυται για παιδιά , εφήβους , ενήλικες αλλά και για εγκύους. Στην πρώτη εξέταση 

γίνεται  εξέταση και δημιουργούμε  χάρτη σκελετικής υγείας  ώστε να μπορούμε να 

παρακολουθούμε  την εξέλιξη και την πορεία της σπονδυλικής στήλης θεραπευτικά και προληπτικά. 

Με τη μέτρηση Formetric4D μπορούμε και ελέγχουμε : 

--Τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης 

--Το μήκος του κορμού  από Α7 εως 04  

--Τη στροφή της σπονδυλικής στήλης  

--Την κλίση της πυέλου 

--Την  στρεψη της πυέλου  

--Την Οβελιαία παραμόρφωση  

--Τη στεφανιαία παραμόρφωση 

 

 


