
 
 

10ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης 
 

Φροντιστήριο Φ4  Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης και 
Συνταγογράφηση Αερόβιας Άσκησης σε Κλινικούς 
Πληθυσμούς 

Ημερομηνία    Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 
Ώρα      8:15-12:15 
Τόπος  Εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης και 

Αποκατάστασης, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 
Αριθμός συμμετεχόντων  20 
Υπεύθυνος φροντιστηρίου  Λευτέρης Καρατζάνος, Κλινικός Εργοφυσιολόγος, 

Επιστημονικός συνεργάτης και συντονιστής του Εργαστηρίου 
Κλινικής Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών., Ανδρέας Ζαφειρίδης, 
Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών-ΑΠΘ,  Κωνσταντίνα Δίπλα, 
Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών-ΑΠΘ 

 
Σύντομη περιγραφή  

Η Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης (Κλινική Εργοσπιρομετρία) αποτελεί μια 
εξέταση αναφοράς σε κλινικούς πληθυσμούς με πολλαπλούς σκοπούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
και τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών της αερόβιας άσκησης, ιδιαιτέρως δε της έντασης. Η 
άσκηση επιπροσθέτως αποτελεί σημείο αναφοράς και πυλώνα της Αποκατάστασης ασθενών με 
ευρέως φάσματος νοσήματα (π.χ. καρδιολογικά, αναπνευστικά, μεταβολικά). Μια βασική μορφή 
άσκησης για την υλοποίηση των στόχων της Αποκατάστασης είναι η αερόβια άσκηση. Ένα βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής αποτελεί η ένταση, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με διαφορετικές 
μεθόδους.  

 
Σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου είναι:  

- Να παρουσιαστεί πρακτικά η διεξαγωγή Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης.  
- Να γίνει σύντομη ενημέρωση για την Κλινική Εργοσπιρομετρία, τις ενδείξεις εφαρμογής και 

τη χρήση της στην κλινική πράξη και να αναδειχθεί η σημασία αυτής της εξέτασης στη 
συνταγογράφηση της αερόβιας άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς.  

- Να παρουσιαστεί η ανάλυση δεδομένων (μέσω λογισμικού)  που προκύπτουν από την 
Κλινική Εργοσπιρομετρία για τον προσδιορισμό της έντασης της αερόβιας άσκησης (hands 
on).   
 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες:  

 Θα αντιλαμβάνονται τη σημασία της Κλινικής Εργοσπιρομετρίας στον προσδιορισμό των 
χαρακτηριστικών της αερόβιας άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς, και ιδιαιτέρως της 
έντασης.  



 
 
 Θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάλυση δεδομένων για τον προσδιορισμό της 

έντασης αερόβιας άσκησης.  
 Θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους περιορισμούς και επιμέρους ζητήματα που 

αφορούν σε διαφορετικές μεθόδους προσδιορισμού της έντασης αερόβιας άσκησης. 
  

Επιθυμητά προαπαιτούμενα    

 Γνώσεις Εργομετρίας  
 Βασική γνώση του προγράμματος Microsoft Excel  

 
Πρόγραμμα 

 Πρακτική επίδειξη Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης 
 Κλινική Εργοσπιρομετρία, γενικές θεωρητικές γνώσεις 
 Ανάλυση δεδομένων για προσδιορισμό της έντασης αερόβιας άσκησης  
 Σχόλια, συζήτηση και εμπέδωση μέσω ερωτήσεων  

 
 


