ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εξάμηνο: Α’(1ο)
ΩΡΕΣ: 2 Θεωρία/1 Άσκηση Πράξη

Διδακτικές μονάδες ECTS: 8
Κωδικός: ΜΠ3
Τύπος: Υποχρεωτικό/Κορμού μάθημα

Σκοπός μαθήματος: Η κλινική θεραπευτική άσκηση μελετά το σύνολο των φυσιολογικών
ενεργειών των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος που απαιτούνται για να εκτελεστεί
μια σωματική και νοητική δραστηριότητα. Το γνωστικό της αντικείμενο διερευνά τις
ενεργειακές πηγές απόδοσης κατά την άσκηση, τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς
ομοιόστασης, τις βιολογικές προσαρμογές των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος και
τους παράγοντες που επιδρούν στην άσκηση (συγκεκριμένες ασθένειες, συγκεκριμένοι
πληθυσμοί, διατροφικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες κα) για τη βελτίωση της
υγείας από την κατάσταση ηρεμίας στην κατάσταση κίνησης. Στο μάθημα αυτό παρέχεται η
δυνατότητα στο φοιτητή, να διδαχτεί τη φυσιολογική βάση της άσκησης και να κατανοήσει
σε βάθος την επίδραση της σχεδιασμένης άσκησης σε σχέση με τους βιολογικούς
μηχανισμούς του ανθρωπίνου σώματος, τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς
και
περιβαλλοντικούς.
Μαθησιακοί στόχοι: Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι
σε θέση :
1. Να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες, με αφετηρία την
αξιολόγηση των φυσιολογικών συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος για την
κατάλληλη εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης.
2. Nα αντιλαμβάνονται την εφαρμογή της θεραπευτικής άσκησης σε διάφορες ομάδες
πληθυσμού σε σχέση με τις πηγές ενέργειας και την ενεργοποίηση του
μεταβολισμού.
3. Να αναπτύξουν δεξιότητες στην διαγνωστική ικανότητα και στη λήψη αποφάσεων
για την εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος της θεραπευτικής άσκησης.
4. Να συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους και με άλλες συναφείς ειδικότητες
για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο μελέτης (project) ή να
συνθέσουν μια ομαδική εργασία επί ενός θέματος σχετικού με την κλινική
θεραπευτική άσκηση.
5. Να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση των
απαραίτητων τεχνολογιών για την κατάλληλη εφαρμογή της θεραπευτικής
άσκησης.
6. Να οργανώνουν εργασίες σε διεθνές επίπεδο σε θεματολογίες εφαρμογής και
ερευνητικής μελέτης της κλινικής θεραπευτικής άσκησης.
7. Να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη για την κατάλληλη εφαρμογή
της θεραπευτικής άσκησης στο σώμα και στον νου.
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Περιεχόμενα μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν οι Θεματικές
Ενότητες:
-Εισαγωγή στη Θεραπευτική Άσκηση. Φυσιολογία της άσκησης, συνιστώσες της
φυσικής κατάστασης, επιδημιολογία, διαμόρφωση προγραμμάτων άσκησης οδηγίες ACSM.
-Πηγές ενέργειας και βασικά στοιχεία μεταβολισμού της άσκησης.
-Αερόβιες και αναερόβιες προσαρμογές. Είδη άσκησης, ομάδες πληθυσμού και
διαδικασίες αξιολόγησης.
-Νευρομυϊκές προσαρμογές στην άσκηση: α) φυσιολογία μυϊκής συστολής, τύποι
μυϊκών ινών, β) νευρικές προσαρμογές και σκελετικοί μυς, κινητικός έλεγχος.
-Μεταβολισμός κατά την άσκηση. Ενεργειακές απαιτήσεις και μετάβαση από τη
ηρεμία στην άσκηση. Μεταβολική ανταπόκριση και άσκηση.
-Άσκηση
και
ανοσοποιητικό
σύστημα,
θερμορύθμιση,
ορμόνες.
-Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης και συνταγογράφηση της άσκησης.
-Διατροφή και άσκηση:
α) ενεργειακό ισοζύγιο, ενεργειακές δαπάνες
και
μεταβολισμός
και
άσκηση,
σύσταση
σώματος.
-Άσκηση και ψυχολογία του τραυματισμού: α) Ψυχολογικοί και κοινωνικοί
παράγοντες
πρόβλεψης
τραυματισμού,
συναισθηματικές
αντιδράσεις
τραυματισμού, τεχνικές ψυχολογικής παρέμβασης, σχέση νου σώματος.
-Άσκηση και τραυματισμοί μυοτενόντιου συστήματος: κατηγορία τραυματισμών,
επικρατέστερες ανατομικές περιοχές (core stability) επιδημιολογία, αξιολόγηση,
πρόληψη, δοσολογία της άσκησης, ειδικές ομάδες πληθυσμού, προπόνηση για
επιδόσεις (αερόβια, αναερόβια, ισχύς).
-Άσκηση και γυναίκα: προβλήματα πυελικού εδάφους: εγκυμοσύνη, ακράτεια
ούρων.
-Άσκηση και ειδικές ομάδες πληθυσμού: α) παχυσαρκία, β) παιδιά και έφηβοι.

Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας: 13 εβδομάδες Χ 2 ώρες θεωρία & 1 ώρα Άσκηση
Πράξης.
Εργασίες: Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον
κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Σ.Τ. εργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Σ.Τ. εργασίες.
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