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δη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἦταν ἰδιαίτερα σημαντικὴ ἡ σωματικὴ ἄσκηση τόσο ὡς μέσο προαγωγῆς ὅσο καὶ ἀποκατάστασης τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας. Οἱ εὐεργετικές της
ἐπιδράσεις, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος ποὺ αὐτὴ ἐπιδρᾶ σὲ ποικίλα
λειτουργικὰ συστήματα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ ἦταν
γνωστά, γιὰ αὐτὸ ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς
καθημερινότητας ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ κυρίως τῶν παιδιῶν. Στὶς ἡμέρες μας τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει, οἱ ἀλάνες
χάθηκαν, τὰ ψυχοκινητικὰ παιχνίδια ἔσβησαν μὲ τὸ πέρασμα
τοῦ χρόνου καὶ τὸ μάθημα τῆς Φυσικῆς Ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα γίνεται ἐλάχιστες ὧρες τὴν ἑβδομάδα, παρόλο ποὺ τὰ
ἑλληνόπουλα εἶναι τὰ πλέον παχύσαρκα στὴν Εὐρώπη καὶ μὲ
πολὺ χαμηλοὺς δεῖκτες φυσικῆς κατάστασης. Ἀποτέλεσμα;
Ἡ ὑγεία τῶν Ἑλλήνων φθίνει, τὸ ἰατρικὸ κόστος αὐξάνεται,
ἐξαιτίας τῆς αὐξημένης νοσηρότητας, ἡ ποιότητα ζωῆς ἔχει
μειωθεῖ σημαντικά, ἐπιβαρύνοντας ἀκόμη περισσότερο τὴν
ψυχοσωματικὴ ὑγεία τοῦ Νεοέλληνα.
Παρόλο ποὺ, γιὰ πολλὲς δεκαετίες, ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος
ἀνὰ τὴν ὑφήλιο τόνιζε τὴ σημαντικότητα τῆς σωματικῆς
ἄσκησης στὴν ὑγεία, στὴ λειτουργικὴ ἱκανότητα καὶ στὴν
ποιότητα ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα
χρόνια δημιουργήθηκε τὸ κίνημα Exercise is Medicine, τὸ
ὁποῖο ἀνακηρύσσει τὴν ἄσκηση ὡς ἐπίσημο ἰατρικὸ ἐργαλεῖο. Σκοπὸς τοῦ κινήματος εἶναι τόσο ἡ πρόληψη ὅσο καὶ
ἡ ἀποκατάσταση τῶν ἀσθενειῶν καὶ μάλιστα προχωρᾶ
ἀκόμη ἕνα βῆμα, προτείνοντας στὴν ἰατρικὴ κοινότητα τὴ
συνταγογράφηση τῆς ἄσκησης, ἀκριβῶς ὅπως συνταγογραφεῖται ἕνα φάρμακο, ἀφοῦ ἡ ἄσκηση ἀποτελεῖ φάρμακο
καὶ μάλιστα τὸ καλύτερο!
Το κίνημα Exercise is Medicine ξεκίνησε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τὸ 2007 καὶ
ἀποτέλεσε μία κοινὴ πρωτοβουλία τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου
Αθλητιατρικῆς (American College of Sports Medicine-ACSM)
καὶ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἰατρικῆς Ἕνωσης (ΑΜΑ), μὲ σκοπὸ
τὴν εἰσαγωγὴ καὶ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸ ὑγειονομικὸ σύστημα
τῶν ΗΠΑ τῶν ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένων ὁδηγιῶν καὶ τὴν
προάσπιση τῆς ὑγείας τῶν Ἀμερικανῶν τόσο σὲ ἐπίπεδο
πρωτογενοῦς πρόληψης ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο προαγωγῆς τῆς
ὑγείας ἀσθενῶν μὲ χρόνιες παθήσεις. Κυρίαρχη προσδοκία
τοῦ κινήματος εἶναι, ἀφενὸς νὰ ἐντάξει τὴ σωματικὴ ἄσκηση
ὡς βέλτιστη ἰατρικὴ παροχὴ καὶ φροντίδα γιὰ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους, ἀφετέρου ἀποσκοπεῖ στὴν ἄμεση ἐνημέρωση
ὅλων τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ κοινότητα, γιὰ τὰ ὀφέλη
ποὺ παρέχει ἡ ἄσκηση στὴν πρόληψη ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπιση
ποικίλων ἀσθενειῶν.
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Μέσα σὲ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα διεθνεῖς ὀργανισμοὶ
προαγωγῆς τῆς ὑγείας, ἐπιστημονικὲς καὶ ἰατρικὲς ἑνώσεις
ζήτησαν ἡ δράση νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ ἐκτὸς τῶν ΗΠΑ, ὥστε νὰ
ἐνταχθοῦν καὶ ἄλλες χῶρες στὸ κίνημα, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα
νὰ ἀποτελεῖ πλέον μία εὐρύτατα διαδεδομένη δράση, μὲ σκοπὸ
τὴν προώθηση τῆς ἄσκησης ὡς τὸ καλύτερο φάρμακο ποὺ
θὰ συνταγογραφεῖται, ἐπίσημα πλέον, ἀπὸ τὰ ὑγειονομικὰ
συστήματα τῶν χωρῶν. Ἡ ἐνημέρωση, ἡ ἐνθάρρυνση καὶ ἡ
προτροπὴ ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς στοὺς ἀσθενεῖς νὰ ἀξιοποιοῦν
τὴ θεραπευτικὴ δύναμη τῆς ἄσκησης ἔχει τεθεῖ πλέον ὡς
προτεραιότητα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, καὶ τὸ κίνημα Exercise
is Medicine διευρύνεται ὁλοένα καὶ περισσότερο.
Οἱ ἀσθενεῖς θὰ συμμετέχουν σὲ συνταγογραφούμενα προγράμματα ἄσκησης κατόπιν ἐξέτασης καὶ λεπτομεροῦς ἀξιολόγησης τοῦ ἰατρικοῦ τους ἱστορικοῦ καὶ τὰ προγράμματα
θὰ εἶναι προσαρμοσμένα στὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς
πάθησής τους, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καὶ στοιχεῖα τῆς προσωπικότητά τους. Τὰ πρωτόκολλα θεραπευτικῆς ἄσκησης εἶναι
ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένα καὶ ἀπευθύνονται σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ποικίλα προβλήματα ὑγείας, ὅπως ὑπέρταση, καρδιαγγειακὰ νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, νευροεκφυλιστικὰ
νοσήματα, νεοπλασματικὲς νόσοι καὶ πολλὰ – πολλὰ ἄλλα.
Ὁ θεσμὸς Exercise is Medicine ἀναγάγει τὴν ἄσκηση στὴ
σωστή της βάση, παρέχοντας στὸν ἀσθενὴ τόσο τὴ φροντίδα
ὅσο καὶ τὴν ἀσφάλεια ποὺ χρειάζεται. Ὁπότε ἔχουμε πλέον

ἕνα πάντρεμα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία συμπορεύεται
μὲ τὴν ἀθλητικὴ ἐπιστήμη, μὲ στόχο τὴν προάσπιση τῆς
ὑγείας κάθε ἀνθρώπου.
Καὶ ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴ σειρά της, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ
μὴν συμμετέχει στὸ παγκόσμιο αὐτὸ δίκτυο ἀγωγῆς καὶ
προαγωγῆς τῆς ὑγείας, καὶ μακάρι σύντομα νὰ δοῦμε καὶ
στὴ χώρα μaς νὰ ἀξιοποιεῖται ἔμπρακτα ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ

κοινότητα ἡ δυναμικὴ τῆς ἄσκησης μὲ τὴν ἀμέριστη ἀρωγὴ
τῆς ἀθλητικῆς ἐπιστήμης. Σκοπὸς ὅλων ἡ βελτίωση τῆς
φυσικῆς κατάστασης, τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας, τῆς
ποιότητας ζωῆς ὅλων τῶν πασχόντων, ἀνεξαρτήτως νόσου.
Τὸ ὄφελος θὰ εἶναι τεράστιο τόσο σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο
ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο τροποποίησης τῆς συμπεριφορᾶς καὶ
τῆς νοοτροπίας ὁλόκληρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 
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