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Για κάποιους η βάδιση αποτελεί την πιο απλή μορφή κίνησης, υπάρχουν όμως 

άνθρωποι για τους οποίους η βάδιση/κίνηση απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Ένα 

υπερσύγχρονο εργαστήριο που λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προσφέρει 

ουσιαστική βοήθεια στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Πρόκειται για 

το Εργαστήριο ανάλυσης βάδισης, με στόχο την κλινική ανάλυση της κίνησης, 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στον τρόπο αντιμετώπισης μυοσκελετικών και 

νευρολογικών προβλημάτων. 

 

 

 

 

Η ανάλυση βάδισης στηρίζεται στην καταγραφή της κίνησης των μελών του 

σώματος, της μυϊκής δραστηριότητας και των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους, με 

σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.  

Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τα τελευταία 

τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο της αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία, 

αναβαθμίζει τις διαδικασίες διάγνωσης και αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας 

υπερσύγχρονα όργανα μέτρησης (2 δυναμοδάπεδα καταγραφής των δυνάμεων 

αντίδρασης του εδάφους, 2 ηλεκτρομυογράφους, καθώς και ένα σύστημα 

κινηματικής ανάλυσης με υπέρυθρες κάμερες υψηλής ευκρίνειας, το οποίο 

συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό το οποίο συγχρονίζει την λειτουργία όλων των 



παραπάνω οργάνων μέτρησης). Σκοπός της ανάλυσης βάδισης είναι η καταγραφή της 

κίνησης, στην συνέχεια ο εντοπισμός της απόκλισης από το φυσιολογικό πρότυπο 

βάδισης και τέλος ο ακριβής εντοπισμός του προβλήματος. Τα παραπάνω στοιχεία 

συνδυάζονται με κλινική εξέταση, σωματομετρική ανάλυση, ανάλυση στατικής 

ισορροπίας και ανάλυση μυϊκού έργου-ισχύος, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται 

περισσότερες από 200 παράμετροι για τη σύνταξη του πορίσματος.  

 

 

Οι περιπτώσεις στις οποίες βοηθά η Ανάλυση Βάδισης είναι: 

 

• Εγκεφαλική Παράλυση και βλάβες, δυσλειτουργίες, κακώσεις του 

κεντρικού νευρικού συστήματος  

• Σύνδρομα με συνοδά κινητικά προβλήματα  

• Μυοπάθειες  

• Εκφυλιστικά νοσήματα και μυοσκελετικές δυσπλασίες  

• Εγκεφαλικό επεισόδιο 

• Δισκοκήλη  

• Άτομα με τεχνητά μέλη 

• Παιδιά, άνω των 6 ετών, με προβλήματα ισορροπίας 

• Αθλητικές κακώσεις όπως πχ ρήξη πρόσθιου χιαστού, κακώσεις 

ποδοκνημικής κτλ.  

• Αρθροπλαστική γόνατος , ισχίου κτλ 

 

 

Σημειώνεται ότι το εργαστήριο δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Μέτρο 3.2, ύψους 200.000 € και αντίστοιχο λειτουργεί και στην 

ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


