
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αθλητική διοργάνωση 
πολλών αγωνισμάτων που γίνεται κάθε τέσσερα 
χρόνια. Η καταγωγή των αγώνων είναι η Αρχαία 

Ελλάδα, και έχουν αναβιωθεί από τον Γάλλο 
βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν στα τέλη του 19ου 

αιώνα. Οι Αγώνες της Ολυμπιάδας, γνωστοί και ως 
Θερινοί Ολυμπιακοί, τελούνται κάθε τέσσερα χρόνια 
από το 1896 και μετά, με εξαίρεση τις χρονιές κατά 

τη διάρκεια των Παγκόσμιων πολέμων. Το 1924 
άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι 

Χειμερινοί Ολυμπιακοί, για χειμερινά αθλήματα. 





 Ο Νοτιοκορεάτης πρωταθλητής Τζαεχιούκ Σα της 

άρσης βαρών στην προσπάθειά του να σηκώσει 162 

κιλά στα 77 κιλά των ανδρών, είδε τον δεξιό του 

αγκώνα να λυγίζει προς τα πίσω από το βάρος. Ο 

Ασιάτης έπεσε κάτω σφαδάζοντας από τους πόνους 

και μεταφέρθηκε κλαίγοντας στο νοσοκομείο. Οι 

εξετάσεις έδειξαν εξάρθρωση αγκώνα. 
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 Αιμορραγία του ωτιαίου χόνδρου: Η αιμορραγία του ωτιαίου χόνδρου 
δεν είναι ασυνήθιστο συμβάν στην πάλη. Παρατηρείται κυρίως μετά από 
προπονήσεις και αγώνες. Η ψύξη του τραύματος μπορεί να παρασχεθεί 
ως πρώτες βοήθειες. 

 Κακώσεις και Μώλωπες:  Οι κακώσεις και οι μώλωπες αποτελούν τους 
αμέσως επόμενους πιο συχνούς τραυματισμούς. Προκαλούνται από 
αμβλεία κρούση ή χτύπημα. Ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της 
δύναμης, περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένοι τραυματισμοί συμβαίνουν 
στον μαλακό ιστό. Αυτό εκφράζεται ως πρήξιμο. Όσο πιο γρήγορα 
επέλθει το πρήξιμο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αιματώματος. 
Το αιμάτωμα αποτελεί ένδειξη ότι τα αιμοφόρα αγγεία έχουν υποστεί 
κάποια βλάβη. 

 Παραμορφώσεις:  Όταν παραμορφώνονται οι αρθρώσεις, υπάρχει 
επίσης τραυματισμός στον τριγύρω μαλακό ιστό. Σε σοβαρές 
παραμορφώσεις, ωστόσο, μπορούν να υποστούν βλάβη και σημαντικοί 
σύνδεσμοι. 





 Οι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης που σχετίζονται με το 
άθλημα της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής δεν είναι 
σπάνιοι και αποτελούν συχνό αίτιο οσφυαλγίας σε άτομα που 
ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά. Η σπονδυλική στήλη 
θεωρείται ιδιαίτερα ‘ευαίσθητη’ περιοχή για τραυματισμούς σε 
αθλητές και αθλήτριες της γυμναστικής λόγω των αυξημένων 
απαιτήσεων του συγκεκριμένου αθλήματος. Ιδιαίτερα σημαντικός 
παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό είναι η 
επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σημαντικών φορτίσεων κατά μήκος 
όλης της σπονδυλικής στήλης, ενώ σημαντικό ρόλο στην 
σοβαρότητα της οσφυαλγίας σε αυτούς τους αθλητές μπορεί να 
παίξουν οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως η πίεση 
για υψηλότερες επιδόσεις και επιτυχία σε σημαντικούς αγώνες. Οι 
πιθανές αιτίες επίμονης οσφυαλγίας σε αθλητές και αθλήτριες της 
γυμναστικής περιλαμβάνουν την σπονδυλόλυση, την 
σπονδυλολίσθηση την νόσο του μεσοσπονδυλίου δίσκου και την 
εφηβική ιδιοπαθή κύφωση. 





 Μικροτραυματισμοί: Όπως όλες οι πολεμικές, έτσι και η πυγμαχία, μπορεί να οδηγήσει σε μικρο-

τραυματισμούς. Τα κοψίματα και οι εκδορές είναι τόσο συχνά, που αντιμετωπίζονται μεταξύ των γύρων 

στο ρίνγκ προκειμένου να μην εμποδίζεται η όραση του πυγμάχου από το αίμα που κυλάει προς τα 

μάτια. Οι τραυματισμοί στο σαγόνι και τα δόντια είναι και αυτοί μέσα στο παιχνίδι και είναι πιθανοί 

ακόμα και αν φοράς μασέλα. Φυσικά η χρήση μασέλας - προστατευτικού δοντιών μειώνει κατά πολύ τον 

κίνδυνο τραυματισμών στο σαγόνι ή τα δόντια, αλλά όπως και να έχει, ο κίνδυνος πάντα καραδοκεί, 

ειδικά στα πολύ δυνατά χτυπήματα .Πολύ συχνοί επίσης είναι οι τραυματισμοί στα χέρια. Οι πυγμάχοι 

φυσικά φορούν μπαντάζ - επιδέσμους χεριών και γάντια, αλλά παρόλα αυτά ο κίνδυνος δεν 

εκμηδενίζεται ποτέ.  

 Σοβαροί τραυματισμοί:Πέραν των επιφανειακών μικροτραυματισμών, υπάρχει πάντα η πιθανότητα 

πολύ σοβαρότερων τραυματισμών για τους πυγμάχους. Δεν είναι καθόλου απίθανο, τα χτυπήματα του 

αντιπάλου να οδηγήσουν σε σπασμένα πλευρά αλλά και σε εσωτερική αιμορραγία.Τα κατάγματα, τόσο 

στα πλευρά, όσο και στα χέρια αλλά και σε άλλα κόκαλα, εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως και με 

σωστό τρόπο, μπορούν να έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον πυγμάχο. 

Επιπλέον, τραυματισμοί στα μάτια μετά από χτυπήματα στο κεφάλι, μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και 

σε τύφλωση. 

 Τραυματισμοί στο κεφάλι: Σοβαρή εγκεφαλική ζημιά μπορεί εύκολα να προκληθεί ακόμα και από ένα 

και μόνο χτύπημα (με λίγη τύχη ή… ατυχία). Η ζημιά μπορεί να φανεί άμεσα μετά από ένα χτύπημα, ή 

σταδιακά μετά από πολλούς αγώνες και χτυπήματα. Αν και ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά με 

την χρήση προστατευτικής κάσκας , σύμφωνα με νεότερες ενδείξεις, οι κάσκες δεν καταφέρνουν 

αποτελεσματικά να αποκλείσουν τον κίνδυνο διάσεισης και κατ’ επέκταση εγκεφαλικής ζημιάς. 





 Στους αθλητές στίβου τραυματίζονται συνήθως 

(αναλόγως με το άθλημα βεβαίως) τα κάτω άκρα. 

Κατάγματα κόπωσης στους δρομείς, τενοντίτιδες 

αχιλλείου και επιγονατιδικού τένοντα στους 

σπρίντερ, κακώσεις γόνατος, ποδοκνημικής και 

υπερπλατίου νεύρου στους άλτες, κακώσεις ώμου 

και θώρακος στους ρίπτες είναι συνηθισμένοι 

τραυματισμοί. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και 

θλάσεις (κυρίως οπισθίων μηριαίων) δεν είναι 

σπάνιες καταστάσεις. 

 





 Στο βόλεϊ το νούμερο ένα πρόβλημα για τους αθλητές 
λόγω των επανειλημμένων αλμάτων είναι η τενοντίτιδα 
του επιγονατιδικού τένοντα , δηλαδή ο πόνος στον κάτω 
πόλο της επιγονατίδας στο σημείο που ενώνεται με τον 
τένοντα. Πρόσθιος επιγονατικός πόνος και 
χονδροπάθεια επιγονατίδας είναι επίσης συνηθισμένες 
καταστάσεις. Δεν λείπουν και στο βόλεϊ σύνθετοι 
τραυματισμοί (ρήξεις χιαστών και μηνίσκων, κακώσεις 
χόνδρου) και προβλήματα στους ώμους (τενοντίτιδα 
τενόντιου πετάλου στροφέων, σύνδρομο προστριβής, 
αστάθειες, ρήξεις επιχειλίου χόνδρου, τενοντίτιδα 
μακράς κεφαλής δικεφάλου). Κατάγματα κόπωσης 
κυρίως στο 3ο και 4ο μετατάρσιο και πελματιαία 
απονευρωσίτιδα, είναι συχνά προβλήματα. 

 





 Στην κολύμβηση οι ευπαθείς αρθρώσεις είναι ο 

ώμος κυρίως  τένοντες στροφέων και δικεφάλου, το 

γόνατο έσω πλάγιος σύνδεσμος, 

επιγονατιδομηριαίος πόνος, σύνδρομο έσω υμενικής 

πτυχής και το πόδι κυρίως τενοντίτιδα των 

εκτεινόντων. 

 





 Τενοντίτις των εκτεινόντων μυών του χεριού 
Είναι πιο συχνή, όταν ο καιρός είναι πιο κρύος, όπως στους 
πρώτους μήνες της άνοιξης με την έναρξη της εντατικής 
προπόνησης. Συνοδεύεται από πόνο στα χέρια και κριγμό 
κατά την κίνηση του καρπού. Τα χέρια πονάνε όχι μόνο κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και σε απλές 
δραστηριότητες όπως στο γράψιμο. Για την αντιμετώπιση 
της επώδυνης αυτής κατάστασης χρησιμοποιούνται 
ελαστικοί νάρθηκες με μεταλλικά ελάσματα που 
ακινητοποιούν τον καρπό, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και 
θεραπεία με πάγο.Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν μπορεί να 
χρειαστεί τοπικές ενέσεις με κορτικοειδές. Προαιρετικά, οι 
κωπηλάτες καλό είναι να φοράνε τον κατάλληλο εξοπλισμό 
όπως μπλούζες με μακριά μανίκια ιδιαίτερα όταν ο καιρός 
είναι πιο ψυχρός. 



 Κατάγματα κοπώσεως πλευρών 
Τα κατάγματα κοπώσεως  των πλευρών είναι συχνή στους κωπηλάτες. Έχει 
υπολογιστεί ότι ποσοστό ίσο με 8-16% σε επαγγελματίες αθλητές καταγράφονται 
τέτοια κατάγματα, κυρίως στο μέσο και το οπίσθιο τριτημόριο της πλευράς. Οι 
τραυματισμοί αυτοί είναι μάλιστα συχνότεροι σε παρουσία μειωμένης 
κινητικότητας των αρθρώσεων, σε παρεκλίσεις τις σπονδυλικής στήλης και σε 
έλλειψη βιταμίνης D. Τα κατάγματα αυτά πολλές φορές δεν είναι αντιληπτά στην 
απλή ακτινογραφία και μπορεί να χρειαστούν περισσότερο έλεγχο, όπως με 
σπινθηρογράφημα οστών. Κλινικά, συνοδεύονται από οξύ πόνο στο πλευρό που 
χειροτερεύει με το βήχα, τη βαθειά εισπνοή και την αλλαγή θέσης, όπως στο 
γύρισμα στο κρεβάτι. Η αντιμετώπιση τους περιλαμβάνει την αποχή από την 
προπόνηση για δύο εβδομάδες και τη σύγχρονη λήψη αναλγητικών, ενώ η 
επιστροφή στην αθλητική αυτή δραστηριότητα πρέπει να γίνεται σταδιακά και με 
αργό ρυθμό.Προληπτικά συστήνεται η ενδυνάμωση μυικών ομάδων, όπως ο 
πρόσθιοι οδοντωτοί και οι εκτείνοντες των κάτω άκρων, η διάταση των ραχιαίων 
μυών, η διατήρηση ικανοποιητικής κινητικότητας στα ισχία, η προοδευτική 
προπόνηση με εργομετρικό εξοπλισμό και η πρόσληψη συμπληρωμάτων 
ασβεστίου και βιταμίνης D. 



 Οσφυαλγία 
Η περιοχή της μέσης εμφανίζει συχνά άλγος στους αθλητές της 
κωπηλασίας εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων κινήσεων της 
μεγάλης κάμψης και της στροφής στην περιοχή της οσφύος. Για 
τους ερασιτέχνες αθλητές, όπως αυτούς που συμμετέχουν σε 
ομάδες πανεπιστημίων του εξωτερικού, η προπόνηση σε 
εργομετρικό εξοπλισμό μεγαλύτερη των 30 λεπτών, καθώς και η 
προπόνηση με βάρη θεωρούνται ότι συνεισφέρουν στην εμφάνιση 
οσφυαλγίας. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις ενοχοποιούνται 
για την εμφάνιση των ενοχλήσεων στη μέση των κωπηλατών, 
όπως η σπονδυλολίσθηση, η δυσλειτουργία των ιερολαγόνιων 
αρθρώσεων και η κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Η 
αντιμετώπιση είναι συνήθως συντηρητική με περιορισμό της 
δραστηριότητας, φυσικοθεραπεία και ενδυνάμωση των μυών του 
κορμού. 

 



 Γοναλγία  
Στην κωπηλασία το γόνατο κινείται σε όλο το εύρος της τροχιάς του και 
δέχεται φορτία με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην πλήρη έκταση του 
γόνατος. Εξαιτίας της επιβάρυνσης αυτής εμφανίζεται σε μεγάλο 
ποσοστό επιγονατιδομηριαίος πόνος. Η παθολογική αυτή κατάσταση 
είναι μάλιστα είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Ο πόνος στο γόνατο 
αναπαράγεται εκτός από την κωπηλασία και σε άλλες δραστηριότητες 
όπως στο τρέξιμο και στην άρση βαρών. Η θεραπεία περιλαμβάνει την 
ενδυνάμωση του τετρακεφάλου και ιδιαίτερα του έσω πλατύ, ενώ στην 
οξεία φάση συστήνεται η τοποθέτηση πάγου.  Εκτός από τον πόνο στην 
πρόσθια επιφάνεια του γόνατος ενοχλήσεις μπορούν να υπάρχουν και 
στην έξω πλάγια επιφάνεια του γόνατος στην περίπτωση του συνδρόμου 
τριβής της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Συχνότερο είναι το πρόβλημα όταν 
υπάρχει ραιβογονία. Τα κατάλληλα υποδήματα συμβάλουν στην 
πρόληψη. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την παγοθεραπεία και τις 
διατάσεις των κάτω άκρων, καθώς και την προοδευτική επιστροφή στην 
αθλητική δραστηριότητα. 

 





 Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον δημοφιλές άθλημα 
με αρκετά συχνούς όμως τραυματισμούς. Οι 
συχνότερα τραυματιζόμενες αρθρώσεις είναι το 
γόνατο (ρήξεις μηνίσκων, ρήξεις χιαστών και 
πλαγίων συνδέσμων, οστεοχόνδρινες βλάβες), η 
ποδοκνημική (διαστρέμματα, οστεόφυτα: 
αστράγαλος του ποδοσφαιριστή) και ο ώμος (ρήξη 
ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, εξαρθρήματα), ενώ 
μυϊκές θλάσεις και σύνδρομο κοιλιακών-
προσαγωγών δεν λείπουν από το πρόγραμμα. 
Κακώσεις γόνατος και ρήξεις αχιλλείου τένοντα 
είναι οι συνηθέστεροι τραυματισμοί. 





 Τραυματισμοί υπέρχρησης 

 Περιγράφονται ως τραυματισμοί υπέρ- χρήσης, οι τραυματισμοί οι οποίοι 
προκαλούνται από την συνεχή καταπόνηση της περιοχής έως ότου η βλάβη 
εγκατασταθεί και ξεκινήσει ο πόνος. Ένας απ΄ αυτούς τους τραυματισμούς είναι 
η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα και ένας άλλος το «jumper's knee». Και 
οι δύο χαρακτηρίζονται από πόνο στον τένοντα κάτω από την επιγονατίδα. Ένας 
άλλος συχνός τραυματισμός υπέρχρησης που προκαλείται στους 
μπασκετμπολίστες είναι η τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα. Αυτός ο 
τραυματισμός του τένοντα προκαλείται στο μυ στο πίσω και κάτω μέρος της 
γάμπας (τενόντιο τμήμα του μυός) και στο σημείο ένωσής του με το οστό της 
πτέρνας, δημιουργώντας πόνο στο πόδι ακριβώς πίσω και πάνω από την πτέρνα. 
H ρήξη (σχίσιμο) μερική ή ολική του Αχίλλειου τένοντα είναι πιθανή. Σε 
περίπτωση της ρήξης του αχίλλειου τένοντα, η θεραπεία είναι είτε συντηρητική 
είτε χειρουργική και αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός αξιολογώντας τη βλάβη 
ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Λόγω τις ιδιαιτερότητας του αθλήματος του 
μπάσκετ καταπονούνται ιδιαίτερα οι ώμοι και κατά συνέπεια και οι μύες οι 
οποίοι τους περιβάλουν. Το rotator cuff (μύες περιστροφής του ώμου – πέταλο 
στροφαίων) αποτελείται από τέσσερις μύες, στους τένοντες των οποίων μπορούν 
να δημιουργηθούν φλεγμονές. Η έκλυση πόνου είναι χαρακτηριστική της 
έναρξης της βλάβης ή της φλεγμονής – τενοντίτιδας των μυών αυτών. 

 



 Τραυματικές βλάβες 

 Οι τραυματικές βλάβες μπορεί να συμβούν από ένα απότομο 
και ξαφνικό χτύπημα. Συνηθέστερες είναι: οι βλάβες των 
δακτύλων και της άκρας χειρός, οι κακώσεις των 
ποδοκνημικών και του άκρου πόδα γενικότερα (συνδεσμικές 
κακώσεις ή και κάταγμα). Στις τραυματικές βλάβες 
εντάσσεται και η μυϊκή θλάση (το μυϊκό τράβηγμα ή 
σχίσιμο) και αφορά κυρίως μυϊκές ομάδες μεγάλων μυών 
συνήθως των κάτω άκρων. Για να αποτραπούν αυτοί οι 
τραυματισμοί, είναι απαραίτητη η μυϊκή ενδυνάμωση των 
μηριαίων και των κνημιαίων μυών, το καλό ζέσταμα και οι 
διατάσεις (αύξηση ελαστικότητας) πριν το παιχνίδι. Η 
ακινητοποίηση, η φαρμακευτική (αναλγητική) αγωγή και 
πρωτίστως η φυσικοθεραπεία αποτελούν τη θεραπεία 
εκλογής. 

 



 Τραυματισμοί του γόνατος 

 Οι τραυματισμοί του γόνατος είναι από τους περισσότερο σοβαρούς 
τραυματισμούς στο μπάσκετ. Ένας τύπος τραυματικής βλάβης του γόνατος είναι 
ή διάταση ή η μερική ή ολική ρήξη των συνδέσμων του. Μια διάταση ή μερική 
ρήξη συνδέσμου ή του αρθρικού θύλακα δεν είναι αρκετά σοβαρός λόγος για να 
προκαλέσει αστάθεια στο γόνατο. Για τη θεραπεία της μερικής ρήξης ή της 
διάτασης το γόνατο πρέπει να προστατευτεί για μικρό χρονικό διάστημα με 
ακινητοποίηση (νάρθηκας κλπ). Μετά την ακινητοποίηση ακολουθεί πρόγραμμα 
αποκατάστασης που περιλαμβάνει την κινητοποίηση και την διάταση των μυών 
καθώς επίσης και ειδικές ασκήσεις (ανάλογα με το είδος της βλάβης) που έχουν 
σαν σκοπό να προσφέρουν σταθερότητα στην άρθρωση του γόνατος. Σε 
αντίθεση με τη μερική ρήξη των συνδέσμων του γόνατος η ολική ρήξη αυτών και 
ιδιαίτερα μερικών όπως π.χ. η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου, απαιτεί 
χειρουργική και μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση. Η ρήξη του 
Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου είναι μία από της περισσότερο συχνές κακώσεις 
που συμβαίνει στους αθλητές του μπάσκετ. Αυτός ο σύνδεσμος συνδέει το οστό 
του μηρού με το οστό της κνήμης και προσφέρει σταθερότητα στο γόνατο. Η 
ρήξη του Π.Χ.Σ. προκαλεί πόνο και αστάθεια στο γόνατο. 



 Μερικοί αθλητές όμως ( οι οποίοι δεν αποφασίζουν να χειρουργηθούν) 
επανέρχονται στο μπάσκετ χωρίς χειρουργείο αφού όμως ακολουθήσουν ειδικό 
πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει σα σκοπό την ενδυνάμωση των μυών της 
περιοχής και αφού πάντα προστατεύουν το γόνατό τους με επιγονατίδες, tape, 
κλπ . Η δύναμη των μηριαίων μυών και ιδιαίτερα των οπισθίων προσφέρει 
σταθερότητα στο γόνατο την οποία δεν μπορεί να προσφέρει ο Π.Χ.Σ. μετά τη 
ρήξη του. Η ρήξη των πλαγίων συνδέσμων σπανίως χειρουργείται εκτός και 
συνοδεύεται και από άλλες κακώσεις που καθιστούν την άρθρωση του γόνατος 
ιδιαίτερα ασταθή και επιρρεπή σε μεγαλύτερο τραυματισμό. Η στροφή στο 
γόνατο μπορεί να προκαλέσει σχίσιμο ή σπάσιμο στο μηνίσκο (έσω μηνίσκος και 
έξω μηνίσκος) ο οποίος είναι ένας ιστός και λειτουργεί σαν μαξιλάρι, σαν 
σφουγγάρι, ανάμεσα στο μηρό και την κνήμη αποσβένοντας και μετριάζοντας 
τους κραδασμούς και τις πιέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους. Η θεραπεία 
του σχισίματος του μηνίσκου μπορεί να είναι συντηρητική μόνο με 
φυσικοθεραπεία ή και χειρουργική, με αρθροσκοπική μηνισκορραφή. Ο 
σπασμένος μηνίσκος αφαιρείται αρθροσκοπικά. Πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής 
αποκατάστασης ακολουθεί και στις δύο περιπτώσεις (μινησκορραφή και 
αφαίρεση). 



 Τραυματισμοί ποδοκνημικών 

 Πολύ συχνός τραυματισμός στο μπάσκετ είναι το διάστρεμμα της 
ποδοκνημικής άρθρωσης. Αυτός ο τραυματισμός συμβαίνει συχνά όταν 
σε έναν παίκτης γυρνά βίαια προς την έξω επιφάνεια η ποδοκνημική του. 
Όταν αυτό συμβεί οι σύνδεσμοι που ενώνουν τα οστά και συγκρατούν 
την ποδοκνημική διατείνονται (τεντώνονται) και σχίζονται. Οι σύνδεσμοι 
μπορεί να κοπούν εν μέρει ή ολικά. Για τη θεραπεία του διαστρέμματος ο 
γιατρός θα συστήσει μια μικρή περίοδο ακινητοποίησης και προστασία 
της άρθρωσης σε ήρεμη θέση, τόσο όσο ο σύνδεσμος χρειάζεται να 
θεραπευτεί. Μετά την ακινητοποίηση ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα 
μυϊκής ενδυνάμωσης το οποίο βοηθά στο να διατηρείται η ποδοκνημική 
σταθερή. Εάν οι εναπομείναντες σύνδεσμοι και η μυϊκή ενδυνάμωση δεν 
προσφέρουν αρκετή σταθερότητα στην άρθρωση της ποδοκνημικής και 
δεν την προστατεύουν από τον επανατραυματισμό της, τότε έχει ένδειξη 
η χειρουργική αποκατάσταση προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη 
και να σταθεροποιήσει την ποδοκνημική. 


