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Η συμμετοχή των Ρεφλεξολόγων εθελοντών στο 
Ιατρείο Πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου 

τελεί υπό την στήριξη του 
Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων 

 



  

Χρόνιος ΝευροπαθητικόςΠόνος 
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Εφαρμογή της πρώτης σύστασης, από τους γιατρούς του 
Ιατρείου Πόνου, με την ένταξη των 

Εναλλακτικών Συμπληρωματικών Αγωγών 
(Βελονισμός-Σιάτσου-Οζονοθεραπεία-Ρεφλεξολογία)



  

Ρεφλεξολογία

Η ρεφλεξολογία είναι μια συμπληρωματική, δια 
χειρών αγωγή υγείας η οποία βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση αντανακλαστικών σημείων 
με αντίστοιχες περιοχές και όργανα του 
σώματος. Εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα 
σημεία, κυρίως στα πόδια και στα χέρια, 
μέσω ειδικών πιέσεων και τριβών, 
ενισχύοντας την ορθή λειτουργία των σχετικών 
οργάνων και ανατομικών δομών του 
οργανισμού.



  

Λίγη ιστορία...
 Dr. W. Fitzgerald “Η Θεραπεία των Ζωνών”, 1917



  

Αντανακλαστικές Ζώνες



  

Αναλγησία Ζώνης

Ανακούφιση από τον πόνο

Αναλγησία

 Αναισθητικό αποτέλεσμα

Ακίνδυνη

Χωρίς δυσάρεστα 
αποτελέσματα

Τροποποιεί* ή 
προλαμβάνει* τη 
μετάδοση του 
μηνύματος στον 
εγκέφαλο



  

Eunice Ingham: “Stories the feet can tell 
thru Reflexology”, 1938

   Η Ingham 
χαρτογραφεί 
την απεικόνιση 
του σώματος 
στα πέλματα 
και ονομάζει τη 
μέθοδο 
“Ρεφλεξολογία”



  

Χάρτες Ρεφλεξολογίας

   Η χαρτογράφηση του σώματος 
στα άκρα (χάρτες) καθώς και οι 
τρόποι παρέμβασης (χειρισμοί 
και πιέσεις) συσχετίζονται και 
σταδιακά προσαρμόζονται σε 
δεδομένα  από την ανατομία 
και τη φυσιολογία του 
οργανισμού, των άκρων, του 
περιφερικού και κεντρικού ΝΣ,  
 με στόχο την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
και την καλύτερη κατανόηση του 
μηχανισμού δράσης της 
Ρεφλεξολογίας. 



  

Συσχετισμοί ρεφλεξολογικών περιοχών 
και ανατομικών δομών

Αντίστοιχοι συσχετισμοί γίνονται και στα χέρια



  

Χρόνιος Πόνος και Ρεφλεξολογία

Ο Χρόνιος πόνος οποιασδήποτε αιτιολογίας, έχει 
πολύπλευρες επιδράσεις στη σωματική και την ψυχική υγεία 

του αλγούντος.

Επιδρά επίσης στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και 
οικονομική ζωή του πάσχοντος.

Η μείωση του πόνου αλλά και η ποιότητα της ζωής του 
αποτελούν πρωταρχικό μέλημα των ιατρών και των 

επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τον πόνο. 

Η Ρεφλεξολογία είναι μέθοδος/τεχνική “συμπληρωματική της 
αγωγής” και στόχο έχει την βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων της αγωγής που συστήνει ο θεράπων ιατρός.



  

Πώς βοηθά η Ρεφλεξολογία.
Η εμπειρία

Σύμφωνα με τις ενδείξεις από την καθημερινή πρακτική και από 
τις δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, μπορεί να συμβάλει 
στη:

 Μείωση του άγχους που προκαλεί ο πόνος 
 Βελτίωση των λειτουργιών που επιβαρύνονται από το 

άγχος 
 Μείωση του πόνου και των συνοδών συμπτωμάτων
 Μείωση των πιθανών παρενεργειών από τη λήψη 

ισχυρής φαρμακευτικής αγωγής (π.χ δυσκοιλιότητα)
 Μυοχαλάρωση
 Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος / λέμφου
 Ικανοποίηση από την προσωπική επαφή και την 

δυνατότητα εξατομικευμένης παρέμβασης



  

*Επίδραση στην αντίληψη του πόνου
[...Έτσι με τη διέγερση των Αβ ινών κλείνει η “πύλη” εισόδου σε επώδυνες 
ώσεις που μεταφέρονται από τις Αδ και C ίνες. 

Χαμηλής έντασης ερέθισμα διεγείρει τις Αβ ίνες και κλείνει η πύλη εισόδου. Αν 
το ερέθισμα συνεχιστεί, αναλαμβάνουν δραστηριότητα οι Αδ και C ίνες, η πύλη 
εισόδου ανοίγει και το ερέθισμα γίνεται επώδυνο. 

Ανώτερα κέντρα μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτό το σύστημα και να κλείσουν 
την πύλη εισόδου. Η ύπαρξη αυτών των μηχανισμών φαίνεται να εξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται αναλγησία με τον βελονισμό, το διαδερμικό 
ηλεκτρισμό (TENS), την πίεση ή το τρίψιμο της περιοχής. Στόχος είναι η 
ενεργοποίηση των Αβ ινών και το κλείσιμο της πύλης.]

Χρήστος Ιατρού, MD, PhD, Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2003: 1, 
48-57 (ISSN 1109-6888) 

Δοκιμή του μηχανισμού αυτού θα γίνει στην πρακτική που θα ακολουθήσει



  

* Επίδραση στην τροποποίηση;

Neurophysiological monitoring in the treatment of pain.

Fernández-González F1, Seijo F, Valles C, Fernández-Alonso R.
1Servicio de Neurofisiología Clínica, Hospital Central de Asturias, Oviedo, España. 

Abstract

INTRODUCTION:
The concept of transynaptic deafferentation secondary to a lesion is the basis of the therapeutic criteria 
of functional neurosurgery.

DEVELOPMENT:
Pain due to deafferentation requires clinical neurophysiological techniques for characterization, and 
when appropriate, for localization of the level of the lesion and the ectopic focus or foci which cause the 
pain syndrome. However, monitoring therapeutic interventions in the pain clinic is an ever 
increasing need, and obliges the clinical neurophysiologist to master the range of techniques involved 
in his specialty, so that he can use the most suitable techniques and methods as required by each 
condition and/or case. The use of techniques such as micro-recordings of the unitary or multiunitary 
activity of the nerves or nuclei, intracerebral evoked potentials, nociceptive evoked potentials, 
reflexology, polysomnography and topography, together with techniques such as percutaneous 
objective localization of deep nerves, allows quantitative evaluation pre-, intra- and postoperative.

CONCLUSION:
The development of neuromodulation, and in particular of acute or long-term neurostimulation by 
use of percutaneous techniques, offers an effective therapeutic option in the field of clinical 
neurophysiology

Revista de neurologia, 2000 Mar 16-31;30(6):567-76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10863731.



  

Η ρεφλεξολογία ως διαδερμική τεχνική νευροτροποποίησης;

Νευροφυσιολογική παρακολούθηση στην αντιμετώπιση του πόνου
Fernández-González F1, Seijo F, Valles C, Fernández-Alonso R.
Περίληψη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η έννοια της διασυναπτικής απώλειας της αισθητικής συνιστώσας δευτερογενούς 
βλάβης αποτελεί τη βάση των θεραπευτικών κριτηρίων της λειτουργικής νευροχειρουργικής.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο πόνος λόγω απώλειας της αισθητικής συνιστώσας απαιτεί κλινικές 
νευροφυσιολογικές τεχνικές για χαρακτηρισμό, και κατά περίπτωση, για εντόπιση του επιπέδου της 
βλάβης και της έκτοπης εστίας ή των εκτόπων εστιών που προκαλούν το σύνδρομο πόνου. Ωστόσο, 
η παρακολούθηση θεραπευτικών παρεμβάσεων στην κλινική πόνου αποτελεί μια διαρκώς 
αυξανόμενη ανάγκη, και υποχρεώνει τον κλινικό νευροφυσιολόγο να κατέχει το φάσμα των 
τεχνικών που σχετίζονται με αυτή την ειδικότητα, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις 
πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, όπως απαιτείται από κάθε κατάσταση ή/και περίπτωση. Η 
χρήση τεχνικών όπως οι μικροκαταγραφές μοναδιαίας ή πολύ-μοναδιαίας δραστηριότητας των 
νεύρων ή των πυρήνων, τα ενδοεγκεφαλικά προκλητά δυναμικά, τα αλγαισθητικά προκλητά 
δυναμικά, η ρεφλεξολογία, η πολυυπνογραφία και η τοπογραφία, μαζί με τεχνικές όπως η 
διαδερμική αντικειμενική εντόπιση εν των βάθει νεύρων, επιτρέπει ποσοτική αξιολόγηση 
προεγχειρητικά, ενδοχειρουργικά και μετεγχειρητικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ανάπτυξη της νευροτροποποίησης, και συγκεκριμένα της άμεσης ή της 
μακροπρόθεσμης νευροδιέγερσης με τη χρήση διαδερμικών τεχνικών, παρέχει μια 
αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή στο πεδίο της κλινικής νευροφυσιολογίας.

Revista de neurologia, 2000 Mar 16-31;30(6):567-76



  

Αποτελεσματικότητα

 Η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας  
καταγράφεται στην καθημερινή πρακτική των 
ρεφλεξολόγων, στις παραμέτρους του πόνου, 
της ευεξίας και της βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των ασθενών με χρόνιο πόνο

 Καταγράφεται σε κλινικές δοκιμές – 
δημοσιευμένες σε έγκυρα περιοδικά – με 
ενθαρρυντικό στοιχείο την αύξησή τους σε 
αριθμό (γιατί άραγε;) αλλά και διαφορετικές 
αιτιολογίες πόνου.
 



  

PubMed:Reflexology-Clinical Trials 



  

PubMed:Reflexology AND Pain

Από την μελέτη των δημοσιεύσεων προκύπτει ότι:

  - Ναι, υπάρχουν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα στις κλινικές δοκιμές.

  - Ναι, υπάρχουν κενά και “φτωχή” καταγραφή σύμφωνα με τα αυστηρά 
κριτήρια των κλινικών δοκιμών.

Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ότι:

  - Η αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλεται στην 
αποτελεσματικότητα που καταγράφεται από την εμπειρία και τις μαρτυρίες 
των πασχόντων.

  - Προσπαθούμε να μελετήσουμε μια πολυπαραγοντική μέθοδο με χρήση 
ερευνητικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν για άλλο σκοπό.



  

Ας δούμε επιγραμματικά:

- Συστηματική ανασκόπηση που έγινε από 
έλληνες επιστήμονες για τις Μη επεμβατικές και 
μη φαρμακολογικές μεθόδους για τον Χρόνιο 
Νευροπαθητικό Πόνο

- Ενδεικτικές κλινικές δοκιμές και μελέτες σχετικές 
με τον πόνο και τη Ρεφλεξολογία που έχουν 
δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά και βρίσκονται 
σε ιατρικές βάσεις δεδομένων (PubMed, 
Scopus, κ.ά.)



  

Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι 
Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου – 

Συστηματική Ανασκόπηση
Βασιλική Σούλια, Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου

Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(2), 147-162, 2011

Εισαγωγή: Η δυσκολία ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου εγείρει την ανάγκη 
εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων που δρουν αναλγητικά με μη επεμβατικό και μη 
φαρμακολογικό τρόπο και οι οποίες συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις ήδη 
υπάρχουσες. 

Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μη επεμβατικών και μη 
φαρμακολογικών μεθόδων ανακούφισης των ασθενών με νευροπαθητικό πόνο 
και η διατύπωση προτάσεων για τις καταλληλότερες από αυτές. 

Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις 
ηλεκτρονικές βάσεις Medline, Embase και Cinahl, στο Σύνδεσμο Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και στη μηχανή αναζήτησης Google Scholar, 
για το χρονικό διάστημα 1985−2008. Τελικά, το δείγμα αποτέλεσαν 33 πρωτογενείς 
ερευνητικές μελέτες, από τις οποίες το 27,27% αφορούσε σε ασθενείς με επώδυνη 
διαβητική νευροπάθεια. 

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι θεραπείες με τη χρήση καθρέπτη 
και την εικονική βάδιση, καθώς και οι παραδοσιακές/ενεργειακές θεραπείες (μαλάξεις 
[massage] με πάγο, θεραπευτικό άγγιγμα, ρεφλεξολογία, βελονισμός) 
συμβάλλουν στην αναλγησία από το νευροπαθητικό πόνο και μερικές από 
αυτές με μεγάλη και σταθερή μείωση



  

Όσον αφορά στη σταθερότητα του αναλγητικού αποτελέσματος, οι θεραπείες με τη 
μικρότερη διάρκεια αναλγησίας είναι η εικονική βάδιση (34,9 min), η ηλεκτροθεραπεία, η δόνηση 
(3−6 ώρες), το θεραπευτικό άγγιγμα και η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (μία εβδομάδα).

Μακροχρόνια αποτελέσματα παρατηρούνται στη ρεφλεξολογία (12 μήνες), στον 
ηλεκτρομαγνητικό νευροερεθισμό με ρυθμιζόμενη συχνότητα (4 μήνες), στην εκπαίδευση στη 
διακριτική αισθητικότητα (3 μήνες) και, τέλος, στην TENS (1 μήνας).

Οι θεραπείες, στις οποίες τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν ήταν στατιστικώς σημαντικά 
περιελάμβαναν:
Τη θεραπεία με τον καθρέπτη (p<0,05), τη ρεφλεξολογία (p<0,02), το βελονισμό, τη 
φωτοθεραπεία (p<0,0001), τους μόνιμους μαγνήτες (p=0,0002), το FREMS (p<0,01), το TENS 
(p<0,006), το ωτικό TENS (p<0,01), τη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (p=0,03), τη scrambler 
therapy (p<0,001), την εκπαίδευση στη διακριτική αισθητικότητα (p=0,008), το PENS (p<0,05), 
την εφαρμογή της OpSite ταινίας (p<0,001), την ηλεκτροθεραπεία (p<0,01) και την 
ηλεκτρομυογραφική βιοανάδραση (p<0,001). 



  

 The impact of hand reflexology on pain, anxiety and satisfaction during minimally invasive surgery under 
local anaesthetic: A randomised controlled trial
Briony F. Hudson, et al.
International Journal of Nursing Studies July 2015

Η Διεγχειρητική ρεφλεξολογία χεριών είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα σε χειρουργικές επεμβάσεις με τοπικό 
αναισθητικό για κιρσούς φλεβών, με τους συμμετέχοντες στην ομάδα ρεφλεξολογίας να αναφέρουν σημαντικά 
χαμηλότερο διεγχειρητικό άγχος και μικρότερης διάρκειας πόνο σε σχέση με τους συμμετέχοντες που έλαβαν τη 
συνήθη θεραπεία [ομάδα ελέγχου]. 

 Evaluation of the Effect of Reflexology on Pain Control and Analgesic Consumption After Appendectomy.
Khorsand A., et al
J Altern Complement Med. 2015 Sep 24

Reflexology is effective for reducing pain after appendectomy surgery.

 The effect of foot reflexology massage on the level of pain during chest tube removal after open heart surgery
Babajani S, et al.
Iran J Crit Care Nurs. 2014;7(1):15-22.

Expected increasing of the pain due to the chest pain tube removal was not significant in the experimental group 
(p=0.08), while placebo-treated and control groups had significant increase of the pain (p=0.001 and p=0.000 
respectively).
Foot reflexology massage is a useful nursing intervention in chest tube removal after open heart surgery. This 
intervention improves care level of the patients in the important recovery phase after open heart surgery with the 
least cost and without any complications.

 The Effects of Foot Reflexology on Anxiety and Pain in Patients With Breast and Lung Cancer 
     Nancy L.N. Stephenson, PhD, RN, CS, et al.
     Oncology Nursing Forum January/February 2000, Volume 27, Number 1 

     Following the foot reflexology intervention, patients with breast and lung cancer experienced a s ignificant decrease   
       in anxiety. One of three pain measures showed that patients with breast cancer experienced a significant 
decrease        in pain



  

 Effects of Reflexotherapy on Acute Postoperative Pain and Anxiety Among Patients With Digestive Cancer
Shiow-Luan Tsay, PhD, RN, et al.
Cancer Nursing, Vol. 31, No. 2, 2008

Using generalized estimation equations and controlling for confounding variables, less pain (P G .05) and anxiety 
(P G .05) over time were reported by the intervention group compared with the control group. In addition, patients 
in the intervention group received significantly less opioid analgesics than the control group (P G .05).

 Reflexology for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a double-blind randomised sham-
controlled clinical trial
CM Hughes, S Smyth and AS Lowe-Strong
Multiple Sclerosis 15(11) 1329–1338

A significant (p<0.0001) and clinically important decrease in pain intensity was observed in both groups 
compared with baseline. Median VAS scores were reduced by 50% following treatment, and maintained for up to 12 
weeks. Significant decreases were also observed for fatigue, depression, disability, spasm and quality of life.

 Effectiveness of reflexology in improving perioperative patient centered outcomes:
    a comparative effectiveness study
    S Attias*, E Schiff
    BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12(Suppl 1):P94
    From International Research Congress on Integrative Medicine and Health 2012

    Perioperative symptoms such as pain and anxiety are common in spite of standard of care.
    Our results demonstrate that reflexology therapy significantly improved common symptoms in patients                
      undergoing surgical interventions.

 Efficacy of Reflexology in Managing Chronic Pain and Difficulty in Lower Limb Movement Involving 
Intractable Epilepsy

    Krishna Dalal, et al
    In proceeding of: International Conference on Systems in Medicine and Biology (ICSMB–2010)

    This study aims at estimating the efficacy of reflexology in managing pain under 4 diseased conditions viz.,                
      mastalgia, osteoarthritis, neuropathy with type-II diabetic mellitus and lower limb pain involving intractable epilepsy.

    The results of these trials lead to conclude that reflexology in addition to or alone may offer a holistic therapy in  
       pain management with least cost and insignificant side effects.



  

Αποτελεσματικότητα - Παρενέργειες
Οι κλινικές δοκιμές δείχνουν διαφορετικούς βαθμούς 

επίδρασης:

 Στατιστικά σημαντική επίδραση/ καμία παρενέργεια^

 Στατιστικά μη σημαντική/ καμία παρενέργεια^

 Καμία θετική επίδραση / καμία παρενέργεια^

Οι κλινικές δοκιμές όσο και η καθημερινή πρακτική 
δείχνουν ότι:

Το “μη βλάπτειν” καταγράφεται σε κάθε περίπτωση και 
είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο τόσο για τον 
ρεφλεξολόγο όσο και για τον θεράποντα ιατρό που 
θέλει να χρησιμοποιήσει / συστήσει τη ρεφλεξολογία 
σαν μέθοδο συμπληρωματική της αγωγής.   

^Σε σοβαρές ασθένειες γίνεται παρότρυνση για 
ενημέρωση και συμβουλή από τον θεράποντα ιατρό 



  

Κλινικές Δοκιμές - Κλινική Πρακτική
Είναι οι Κλινικές Δοκιμές το κυρίαρχο και μοναδικό μέσο για τη 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας αγωγής; 

“Δυστυχώς οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές δεν μας παρέχουν δεδομένα 
ολιστικής διαχείρισης του ασθενούς διότι υπάρχουν μεθοδολογικοί περιορισμοί 
όπως: το αυστηρά επιλεγμένο προφίλ των ασθενών, το γεγονός οτι η κλινική διαχείριση 
ορίζεται από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το πρόβλημα που υπάρχει στον 
συγκρινόμενο πληθυσμό που πολλές φορές χρησιμοποιεί το εικονικό φάρμακο και 
τέλος το γεγονός ότι δεν παρακολουθούνται οι ασθενείς σε βάθος χρόνου. 

Χρειαζόμαστε επιπλέον δεδομένα ποιότητας ζωής και μείωσης του πόνου σε βάθος 
χρόνου και αποτύπωση των εκβάσεων βάση της τρέχουσας κλινικής πρακτικής. 

Οι τυχαιοποιημένες  ελεγχόμενες μελέτες (RCT) αξιολογούν τις επιδράσεις σε μικρό 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι μελέτες καθημερινής κλινικής 
πρακτικής και η δική μας καθημερινή τριβή παρέχουν επιπλέον δεδομένα 
που αφορούν το υπόλοιπο του πληθυσμού. Επομένως έχει σημασία να ενδιαφερθούμε 
για τους τρόπους αντιμετώπισης και τις εκβάσεις τους στον συνολικό πληθυσμό.”

Βαδαλούκα Α., “Κατευθυντήριες Οδηγίες Χρόνιου Νευροπαθητικού Πόνου”, Ελληνική Εταιρεία 
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, Σεπτέμβριος 2013.



  

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος
Οι γιατροί στο Ιατρείο Πόνου 

του Αρεταίειου Νοσοκομείου βάζουν στο επίκεντρο 
τον άνθρωπο με τη συνολική τους φροντίδα και με την 

ένταξη των 
Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Αγωγών στη 

φαρέτρα τους.

Η Ρεφλεξολογία είναι μια αξιόπιστη τεχνική για την 
ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση των συνοδών 

συμπτωμάτων του χρόνιου πόνου. 

Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και την ικανοποίηση του ασθενούς, χωρίς παρενέργειες 

και δυσάρεστες επιπτώσεις



  

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή και την 
προσοχή σας! 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, 
διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία

Ελπίζω να απολαύσετε την πρακτική εφαρμογή που 
ακολουθεί...

Σοφία Ραπτοπούλου – Οκτώβριος 2015
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