
Το Σιάτσου στο Νοσοκομείο 

 

 
o Στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει οι Καρολίνα Στεφανοπούλου, 

Ιπποκράτης Δελβερούδης, Δήμητρα Ξύδη, Elena De Col, Αλεξάνδρα 

Λιώνη, Αναστασία Πολυτσοπούλου,, Επαμεινώνδας Θεοφίλου, 

Ηλέκτρα Γενούζου, Ευαγγελία Κούλογλου. 

 

 

o Η Εθελοντική Δράση της προσφοράς Σιάτσου, στους ασθενείς του 

Ιατρείου Πόνου του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 

2017, με πρωτοβουλία του Θέμη Ρηνά και την υποστήριξη της ΕΛ.Ε.ΣΙ 

και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  



 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Το Σιάτσου στο Νοσοκομείο 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ  

ΣΙΑΤΣΟΥ  ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

 Ο ΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ  

ΣΙΑΤΣΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  



Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 



 

 Το Νοσοκομείο είναι ο χώρος στον οποίο απευθύνεται ( έχει πρόσβαση) 

σχεδόν κάθε άνθρωπος όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 

πρόβλημα με την Υγεία του. Στη συνείδηση των “ασθενών”, είναι η δομή που 

θα απευθυνθούν όταν η κατάσταση της υγείας τους δυσκολεύει.  

• Οι ασθενείς μπορεί να είναι κάθε κοινωνικής τάξης, μορφωτικού επιπέδου,  

ηλικίας, και να πάσχουν από μία ευρεία γκάμα παθήσεων. Αλλά και από κάθε 

μεριά της Ελλάδας και όχι μόνο. 

• Μέρος αυτών των ανθρώπων δεν θα είχε την δυνατότητα να έρθει σε επαφή 

με το Σιάτσου με άλλο τρόπο, είτε γιατί δεν γνώριζε την ύπαρξή του, είτε γιατί 

η οικονομική του κατάσταση δεν θα επέτρεπε να έχει πρόσβαση σε μία 

συνεδρία.  

• Παράλληλα ένα άλλο μέρος αυτών, ίσως δε θα εμπιστευόταν να το δοκιμάσει 

αν δεν του το πρότεινε κάποιος γιατρός. ( Δε γνωρίζουν το Σιάτσου ή την 

δουλειά μας). 

 Ο ΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΙΑΤΣΟΥ  ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  



Ο ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΙΑΤΣΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΠΟΝΟΥ 

 Όσον αφορά τους γιατρούς  

o Γιατί έτσι τους δίνετε η δυνατότητα να γνωρίσουν το Σιάτσου ως 

συμπληρωματική αγωγή και τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί του στην 

πράξη, μέσα από την εφαρμογή του, την αποτελεσματικότητα του και την 

αποδοχή από τους ασθενείς. Γίνεται σαφής η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 

το Σιάτσου σαν ένα ακόμη εργαλείο στη προσπάθεια διαχείρισης του χρόνιου 

πόνου.  

 

 Όσον αφορά σε εμάς τους ασκούντες, 

    Γιατί μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε σε μια σειρά προκλήσεων όπως: (βασικά 

μία είναι η πρόκληση..) 

o    Προσαρμοστικότητα στην άσκηση του Σιάτσου, σε οποιονδήποτε χώρο , 

χρόνο και συνθήκες, μιας και τα δεδομένα στο Νοσοκομείο δημιουργούν μια 

(δυναμική) κατάσταση που μπορεί να αλλάζει και να αναδιαμορφώνεται 

συνεχώς. 

o Μας προσφέρει παράλληλα πολύτιμη κλινική εμπειρία λόγω της ποικιλίας των 

περιστατικών αλλά και της σοβαρότητας και έντασης κάποιων περιστατικών. 

 

 



Κάθε άνθρωπος έχει πρόσβαση 



Σε κάθε κοινωνική ομάδα 



Εργάτες 

Αγρότες 



κάθε 
φύλου 

κάθε 
ηλικίας 

κάθε 
πάθηση 



Άμεσα προσβάσιμο 





Προσαρμοστικότητα 



Κλινική Εμπειρία 



Το Σιάτσου στο Ιατρείο Πόνου 



 Στο Ιατρείο Πόνου συγκεκριμένα οι γιατροί φροντίζουν ασθενείς που 

πάσχουν ως επί τω πλείστον από χρόνιο πόνο οποιασδήποτε 

αιτιολογίας και  υπόβαθρου. Η αντιμετώπιση του πόνου βελτιώνει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, που τον βιώνει 

ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκαλεί και είναι δικαίωμα όλων μας.  



Τι είναι Χρόνιος Πόνος  

 Χρόνιος πόνος είναι ο πόνος που επιμένει πέραν του συνήθους 

χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την αποδρομή μίας οξείας 

ασθένειας ή για την ολοκλήρωση της επούλωσης ενός τραύματος. Το 

χρονικό αυτό διάστημα ορίζεται μεγαλύτερο των τριών ή των έξι μηνών 

από την έναρξη της νόσου. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις του χρόνιου πόνου. 

• αλγαισθητικός πόνος (πόνος που οφείλεται σε νευρική απάντηση 

μόνο σε επώδυνα ή τραυματικά ερεθίσματα), 

• νευροπαθητικός πόνος (πόνος που οφείλεται σε βλάβη ή νόσο του 

κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος), 

• μεικτός πόνος (συνδυασμός και των δύο). 

 Ένας άλλος διαχωρισμός του χρόνιου πόνου είναι  

• επιπολής (προσβολή δέρματος ή επιφανειακών ιστών) 

• εν τω βάθει. (σωματικός (αφορά μύες, τένοντες, συνδέσμους , 

αγγεία, αρθρώσεις) και  

• σπλαχνικός (αφορά όργανα). 

 Ο χρόνιος πόνος συχνά συνοδεύεται από αδυναμία, κόπωση, άγχος, 

διέγερση, κατάθλιψη, απόσυρση από τις καθημερινές δραστηριότητες, 

αϋπνία.  



 Οι ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη, διπολική διαταραχή) συνδέονται με 

σύνδρομα χρόνιου πόνου και οδηγούν σε μεγέθυνση ενός αλγεινού 

ερεθίσματος. 

 Ο χρόνιος πόνος αναφέρεται συχνότερα στις γυναίκες. Οι κύριες 

επιπτώσεις της στη ζωή του ασθενούς είναι η καταθλιπτική διάθεση, η κακή 

ποιότητα του ύπνου, η κόπωση, η μειωμένη δραστηριότητα και η λίμπιντο, 

η υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, η εξαρτημένη συμπεριφορά 

και η αναπηρία σε αναλογία με την εξασθένηση. 

 Στόχος της θεραπευτικής ομάδας που αντιμετωπίζει τον χρόνιο πόνο είναι 

να αντιμετωπίσει τον οξύ πόνο, ώστε αφενός να μην μεταπέσει σε χρόνιο 

και αφετέρου το χρόνιο να τον αντιμετωπίσει άμεσα, ώστε να μην οδηγήσει 

τον ασθενή σε κατάθλιψη, κοινωνική απόσυρση ή υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής του. 

 Η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι πολυπαραγοντική και να 

περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, παρεμβατικές τεχνικές, ψυχολογική 

υποστήριξη, φυσιοθεραπεία και εναλλακτικές θεραπείες. 

  

(κείμενο από τον Όμιλο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών) 

 

 



Η Εμπειρία της Άσκησης Του Σιάτσου 











 Η συνεδρία πραγματοποιείται σε χώρο με 3 κρεβάτια, όπου παράλληλα οι 

γιατροί εξετάζουν ή κάνουν θεραπεία σε άλλους ασθενείς. 

 

 Οι συνεδρίες διαρκούν από 10΄ εώς 60΄ ανάλογα με τη συνθήκη ή το χρόνο 

που διατίθεται. 

 

 Οι συνθήκες είναι συχνά απαιτητικές, με πίεση χρόνου και στενότητα χώρου, 

όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς καλούμαστε να 

χρησιμοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία μας με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο ώστε ο δεχόμενος να βιώσει όσο γίνεται περισσότερο τα οφέλη του 

Σιάτσου.  

 

 Το Σιάτσου είναι άγγιγμα ψυχής. Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες 

μπορεί να λειτουργήσει και να προσφέρει ευεξία και ανακούφιση στον 

δεχόμενο. 

 

 Μέσα από αυτή τη συνεργασία μας δίνεται η δυνατότητα να  αντιληφθούμε 

τις δύσκολες συνθήκες που δουλεύουν οι γιατροί  

 

 
 

Η ΕΜΠΕΙΡ ΙΑ ΤΗ Σ  ΑΣΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ  Σ ΙΑΤΣΟΥ  ΣΤΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΠΟΝΟΥ  

 



 Ο κοινός χώρος εφαρμογής των πρακτικών μας, Σιάτσου και ιατρικών 

πράξεων- δημιουργεί αλληλεπιδράσεις σε πολλά επίπεδα: 

• Ταυτόχρονη άσκηση & αμοιβαία παρατήρηση των πρακτικών μας 

• Αρμονική συνύπαρξη σε ανθρώπινο επίπεδο και διαμόρφωση σχέσης 

εμπιστοσύνης, εκτίμησης και τελικά, ωραίες ανθρώπινες σχέσεις. 

 

 Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, δείχνει ότι το Σιάτσου έχει μεγάλη αποδοχή από 

τους περισσότερους ασθενείς. Βιώνουν ευεξία, ακόμα και στις περιπτώσεις 

που το κυρίως σύμπτωμα δεν έχει βελτιωθεί. Επίσης σε αρκετές 

περιπτώσεις υπάρχει βελτίωση σε παράπλευρη παθολογία που δεν είναι ο 

αρχικός λόγος για τον οποίον ήρθαν στο Ιατρείο Πόνου.  

 

 Οι περισσότεροι ασθενείς ζητάνε να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για 

το Σιάτσου. 

 

 Καθώς παγιώνεται η συνεργασία μας με τους γιατρούς, αποκτούν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα οφέλη που προσφέρει το  Σιάτσου και 

νιώθουν σιγουριά να το προτείνουν στους ασθενείς. 

 

 

Η  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Α Σ Κ Η Σ Η Σ  Τ Ο Υ  S H I A T S U  
Σ Τ Ο  Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο  Π Ο Ν Ο Υ  



Αριθμός Συνεδριών 

• 2017 = 221 

• 2018 = 342 

• 2019 = 344 

• 2020 =   70 

• Συνολικά 2017 - 2018 – 2019 - 2020 = 977 συνεδρίες 

   ----------------------------------------------------------------------- 

• Άτομα συνολικά 583 όπου διαχωρίζονται σε 

 453  Γυναίκες 

 130    Άνδρες 

    ------------------------------------------------------------------------ 

• Οι συνεδρίες που έχουν δεχθεί συνολικά οι ασθενείς είναι από 1 έως 14  

 Από 1 = 400 

 Από 2-5 = 155 

 Από 6 & άνω = 19 

      ------------------------------------------------------------------------ 

• Άτομα που αρνήθηκαν να δεχθούν 15 

      ------------------------------------------------------------------------ 

• Το εύρος της ηλικίας είναι από 19-94 

       ------------------------------------------------------------------------ 

• Ο μέσος όρος Ηλικίας = 64 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



2017 2018 2019 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 221 342 344 70
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Σύνολο Συνεδριών = 977 
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Η παθολογία κυρίως αφορά : 

 
   ->Μυοσκελετικά:  440            

      ->Νευροπαθητικός Πόνος : 49 

      ->Κεφαλαλγίες : 23 

      ->Μετεγχειρητικός Πόνος : 18 

      ->Καρκινικός Πόνος : 17 

      ->Ρευματοειδής Αρθρίτιδα :12 

      ->Ινομυαλγία :  9 

                ->Σκλήρυνση κατά Πλάκας : 3 

                     ->Πάρκινσον : 1 
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 Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που δέχθηκαν συνεδρίες 

υπήρξε βελτίωση των συμπτωμάτων. 

 Στις περιπτώσεις που οι συνεδρίες επανελήφθησαν, η βελτίωση ήταν 

μεγαλύτερη. 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι περισσότεροι ασθενείς είχαν 

δεχθεί παράλληλα ιατροφαρμακευτική αγωγή οπότε είναι δύσκολο 

να εκτιμήσουμε τον ακριβή ρόλο του Σιάτσου. 

 Τέλος να επαναλάβουμε ότι πέρα από την όποια βελτίωση στα 

συμπτώματα, οι ασθενείς δήλωσαν αυξημένο αίσθημα ευεξίας 

και χαλάρωσης. 



Παράλληλες Δράσεις  



  Στα πλαίσια του μήνα ενημέρωσης και διάδοσης του 

Σιάτσου που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου 

(ΕΛ.Ε.ΣΙ.) η ομάδα μας προσέφερε συνεδρίες στο 

προσωπικό του νοσοκομείου 

 Η ομάδα συμμετείχε επίσης τα 2 πρώτα χρόνια της 

παρουσίας της στο Νοσοκομείο, στην Ημέρα Ανοιχτών 

Ιατρείων Πόνου που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία 

Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α). 

 

 Στις 26/10/2018 36 άτομα δέχθηκαν συνεδρίες & στις 

18/10/2019 δέχτηκαν 44. 



Ευχαριστούμε θερμά τις γιατρούς 

του Ιατρείου,  

o κα Ειρήνη Κουρούκλη 

o Φανή Κρεμαστινού 

o Βασιλική Τσιρτσιρίδου και την 

Νοσηλεύτρια  

o κα Κατερίνα Κοζομπόλη, 

για την εξαιρετική συνεργασία 

και την διαρκή τους υποστήριξη. 


