ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

1.Ανύψωση Λεκάνης (Pelvic Tilt)







Βοηθάει στη διάταση των μυών της μέσης και των γλουτών.
Ξαπλώστε ανάσκελα με τις πατούσες να ακουμπάνε στο
έδαφος και τα γόνατα λυγισμένα.
Σφίξτε τους κοιλιακούς και ευθειάστε τη μέση σας.
Κρατείστε για 5 δευτερόλεπτα αναπνέοντας κανονικά και
χαλαρώστε έπειτα.
Επαναλάβετε 2 σετ των 10 επαναλήψεων ημερησίως.

2.Ταυτόχρονη ανύψωση χεριών και ποδιών (Arm and Leg raises)







Ενδυναμώνει τους κατώτερους ραχιαίους
Ξαπλώστε μπρούμυτα με το μέτωπο προς το έδαφος, εκτείνετε
τα χέρια πάνω από το κεφάλι και ισιώστε τα πόδια σας.
Σηκώστε το ένα χέρι πάνω από το έδαφος και ταυτόχρονα και
το αντίθετο πόδι.
Κρατείστε για μια ή δύο πλήρεις αναπνοές και συνεχίστε με το
άλλο χέρι/πόδι.
Προσπαθείστε να πραγματοποιήσετε 15 επεναλήψεις με κάθε
άκρο.

3.Γάτα – Καμήλα (Cat – Camel pose)








Πρόκειται για μια άσκηση της yoga που βηθάει τη σπονδυλική
στήλη να είναι ευέλικτη και χωρίς πόνο.
Καθείστε πάνω στα γόνατα και τις παλάμες,εξασφαλίζοντας
ότι ο αυχένας και το κεφάλι είναι άνετα.
Αναπνέετε βαθιά και τραβήξτε τους κοιλιακούς σας πάνω και
μέσα,κάνοντας καμπύλη με τη μέση σας.
Εκπνεύστε και χαλαρώστε τους κοιλιακούς,αφήνοντας τη
μέση και τους κοιλιακούς να ‘πέσουν’ και ταυτόχρονα
σηκώστε το κεφάλι.
Πραγματοποιείστε 2 σετ των 10 επαναλήψεων ημερησίως.

4.Πτηνό – Σκύλος (Bird – Dog)









Άσκηση επίσης εμπνευσμένη από τη yoga.
Ξεκινήστε με τις παλάμες στο έδαφος,κάτω από τους
ώμους,τα γόνατα στο έδαφος,κάτω από τη λεκάνη και η μέση
ευθειασμένη.
Τεντώνετε το ένα χέρι προς τα μπροστά και το αντίθετο πόδι
προς τα πίσω.
Κρατάτε για 5-10 δεύτερα,αναπνέοντας κανονικά.
Επαναλάβετε με το αντίθετο χέρι και πόδι.
Πραγματοποιείστε 10-15 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά.

5.Διατάσεις πλατύ ραχιαίου μυός

Η θωρακική σκολίωση επηρεάζει ιδαιτέρως αυτούς του μύες. Η
οσφυική σκολίωση επίσης μπορεί να δημιουργήσει τάση στη
σπονδυλική στήλη και να τους επηρεάσει επίσης.








Σταθείτε σε ουδέτερη θέση.
Σηκώστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι και πιάστε με το ένα
χέρι τον καρπό του άλλου χεριού.
Λυγίστε προς τη δεξιά πλευρά του σώματος μέχρις ότου
νιώσετε την αριστερή πλευρά να διατείνεται.
Κρατείστε για 1-2 αναπνοές και επιστρέψτε στην ουδέτερη
θέση.
Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του σώματος.
Πραγματοποιείστε 5-10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά.

6.Πιέσεις κοιλιακών

Οι δυνατοί κοιλιακοί βοηθούν να μειωθεί η πίεση που ασκείται
στους μύες της ράχης-μέσης και επίσης στην καλύτερη στάση του
σώματος.








Ξαπλώστε ανάσκελα με λυγισμένα τα γόνατα.
Σηκώστε και τα δύο πόδια μέχρι να αποκτήσουν μια γωνία 90
μοιρών (σχήμα 3).
Πιέστε με τις παλάμες τα γόνατα και ταυτόχρονα σπρώξτε τα
γόνατα προς το κεφάλι.Πρόκειται για ισομετρική άσκηση,που
σημαίνει ότι και τα χέρια και τα πόδια πρέπει να είναι ακίνητα
κατά τη διάρκεια της άσκησης (σχήμα 4).
Κρατείστε για 3 ολόκληρες αναπνοές και χαλαρώστε.
Πραγματοποιείστε 2 κύκλους των 10 επαναλήψεων.

7.Ορθοσωμική

Η ορθή θέση του σώματος μπορεί να μειώσει τον πόνο και τη μυική
τάση.
Η σωστή θέση σε όρθια στάση περιλαμβάνει:






Κρατείστε τους ώμους προς τα κάτω και πίσω.
Τοποθετείστε τα αυτιά πάνω από τους ώμους.
Τοποθετείστε το πηγούνι σας σε θέση ούτε πολύ
μπροστά,ούτε προς τα κάτω.
Προσπαθείστε το στομάχι να εισέλθει ελαφρά προς τα μέσα.
Χαλαρώστε ελαφρά τα γόνατα.

Όταν κάθεστε,φροντείστε η μέση να είναι ευθειασμένη και τα αυτιά
να είναι στο ύψος των ώμων. Τα πόδια να είναι σε ουδέτερη θέση
και να μην τα σταυρώνετε.

8.Ασκήσεις προς αποφυγή
Μερικές δραστηριότητες ή ασκήσεις μπορεί να εποιδεινώσουν τα
συμπτώματα της σκολίωσης ή να αυξήσουν τον κίνδυνο
τραυματισμών. Τα άτομα με σκολίωση θα πρέπει να αποφεύγουν τα
εξής:










Να έχουν τον αυχένα σκυμμένο για πολύ ώρα προς τα
εμπρός,έτσι ώστε το κεφάλι να γέρνει μπροστά (πχ όταν
χρησιμοποιούμε το κινητό ή laptop/tablet).
Τα αθλήματα υψηλής ενέργειας και επαφής,όπως
ράγκμπι,πολεμικές τέχνες κλπ.
Το μπαλέτο και η γυμναστική (ενόργανη-ρυθμική) μπορεί
επίσης να τραυματίσουν τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής
στήλης.
Η επαναλαμβανόμενη έκταση του κορμού,όπως σε ορισμένες
ασκήσεις yoga,σε βήματα του μπαλέτου και σε ασκήσεις
γυμναστικής.
Η έκθεση της σπονδυλικής στήλης σε συνεχείς
κραδασμούς,όπως σε άλματα ή τρέξιμο. Παραδείγματα είναι
το τραμπολίνο, η ιππασία και το τρέξιμο μεγάλων
αποστάσεων.
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