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Το 2002 ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΠΟΥ) όριςε τθν 6θ Απριλίου ωσ
παγκόςμια θμζρα φυςικισ δραςτθριότθτασ. Υπολογίηεται ότι κάκε χρόνο, 5
εκατομμφρια κάνατοι παγκοςμίωσ οφείλονται ςε ζλλειψθ φυςικισ δραςτθριότθτασ,
αφοφ τα μθ δραςτιρια άτομα παρουςιάηουν 20-30% μεγαλφτερο κίνδυνο κανάτου
από οποιοδιποτε νόςθμα. Η φυςικι δραςτθριότθτα αναφζρεται ςε κάκε μορφι
κίνθςθσ που μπορεί να παραχκεί ςε εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ χϊρουσ, κατά τθν
εναςχόλθςθ ςτο ςπίτι, ςτθν εργαςία ι ςτον ελεφκερο χρόνο του ατόμου και
διακρίνεται ςε χαμθλισ, μζτριασ και υψθλισ ζνταςθσ. Τα οφζλθ τθσ φυςικισ
δραςτθριότθτασ και ιδιαίτερα όταν αυτι είναι ςυςτθματικι (π.χ. βάδιςθ,
ποδθλαςία, εναςχόλθςθ με ακλιματα) είναι πολυάρικμα και περιλαμβάνουν τθν
βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ του καρδιοαναπνευςτικοφ και μυοςκελετικοφ
ςυςτιματοσ, τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του ατόμου και τον ζλεγχο
του ςωματικοφ βάρουσ. Παρά το γεγονόσ ότι ο ΠΟΥ ζχει ορίςει ελάχιςτα επίπεδα
φυςικισ δραςτθριότθτασ με βάςθ τθν θλικία, τουλάχιςτον 1 ςτουσ 4 ενιλικεσ
παγκοςμίωσ δεν τα πλθρεί.
Η ζλλειψθ φυςικισ δραςτθριότθτασ είναι ακόμα πιο ζντονθ μεταξφ των αςκενϊν με
χρόνια αναπνευςτικά νοςιματα, κακϊσ θ δφςπνοια, θ μυϊκι αδυναμία και θ
κατάκλιψθ περιορίηουν ςυχνά τον αςκενι ςτο ςπίτι, οδθγϊντασ ςε ζναν φαφλο
κφκλο κακισ φυςικισ κατάςταςθσ, μειωμζνθσ λειτουργικότθτασ και επίταςθσ των
ςυμπτωμάτων του. Το τελευταίο ζτοσ, θ Πανδθμία τθσ COVID-19 και τα αναγκαία
μζτρα περιοριςμοφ (lockdown) που επιβλικθκαν για τον ζλεγχο τθσ μετάδοςθσ του
ιοφ, οδιγθςαν ςε ακόμα μεγαλφτερο περιοριςμό τθσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ,
ιδιαίτερα μεταξφ των ευπακϊν ομάδων, όπωσ είναι οι αςκενείσ με χρόνιεσ
πνευμονοπάκειεσ, με δυςμενείσ βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ
ςτθν υγεία τουσ.
Ωςτόςο θ φυςικι δραςτθριότθτα, ακόμα και κάτω από αυτζσ τισ ιδιαίτερεσ
ςυνκικεσ είναι αναγκαία. Φυςικά, όταν αυτι ςυνδυάηεται με κεραπευτικι άςκθςθ,
δθλαδι με εξατομικευμζνθ, δομθμζνθ και επαναλαμβανόμενθ ςωματικι
δραςτθριότθτα, όπωσ αυτι που προςφζρει ομάδα εξειδικευμζνων επαγγελματιϊν
υγείασ ςτα πλαίςια τθσ πνευμονικισ αποκατάςταςθσ, τα αποτελζςματα είναι
πολλαπλάςια, με μείωςθ τθσ ςυμπτωματολογίασ και των παροξφνςεων τθσ νόςου,
ελάττωςθ των θμερϊν αςκζνειασ, ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ αυτοεξυπθρζτθςθσ και
τελικά βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.
Στισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τα προγράμματα πνευμονικισ αποκατάςταςθσ
ζχουν ενταχκεί ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ και είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ

κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ των αςκενϊν. Δυςτυχϊσ ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν ςε
οριςμζνα μόνο δθμόςια ιδρφματα και δεν αποηθμιϊνονται, με αποτζλεςμα να είναι
διακζςιμα ςε περιοριςμζνο μόνο αρικμό αςκενϊν. Επομζνωσ τϊρα, με τα
μακροπρόκεςμα αποτελζςματα τθσ πανδθμίασ να γίνονται ολοζνα και περιςςότερο
αντιλθπτά, θ ενίςχυςθ αυτϊν των προγραμμάτων είναι περιςςότερο αναγκαία από
ποτζ.
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