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ίναι κοινά αποδεκτό, ότι η καλή σωματική κατάσταση (λειτουργικά όσο και μεταβολικά) αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιπλοκών, αλλά και
έκβασης μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Για το
λόγο αυτό και με στόχο τη βέλτιστη περιεγχειρητική
και μετεγχειρητική εξέλιξη, η κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς (μέσω ειδικών προγραμμάτων
άσκησης) αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
Η παραπάνω φιλοσοφία και πρακτική, γνωστή
και ως prehabilitation (προ-αποκατάσταση) κερδίζει
συνεχώς έδαφος τελευταία, δεδομένου ότι η εφαρμογή της υπερέχει έναντι του κλασικού μοντέλου
(δηλ. της αποκατάστασης μόνο μετεγχειρητικά)1, 3.
Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός,
ότι η βέλτιστη ανάρρωση του ασθενούς δύσκολα
επιτυγχάνεται στις ημέρες μας, αν λάβουμε υπόψη
την αρνητική επίδραση της υποκινητικότητας και της
παχυσαρκίας, που έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας
στο σύγχρονο κόσμο.
Η πρώτη σχετική βιβλιογραφική αναφορά ανάγεται στο 1946, όπου εφαρμόστηκε σε στρατιώτες,
με στόχο την καλύτερη πολεμική προετοιμασία αλλά
και επαναφορά της κακής των ψυχοσωματικής κατάστασης12. Έκτοτε, εφαρμόζεται κυρίως σε αθλητές, ως μέσο πρόληψης τραυματισμών, αλλά και
σε ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα5, 11, 12, 15,
ενώ τελευταία γίνονται προσπάθειες να επεκταθεί
και σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις14, με

εκδήλωση καρκίνου4, 10, αλλά και εξατομικευμένα
ακόμη και σε ασθενείς με ιδιαίτερα βεβαρημένο
ιατρικό ιστορικό2.
Στόχοι της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης
είναι η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, η τόνωση του μυοσκελετικού συστήματος, η μεταβολική
ενεργοποίηση και η διέγερση του ανοσοποιητικού
συστήματος8, 9, 10. Βασικό άξονα της προ-αποκατάστασης αποτελούν εξατομικευμένα προγράμματα
άσκησης, συνεπικουρούμενα από συνεδρίες φυσιοθεραπείας, ενώ ιδανική θεωρείται και η εφαρμογή
ψυχολογικής αλλά και διατροφικής υποστήριξης1.
Η ψυχολογική βοήθεια αποσκοπεί στη μείωση
του stress, που συνοδεύει την ιατρική διάγνωση
και το χειρουργείο, αλλά και στο να βελτιώσει την
παρακίνηση και τη συμμόρφωση του ασθενούς
ως προς την άσκηση, ενώ η διατροφική υποστήριξη
στο να προλάβει τη μυϊκή ατροφία και να διορθώσει
τυχόν διατροφικές ελλείψεις. Eπί παραδείγματι, έχει
αναφερθεί ότι η χορήγηση αμινοξέων μία με δύο
εβδομάδες πριν από το χειρουργείο (γλουταμίνης
και αργινίνης), σε συνδυασμό με λήψη ω-3 λιπαρών
οξέων, επιταχύνει την επούλωση του τραύματος και
δύναται να μειώσει τη μετεγχειρητική φλεγμονή, τον
κίνδυνο λοιμώξεων και το χρόνο νοσηλείας4.
Γενικά, οι απαιτήσεις της προ-αποκατάστασης
είναι υψηλότερες, δεδομένου ότι πρέπει, σε σύντομο
χρονικό διάστημα (συνήθως 4 ως 8 εβδομάδες), να
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Σχήμα 1. Υποθετικό μοντέλο ανάρρωσης του ασθενούς με και χωρίς την εφαρμογή της προ-αποκατάστασης.

βελτιωθεί σημαντικά η γενικότερη ψυχοσωματική
κατάσταση του αρρώστου. Αυτό δυσχεραίνεται περαιτέρω σε ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πολυνοσηρότητα (multimorbidity).
Για το λόγο αυτό απαιτείται καλή συνεργασία μεταξύ
του ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού. Σημαντικές, επίσης, παρεμβάσεις που βελτιστοποιούν
το αποτέλεσμα της προ-αποκατάστασης, αποτελούν
η διακοπή του καπνίσματος, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, ο έλεγχος του σωματικού βάρους
και του σακχάρου, η διόρθωση τυχόν αναιμίας,
αλλά και η εξιδανίκευση της φαρμακευτικής αγωγής1.
Πέραν των φυσιολογικών προσαρμογών,
σημαντικά θεωρούνται και δεν θα πρέπει να παραβλέπονται και τα οικονομικά οφέλη της προ-αποκατάστασης7. Σε σχετική μελέτη, το κόστος της
προ-αποκατάστασης ανήλθε στα 389 € ανά ασθενή

και ήταν συγκριτικά χαμηλότερο από το κόστος του
χειρουργείου, που ανήλθε στα 812 €2. Σε άλλη μελέτη,
η χρήση της προ-αποκατάστασης πριν από εγχείρηση
ολικής αρθροπλαστικής γονάτου ή ισχίου είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση του μετεγχειρητικού κόστους
περίθαλψης κατά 29%, γεγονός που αντιστοιχούσε
σε ένα οικονομικό όφελος 1.215 € ανά ασθενή13.
Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς, ότι τα παραπάνω
ίσως αποτελούν πολυτέλεια για μια χώρα που έχει
να διανύσει ακόμη (πολύ) δρόμο στον τομέα της
κλασικής αποκατάστασης.
Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν ως συμβολή
στην ενημέρωση, αλλά και ως πηγή προβληματισμού των ιθυνόντων, δεδομένου ότι η εφαρμογή της
προ-αποκατάστασης μπορεί να επιφέρει πολλαπλά
οφέλη στους ασθενείς και στο σύστημα υγείας
γενικότερα. z
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