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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα μπορούσα να πω ότι η απασχόλησή μου με τους τραυματισμούς 

που έχουν υποστεί πάρα πολλοί μουσικοί επαγγελματίες και μη - είναι κάτι 

πολύ περισσότερο απ’ το ν’ ασχοληθώ με μια απλή πτυχιακή εργασία για να 

πάρω το πτυχίο του πανεπιστημίου με έναν καλό βαθμό. Το γεγονός, ότι 

αντιμετωπίζω και εγώ ένα μεγάλο σωματικό και ψυχολογικό πρόβλημα για 

το οποίο οι έρευνες που έχω κάνει σε συνεργασία με μουσικούς, νευρολό

γους και φυσιοθεραπευτές για την επίλυση του προβλήματος μου, δεν απο

τελεί το μοναδικό αίτιο. Μόλις άρχισα την έρευνα κάνοντας δημοσκόπηση, 

ρωτώντας δηλαδή πολλούς συμφοιτητές και καθηγητές μου, δεν πίστεψα 

στα μάτια μου το ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει υποστεί και αντιμετωπίσει 

διάφορους σοβαρούς τραυματισμούς και για μεγάλο διάστημα. Πολλοί μου 

εξήγησαν τα περιστατικά τους και μου απέδειξαν ότι οι επιτυχείς θεραπείες 

στις οποίες είχαν υποβληθεί, είχαν άμεση σχέση τόσο με τις προτάσεις των 

γιατρών τους, όσο και με την ίδια τους τη βούληση να συμβάλλουν σ’ αυτό 

το έργο κάνοντας και δικές τους αυτοσχεδιαστικές προσπάθειες. Υπήρξαν 

όμως και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους, αλλά 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος αντιμετώπισης.

Μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια συνειδητοποίησα αμέσως ότι η 

ενημέρωση των τραυματισμένων μουσικών για την επίλυση των προβλημά

των που αντιμετωπίζουν θεωρείται άκρως απαραίτητη για οποιοδήποτε ε

πίπεδο ή είδος μουσικής. Όπως βλέπετε και εσείς δεν είναι μόνο οι επ α/- 

γελματίες μουσικοί, είναι και οι φοιτητές, ακόμη και ερασιτέχνες που αντιμε

τωπίζουν σημαντικά προβλήματα, οι οποίοι είναι πολλοί και δυστυχώς εδώ 

στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής κλινικές εξειδικευμένες στις πα

θήσεις των μουσικών.
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Παρ’ όλα αυτά όμως οφείλω να τονίσω ότι αυτό το καθήκον που μου  

ανατέθηκε να κάνω αυτή την έρευνα με βοήθησε πάρα πολύ ψυχικά για να 

μπορέσω να αντιμετωπίσω με ψυχραιμία και σύνεση το πρόβλημα που με  

έχει αποτρέψει τελείως απ’ το μουσικό μου όργανο και με ταλαιπωρεί εδώ 

και δύο χρόνια. Πιστεύω τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι μουσικοί που έχουν 

κάποιο σωματικό ή ψυχικό τραυματισμό, ότι θα ξεπεραστεί γρήγορα αρκεί 

να ενημερώνονται πλήρως για κάθε είδους ασθένεια αλλά και αν ενημερώ

νουν πλήρως τους καθηγητές τους αλλά και τους γιατρούς για να ληφθούν 

τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, κάθε φορά που εμφανίζεται ένας πόνος σε 

οποιοδήποτε σημείο του οώματος.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους επιβλέποντες της πτυ

χιακής μου εργασίας, Δήμητρα Κόνιαρη και Νεκτάριο Πάρη, για την συγγρα

φή κεφαλαίων αλλά και για την συνδρομή τους στο έργο αυτό. Επίσης θέλω 

να ευχαριστήσω τους νευροχειρούργους Δαμιανό Σακά και Νίκο Γκατζώνη 

για κάποιες πληροφορίες σχετικά με κάποιες ασθένειες. Θέλω ακόμη να ευ

χαριστήσω τον φυσιοθεραπευτή Θεόφιλο Γιαλίτη για την αναφορά διαφόρων 

θεραπειών

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμφοιτητές μου που συμ

μετείχαν σ’ αυτήν την έρευνα και ελπίζουμε όλοι μας ότι με υπομονή και κοα- 

ράγιο τα προβλήματά μας θα ξεπεραστούν.
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Κεφάλαιο 1: Τα ιστορικά δεδομένα της μουσικής ιατρικής

1.1. Κατά τον 19° αιώνα

Σύμφωνα με τα άρθρα που έχουν βρεθεί έχει παρατηρηθεί ότι τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανοπαίχτες ήταν κυρίως μυοσκελε- 

τικά. Είχαν να κάνουμε με μια μορφή παράλυσης στην οποία δόθηκε η ονο

μασία «Κράμπα του μουσικού» (Σακαλάκ, 1999, σ. 13). Απ ’ τα τέλη του 190ϋ 

αιώνα άρχιζε να παρατ/7 ρείται αυτό το φαινόμενο από πολλές όψεις κυρίως 

στους πιανίστες αλλά και κατά επέκταση στους βιολιστές.

Ο George Vivian Poore (1887, όπως αναφέρεται στον Σακαλάκ, 

1999) ήταν από τους πρώτους γιατρούς που έκαναν μελέτη στην κράμπα 

των πιανιστών η οποία μπορούσε να εμφανιστεί από πολλές αιτίες όπως 

κακή στάση του σώματος, υπερένταση και γενικώς η κούραση που προέρ

χονταν από την υπερβολική χρήση του οργάνου ή από έναν μικροτραυματ/- 

σμό ο οποίος μπορούσε να επεκταθεί σε περίπτωση που το αμελούσαν 

πλήρως οι πιανίστες. Γι’ αυτό το λόγο ο Poore εκτός από τα αντιφλεγμονώ- 

δη φάρμακα και την απλή εντριβή που είχε προτείνει, θεωρούσε πως η κα

ταλληλότερη θεραπεία ήταν η ανάπαυση.

Παρόλα αυτά, με την εξέλιξη των οργάνων, παρατηρήθηκε ότι και τα 

υλικά κατασκευής που συνήθως τα έκαναν ανθεκτικά και βαριά είχαν επ/- 

πτώσεις στην σωματική ακεραιότητα των μοασικών. Για παράδειγμα, η βάση 

στην οποία στηρίζονται οι χορδές του πιάνου μετατρέπεται από ξύλινη σε 

μεταλλική για να τεντώνονται περισσότερο οι χορδές με αποτέλεσμα να ε

φαρμόζονται τα χέρια στα πλήκτρα του οργάνου με περισσότερη δύναμη. 

Κάποια άλλα όργανα, όπως το κλαρινέτο, κατασκευάζονται από ελαφρύ ξύ

λο ζυγίζοντας περίπου 300gr. Μετά αυξήθηκε το βάρος του φτάνοντας στα
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800-1 OOOgr το οποίο προέρχονταν από την μεταλλική επένδυση που εφαρ

μόστηκε (μεταλλικά κλειδιά).

Στη συνέχεια, πολλοί ερευνητές της μουσικής ιατρικής παρατήρησαν 

μια ασθένεια αρκετά «συγγενική» με την κράμπα αλλά αργότερα παρατηρή

θηκε ότι δεν ήταν μυοσκελετική. Σύμφωνα με μια αναφορά του μουσικού 

φυσιοθεραπευτή Oucheho (Σακαλάκ, 1999), διαπίστωσε το 1861 σε μ ια  

πιανίϋτρια το εξής: Στην προσπάθειά της να δυναμωθούν τα δάκτυλά της 

κάνοντας ειδικές ασκήσεις εμφανίστηκε ένας πόνος αρχίζοντας απ’ το μέσο 

νεύρο και καταλήγοντας στον ώμο ο οποίος δεν ήταν μυϊκός. Η υποτροπή 

αυτού του μυστηριώδους πόνου γινόταν με την χρήση του πιάνου και κρα

τούσε για αρκετά χρόνια.

Κάποιοι άλλοι ερευνητές όπως ο Gowers το 1888 (Σακαλάκ, 1999) 

δήλωσε ότι η εμφάνιση αυτής της δυσχέρειας και στη σανέχεια του πόνου 

παρατηρείται περισσότερο στις γυναίκες. Το αίτιο σχετίζεται με την έλλειψη 

ελέγχου όπου τα δάκτυλα δεν αντιστοιχούν στα κατάλληλα πλήκτρα, έτσι 

ώστε αυτός ο λανθασμένος και ανεξέλεγκτος δακτυλισμός να προκαλέσει τα 

συμπτώματα που προαναφέρθηκαν.

Από όλες αυτές τις έρευνες που έγιναν μέχρι τα τέλη του 19σί/ αιώνα 

αποδεικνύεται ότι όλοι οι ιατρομουσικοί καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα 

ότι η καταλληλότερη θεραπεία για τον μουσικό αποτελεί η ξεκούραση. Ο 

Poore το 1887 έδωσε με περισσότερη σαφήνεια το εξής πόρισμα:

«Το πιο σημαντικό στοιχείο της θεραπείας είναι η ξεκούραση. Η εκτε

ταμένη χρήση του χεριού πρέπει να περιορισθεί. Συχνά είναι απαραίτητο να 

το υπενθυμίζει έντονα κανείς αυτό στον ασθενή. Σχετικά με την μελέτη του 

πιάνου, αν δεν απαγορευθεί τελείως θα πρέπει να περιορισθεί σε τέτοιο βαθ

μό που να μην προκαλεί πόνο η δυσχέρεια. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να το 

επιβάλλει κανείς στους πιανίστες. Με το που θα αισθανθούν καλύτερα τρέ
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χουν αμέσως στο πιάνο. Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις που ενώ πήγαιναν 

καλά γύρισαν πίσω με μίας ώρας μελέτη» (Σακαλάκ 1999, σ. 17).

1.2. Η Μουσική ιατρική τον 20ου αιώνα

Με την εξέλιξη γενικότερα της επιστήμης, η ιατρική κατάφερε μέσα 

από τις έρευνες να βγάλει ένα πόρισμα το οποίο θεωρεί ότι τα σωματικά 

προβλήματα που παρουσιάζονται στους μουσ/κής έχουν σαν αφετηρία τα 

ψυχολογικά. Το 1932 ο γερμανός νευρολόγος Kurt Singer εκδίδει το βιβλίο 

με τίτλο «Ασθένειες του Μουσικού Επαγγέλματος» (Σακαλάκ, 1999, ο. 17). 

Αναφέρει το κύριο ψυχολογικό πρόβλημα των μουσικών, το τρακ στις συ- 

ναυλίες, που προέρχονταν απ’ την νευρικότητα η οποία αναπτύσσονταν/ με  

τις πολλές ώρες μελέτης. Το τρακ θεωρείται μια μορφή άγχους το οποίο 

«γεμίζει» τον μουσικό με μια αίσθηση απειλής. Ως αίσθηση απειλής χαρα

κτηρίζεται ο κίνδυνος που νιώθει ο μουσικός ότι θα γελοιοποιηθεί ή θα εκτε- 

λεί σε περίπτωση που δεν θα παίξει σωστά.

Το 1972 έγινε ένα συμπόσιο στη Βιέννη με κύριο θέμα της νευρολο- 

γίας το τρακ των μουσικών όπου η επιτυχία του παρακίνησε τους Mac

Donald Critchley & Henson να γράψουν το 1977 ένα βιβλίο πάνω στο θέμα 

του Σαμποσίου, στο οποίο είχαν λάβει μέρος, όπου είχε μεγάλη δεκτικότητα 

απ’ τους αναγνώστες για την καταπολέμηση γενικότερα του άγχους και του 

στρες (Σακαλάκ, 1999). Το 1978 το περιοδικό «Senza Sordino» δημοσιεύει 

μια έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας όπου 

με μια λίστα 130 επαγγελμάτων οι μουσικοί κατέχουν την πέμπτη θέση όσον 

αφορά την εμφάνιση του άγχους και του στρες (NIOSH, 1978).

Στη συνέχεια το 1995 ο Lehrer μελετώντας τα συμπτώματα του τρακ 

στους μουσικούς τα διαιρεί σε τρεις κατηγορίες: α) την σωματική ή συνα/- 

σθηματική υπερδιέγερση, συμπτώματα της οποίας είναι η ταχυπαλμία, ο /-
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δρώτας, β) νοητικές διαταραχές ότι κάτι δυσάρεστο θα συμβεί. Αυτές οι αρ

νητικές σκέψεις μετατοπίζουν την προσοχή απ’ τις πραγματικές δυσκολίες 

μιας παράστασης και οι μουσικοί εκείνη την στιγμή σκέφτονται πως θα κα

ταπολεμήσει το άγχος τους.

Η τρίτη κατηγορία που ο Lehrer την ονομάζει μπηχαβιοριστική ανα- 

φέρεται στην αποφυγή της μελέτης ένας δύσκολου σημείου του κομματιού 

με σκοπό να αποφύγει το άγχος. Στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνεται 

η επίδοση του μουσικού αντί να αυξάνεται. Ο Lehrer τονίζει ότι οι τρεις πα

ραπάνω κατηγορίες μπορούν να εκδηλωθούν τόσο μεμονωμένα όσο και σε 

συνδυασμό (Σακαλάκ, 1999).

Το 1983 η γιατρός Alice Brandfrobrener σε συνεργασία με το Col- 

orando Music Festival διοργανώνει το πρώτο συνέδριο με κύριο ζήτημα τα 

ιατρικά προβλήματα των μουσικών. Στην συνέχεια το 1984 έχουμε το αυξα

νόμενο ενδιαφέρον τόσο από γιατρούς όσο και από μουσικούς με το συνέ- 

δριο ASTA (American String Teachers Association) με θέμα «Sforzando The 

String Players’ Stress Points and their Relief». Θέματα που παρουσιάστη

καν στο Σανέδριο ήταν και η πρόληψη των μουσικών από τραυματισμούς με 

την παρουσίαση της τεχνικής yoga και της Alexander (Σακαλάκ, 1999, 

Brandfrobrener, 1990).

Εκτός από Μουσικές Κλινικές στην δεκαετία του ’80 παρουσιάζονται 

εξίσου και κάποιοι διεθνείς οργανισμοί και σύνδεσμοι όπως το ΙΑΜΑ (Inter

national Arts Medicine Association), οι οποίοι έχουν σαν στόχο την αξιολό

γηση και συλλογή των πληροφοριών για να διατηρήσουν ζωντανή την ροή 

της επιστημονικής έρευνας. Το 1986 η έρευνα επεκτείνεται χάρις στα άρθρα 

κάποιων περιοδικών όπως το «Medical Problems of Performing Artists» μβ 

εκδότη την γιατρό Alice Brandfonbrener. Την ίδια χρονιά γίνεται μια σημαντι

κή έρευνα για τα σωματικά προβλήματα των μουσικών στα πλαίσια του A\e-
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θνούς Συνεδρίου Συμφωνικών και Οπερατικών Μουσικών (International 

Conference of Symphony and Opera Musicians) ανάμεσα σε 4000 μουσ/- 

κούς που παρευρίσκονταν. Από αυτούς, 52% συμπλήρωσαν το ερωτηματο

λόγιο και 72% απάντησαν ότι είχαν αντιμετωπίσει σωματικά προβλήματα τα 

οποία παρεμπόδιζαν το παίξιμο του μουσ/κού τους οργάνου (Κόνιαρη, 

2006)

Τέλος, το 1989 δημιουργήθηκε στην Αμερική στο Συνέδριο του Aspen 

το ΡΑΜΑ (Performing Arts Medicine Association) που ήταν ο πρώτος επαγ

γελματικός οργανισμός στην χώρα και παράλληλα τον ίδιο χρόνο στην Αγ

γλία ιδρύθηκε ένας παρόμοιος το ΑΜΑΒΟ (Association of Medical Advisors 

to British Orchestras) (Σακαλάκ, 1999).

1.3. Σωματικά προβλήματα

Τα σωματικά προβλήματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες (Σακαλάκ, 

1999): α) Τα μυοσκελετικά, β) τα σύνδρομα παγίδευσης νεύρου, γ) διαταρα

χές κινητικής λειτουργίας·.

1.3.1. Τα μυοσκελετικά προβλήματα

Έχει παρατηρηθεί ότι η καταπόνηση που υφίσταται ο μυς προκαλεί 

σοβαρούς τραυματισμούς στο χέρι και στον καρπό λόγω της υπερβολικής 

χρήσης του οργάνου και το σημαντικό σ’αυτή την περίπτωση είναι ότι ο πό

νος εμφανίζεται σταδιακά και επιδε/νώνεται απότομα καλύπτοντας όλα τα 

περιθώρια για να αντιμετωπιστεί εγκαίρως τέτοιου είδους συμπτώματα προ- 

καλούν την τενοντίτιδα. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσό rep ο 

στους πιανίστες όπου τα δάχτυλα ανοίγονται υπερβολικά για να «πατή

σουν» σε μακρινές νότες, αφού το χέρι αρχίζει να «σφίγγει» σ’αυτήν την 

προσπάθεια με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας μεγάλος πόνος ο οποίος
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μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος, εντοπισμένος ή διαχεόμενος και να ‘χει διά

φορα /α ρ α κτ/7ρ/στικά.

Ένα άλλο μείζων πρόβλημα αποτελούν οι τραυματισμοί στις αρθρώ

σεις (δάχτυλα, καρπός, χέρια, ώμος) Με τις μελέτες που έχουνε γίνει αυτοί οι 

τραυματισμοί μπορεί να προέρχονται απ’την γενετική προδιάθεση του μου

σικού με χαλαρές αρθρώσεις (hypermobility). Με την χρήση των χεριών 

σ’αυτές τις λεπτές και έντονες δραστηριότητες έχουμε την εμφάνιση της ζκ- 

φυλιστικής αρθροπάθειας. Για παράδειγμα η τραυματική αρθρίτιδα που εμ

φανίζονται σε μουσικούς κρουστών μπορεί να προέρχεται από την χρόνια 

καταπόνηση των καρπών και των χεριών τους. Αυτό προκαλείται εξαιτίας 

των πολλών επαναλαμβανόμενων κινήσεων που κάνουν. Σαν πιο ευαίσθη

τες αρθρώσεις των μουσικών εκτελεστών, έχουν θεωρηθεί αυτές των δακτύ

λων και του καρπού. Ένας μουσικός ο οποίος έχει χαλαρή άρθρωση και 

χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δύναμη για να πιέσει την χορδή ή το πλήκτρο 

έχει μεγάλες πιθανότητες να αποκτήσει μεγάλο πρόβλημα για πολύ κα/ρό.

1.3.2. Σύνδρομα παγίδευσης νεύρων

Αποτελεί ένα φαινόμενο στο οποίο δεν επιδεικνύεται η κατάσταση 

μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Σ’αυτήν την περίπτωση αναφερόμα

στε κυρίως στον καρπό με την τταψόευση του ωΛένιου νεύρου, καθώς και 

στον αγκώνα στην επικονδυλίτιδα της έξω πλευράς του. Ένα συνηθισμένο 

αίτιο που προκαλεί την παγίδευση του νεύρου στους μουσικούς είναι το 

σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Ο βασικός λόγος όλων αυτών των συν

δρόμων είναι το μουσικό όργανο και η κατάλληλη στάση του σώματος για το 

καθένα αντίστοιχα οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η μείωση της χαλαρότ/7 - 

τσς που οφείλεται στην έλλειψη διαλειμμάτων για να ξεκουραστούν τα χέρια



και η σύσφιξη των μυών με την δυναμική του οργανοπαίχτη, ο οποίος συνή

θως- δεν την αντιλαμβάνεται.

1.3.3. Διαταραχές της κινητικής λειτουργίας

Οι διαταραχές κατά την διάρκεια της κίνησης των χεριών δεν αποτε

λούν μόνο σωματικό πρόβλημα αλλά και ψυχικό. Μια γνωστή διαταραχή εί- 

ναι η εστιακή δυστονία (focal dystonia) όπου ένα αξιοσημείωτο χαρακτηρ/- 

στικό είναι η έλλειψη πόνου. Συνήθως παρατηρείται στον μέσο και στον πα

ράμεσο. Όταν διαταράσσεται ένα οποιοδήποτε δάχτυλο από τα πέντε εκτός 

το ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, μεταδίδει αυτήν την ανωμαλία και 

στα υπόλοιπα αλλά όχι όμως στον ίδιο βαθμό. Αυτό το φαινόμενο εντοπίζε

ται με την απότομη κάμψη ή αναστολή του δακτύλου η οποία δεν επιτρέπει 

την επαναφορά του στην αρχική του θέση. Το κύριο δ/αταρασσόμενο δάκτα- 

λο όταν έρθει σε επαφή με την χορδή μιας κιθάρας ή με το πλήκτρο ενός 

πιάνου θα τεντωθεί και «συρρικνώνει»απότομα και άχρονα (κάμψη) ή θα 

υψωθεί (αναστολή). Στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα γειτονικά δάχτυλα 

θα κάνουν περίπου το ίδιο αλλά σε αντίθετη κατεύθυνση μ’αυτή του δυστο- 

νικού δακτύλου. Τα συμπτώματα της δυστονίας εξαφανίζονται -μερικώς- ό

ταν ο οργανοπαίχτης έχει να παίξει πολύ καιρό. Οι νευρολόγοι πιστεύουν ότι 

αατή η ασθένεια δεν θεραπεύεται και ότι οφείλεται σε βλάβη στον εγκέφαλο 

όπου η εντολή που δίνει στους μυς του δακτύλου δεν είναι ξεκάθαρη. Μια 

λύση είναι η χρήση bottox αλλά από κάποιους θεωρείται επικίνδυνη γιατί 

μπορεί να προκαλέσει παράλυση. Πολλοί νευρολόγοι πιστεύουν ότι δεν υ

πάρχει θεραπεία.

Απ ’την άλλη πλευρά, οι φ υ σ ιο θερ α π ε ίες  πιστεύουν ότι υπάρχει κά

ποιος εθισμός στους μυς να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και γ ι’αυτό προτείνουν 

χαλαρές και αργές κινήσεις με πολλά διαλείμματα και μικρού μήκους ασκή

9



σεις. Οι θεραπείες που προτείνουν οι φυσιοθεραπευτές είναι η βιολογική 

βπ ανατροφοδότηση και ο βελονισμός.

Ένα άλλο σημείο του σώματος το οποίο απέχει πολύ απ ’ τα άλλα ερ

γατικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το μουσικό όργανο και καταπονεί

ται αρκετά είναι ο ώμος. Αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται στους έγχορ

δους και τους πνευστούς. Στην  άρθρωση του ώμου παρατηρείται η επίδρα

ση στατικών και δυναμικών φορτίων. Σ’ ένα κιθαρίστα ή έναν βιολιστή το α

ριστερό χέρι που εφαρμόζεται στο μπράτσο του οργάνου δέχεται στατ/κό 

φορτίο ενώ το δβξί δέχεται στατικό και δυναμικό φορτίο.

Εκτός από τους ώμους λίγο πιο πέρα όπως στον αυχένα και στην 

πλάτη παρατηρούνται κάποιες καταπονήσεις οι οποίες εμφανίζονται κατά 

την διάρκεια του παιξίματος εξ’ αιτίας της λάθους στάσης του σώματος αλλά 

και απ' το σφίξιμο των μυών που μπορεί να προέρχεται ακόμα και από κά- 

πο/ες άλλες δουλειές που έχει κάνει το χέρι, όπως σήκωμα βαριών αντικε/- 

μένων ή και από ουσίες που τονώνουν το νευρικό σύστημα όπως οι καφέ

ας- και το αΛκοόλ, ή ακόμη και φαρμακευτικές ουσίες.

1.4. Αιτίες που ττροκαλούν τραυματισμούς

Μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει στους τραυματισμένους μουσ/- 

κούς έχει παρατηρηθεί ότι οι αιτίες των τραυματισμών τους ποικίλουν. Οι 

βασικές είναι οι εξής (Σακαλάκ, 1999):

• Ανεπαρκής φυσική κατάσταση

• Απότομη αύξηση των ωρών μελέτης

• Σφάλματα κατά την διάρκεια συνεχούς μελέτης

• Η αλλαγή στον τρόπο της μελέτης και της εκτέλεσης

• Ανεπαρκής αποκατάσταση παλαιότερου τραυματισμού

• Κακή στάση του σώματος και χρήση του οργάνου
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• Γενετικοί παράγοντες Ανατομικές ιδιομορφίες, κατασκευή του σώματος.

• Ενότητα οργάνου

• Στάση σώματος για την εκτέλεση του οργάνου

• Πίεση που προκαλεί το όργανο στο σώμα

• Το βάρος του οργάνου

• Το στρες

• Ο μεγάλος αριθμός των επαναλαμβανόμενων κινήσεων.

• Απότομη αύξηση των ωρών μελέτης με διαλείμματα μικρής διάρκειας

• Η ηλικία του μουσικού

• Η έλλειψη ενημέρωσης

1.4.1. Οι βαθμίδες τραυματισμού

Σύμφωνα με τον Σακαλάκ (1999) οι κύριες βαθμίδες τραυματισμού εί

ναι πέντε:

\ η βαθμίδα: Έχει να κάνει μ’ ένα αίσθημα πόνου κατά την διάρκεια της μελέ- 

τΠζ ή τιΊζ εκτέλεσης μόνο σ’ ένα σημείο. Μετά την μελέτη ο πόνος παραμένει 

για λίγο χρονικό διάστημα

2η βαθμίδα: Έχει να κάνει με πόνο που κρατάει για πολλές ώρες μετά την 

μελέτη και εμφανίζεται σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ζη βαθμίδα: Είναι η πιο συνηθισμένη που εμφανίζεται στους μουσικούς κα

τά την διάρκεια της μελέτης, όπου χρειάζεται περισσότερη ανάπαυση και 

Λψότερη εξάσκηση κατά την μελέτη. Σ’ αυτές τις εναλλασσόμενες ενέργειες 

ο πόνος εξαφανίζεται. Όταν ο μουσικός αρχίζει να ξεκουράζεται πλήρως για 

μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως για 

παράδειγμα όταν κοιμάται το μεσημέρι ή το βράδυ τότε έχουμε υποτροπή 

αυτού του πόνου, καθώς και κατά το πρωινό ξύπνημα τυχαίνει πολλές φο
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ρές ο μουσικός να νιώθει το ίδιο ακριβώς πόνο όταν κάνει άλλες δουλειές 

όπως στην οδήγηση, στο βούρτσισμα των δοντιών, στο γράψιμο ή και σε 

άλλες δουλειές του σπιτιού.

Α·η βαθμίδα: Πρόκειται για έναν πόνο που αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 

μελέτης/εκτέλεσης και παραμένει σχεδόν αμείωτος στις μεταξύ περιόδους 

μ βλ έ τη ςίε κτέλεσ η ς.

5η βαθμίδα: Είναι η πιο σοβαρή βαθμίδα πόνου όπου μειώνει αρκετά την 

ικανότητα των χεριών και την επίδοση στην μελέτη. Πολλές ψορές αυτός ο 

πόνος εμφανίζεται με την παραμικρή και απλή κίνηση του χεριού.

1.4.2. Οδηγίες για την θεραπεία

Συνοψίζοντας τις μελέτες πάνω στα επίπεδα των τραυματισμών και τον τρό

πο αντιμετώπισής τους οι διάφοροι ερευνητές προτείνουν τις παρακάτω θε

ραπείες (Σακαλάκ, 1999).

• Ξεκούραση, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπινου οργαν/σμού

• Τεχνική: Διόρθωση προβλημάτων, μείωση στατικού και δυναμικού φορτί- 

ου.

• Χρήση φαρμάκων: Μη στεροειδή και αντιφλεγμονώδη καθώς και η χρήση 

βιταμινών C, D

• Τεχνική χαλάρωσης: Alexander technique, Feldenkreis method, Yoga

• Τοπικές ενέσεις

• Εγχείρηση

12



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Έρευνα πάνω στα σωματικά προβλήματα που 

έχουν αντιμετωπίσει οι φοιτητές του τμήματος Μουσικής Ε

πιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

λόγω της συστηματικής ενασχόλησής τους με κάποιο

μουσικό όργανο

2.1. Εισαγωγή

Η έρευνα έγινε τον Νοέμβρη του 2006 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·, 

Θεσσαλονίκη, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου.

2.2. Οι συμμετέχοντες

Στην έρευνα πήραν μέρος 51 φοιτητές του τμήματος Μουσικής Επ/- 

στήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ηλικία των φοιτητών 

ήταν από 17-27 χρόνια (Μ.Ο. 20,4 χρόνια). Οι 24 ήταν άντρες και οι 27 γυ

ναίκες (Πίνακας 1).

□  ΑΝΤΡΕΣ 
Ο ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πίνακας 1. Φύλο των συμμετεχόντων 

Η χρονική περίοδος συστηματικής μελέτης του μουσικού τους οργά

νου κυμαινόταν από τα 3 έτη μέχρι τα 15 έτη (Μ.Ο. 8,2 έτη) (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Έτη συστηματικής ενασχόλησης με το μουσικό όργανο

Από τους συμμετέχοντες, 31 άτομα έπαιζαν πιάνο, 4 άτομα φλάουτο, 

3 άτομα ακκορντεόν, 4 άτομα κιθάρα, 3 άτομα κλαρινέτο, 3 άτομα βιολί, 2 

άτομα μπουζούκι, 1 άτομο κλαρίνο, 1 άτομο σαξόφωνο, 2 άτομα ούτι και 1 

άτομο νέι (αραβικό πλαγίαυλο) (ΓΎ\νακας 3).

□  Πιάνο
□  Κιθάρα
□  Φλάουτο

ΐ ρ ΐ § □  Βιολί
Β Μπουζούκι
□  Κλαρίνο
□  Ούτι

31
□  Σαξόφωνο
■  Ακκορντεόν 
□  Κλαρινέτο
□  Νέι

Πίνακας 3. Κατανομή των φοιτητών σύμφωνα με το μουσικό όργανο

2.3. Αποτελέσματα

Το 34% των φοιτητών δεν  δήλωσε να έχει υποστεί κάποιο τραυματ/- 

σμό απ ’ την συστηματική χρήση του μουσικού οργάνου, ενώ το υπόλοιπο 

66% είχε αποστεί (Πίνακας 6).
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Πίνακας 6.

Οι τραυματισμοί είχαν να κάνουν με πόνους στην πλάτη και στη μέση 

από καμπούριασμα κάτι που οφείλονταν σε πολλές ώρες διαβάσματος. Μια 

άμεση λύση ήταν η μείωση της μελέτης καθώς και ένα μικρό τέντωμα στο 

σημείο του πόνου και μια εντριβή. Άλλοι τραυματισμοί όπως η τενοντίτιδα, 

το αυχενικό σύνδρομο, πόνος στον καρπό ή και σ’ όλο το χέρι, τοπική δυ- 

στονία, δυσλε/τουργία χεριού.

Στη συνέχεια τέθηκαν στους φοιτητές που αντιμετώπιζαν ή αντιμετώ

πισαν διάφορα σωματικά προβλήματα τα εξής ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Βαθμολογήστε απ ’ το 1 (ελαφρύ) μέχρι το πέντε (πολύ έντονο) 

το πόσο έντονος ήταν ο πόνος ή το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε.

10 άτομα βαθμολόγησαν με 2, 8 άτομα με 1, 8 άτομα μ ε  3, 4 άτομα 

με  4 και 3 άτομα μ ε  5 (Πίνακας 7).

Πίνακας 7. Βαθμός του προβλήματος που συνάντησαν οι φοιτητές
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4α: Τι είδους πρόβλημα είχατε;

a ) Τενοντίτιδα: 10 φοιτητές: 5 πιανίστες, 2 βιολιστές, 2 κλαρινετίστες και ο 

0ο/τητής που παίζει αραβικό πλαγίαυλο (Πίνακας 8).

5 

4 

3

2

1 

0

Πίνακας 8. Κατανομή των φοιτητών που αντιμετώπισαν τενοντίτιδα, σύμφωνα με το μουσικό

όργανο που παίζουν.

β )  Πόνος στον καρπό: 8 φοιτητές: 5 πιανίστες, 1 ουτίστας, 1 κιθαρίστας και 

1 ακΛΌρντεονίστας (Πίνακας 9).

5 

4 

3 

2 

1 

0

Πίνακας 9. Κατανομή των φοιτητών που αντιμετώπισαν πόνο στον καρπό, σύμφωνα με το

μουσικό όργανο που παίζουν.

γ) Αυχενικό πρόβλημα: 7 φοιτητές: 3 πιανίστες, 1 ουτίστας, 1 κλαρινετί- 

στας, 1 /?/ολιστής και ο φοιτητής που παίζει αραβικό πλαγίαυλο (Πίνακας 

10).

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ

Αραβικός Πλαχ. Κλαρινέτο Βιολί Πιάνο
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ

Λαούτο Κλαρίνο Αραβικ.Πλ. Πιάνο Βιολί

Πίνακας 10. Κατανομή των φοιτητών που αντιμετώπισαν αυχενικό πρόβλημα, σύμφωνα με το

μουσικό όργανο που παίζουν.

δ) Πόνος στο χέρι: 7 φοιτητές: 4 πιανίστες, 2 ακκορντεονίστες και 1 κλαρ/- 

νετίοτας (Π \νακας 11).

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Ακκορντεόν Κλαρινέτο Πιάνο

Πίνακας 11. Κατανομή των φοιτητών που αντιμετώπισαν πόνο στο χέρι, σύμφωνα με το μου

σικό όργανο που παίζουν.

e) Πόνος στη Μέση: 6 φοιτητές: 1 φλαουτίστας, 1 κλαρινετίστας και 1 πιανί- 

στος (Πίνακας 12).
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1

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0

Πίνακας 12. Κατανομή των φοιτητών που αντιμετώπισαν πόνο στη μέση, σύμφωνα με το

μουσικό όργανο που παίζουν, 

στ) Πόνος στην πλάτη: 2 φοιτητές: πιανίστες-. 

ζ) Εστιακή δυστονία: 2 φοιτητές: κιθαριστές 

η) Πρόβλημα με το διάφραγμα: 1 φοιτητής: φλαουτίστας. 

θ) Δυσλειτουργία χεριού: 1 φοιτητής: πιανίστας

ΕΡΩΤΗΣΗ 5?) Που οφείλεται κατά τη γνώμη σας το πρόβλημα που είχατε; 

α) 14 φοιτητές δήλωσαν «κακή στάση του σώματος κατά το παίξιμο του 

μουσικού οργάνου» (από αυτούς 4 παίζουν πιάνο, 1 κλαρινέτο, 2 φλάουτο, 

1 σαξόφωνο, 1 κλαρίνο, 1 αραβικός πλαγίαυλος, 2 ακκορντεόν, 1 λαούτο, 1 

βιολί) (Πίνακας 13).

3.5
3

2.5
2

1.5 
1

0,5
0

Πίνακας 13. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν κακή στάση του σώματος ως αίτιο για 

τον τραυματισμό τους, σύμφωνα με το μουσικό όργανο που παίζουν.

ΚΑΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

\  \  \  %  *rt, "%. °&"ο -ir.

ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

/ y~+~/ .... ........... "’" " Ί

y

y r . z.... s
Φλάουτο Κλαρινέτο Πιάνο
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β) 12 φοιτητές δήλωσαν «πολύωρο διάβασμα ή υττερχρήση του μουσ/- 

κού οργάνου» (από αυτούς 8 παίζουν πιάνο, 1 αραβικό πλαγίαυλο, 1 ακ

κορντεόν, 1 σαξόφωνο και 1 βιολί) (Πίνακας 14).

ΠΟΛΥΩΡΟ ΔΙΑΒ. Ή ΥΠΕΡΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Πίνακας 14. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν πολύωρο διάβασμα ως αίτιο για τον 

τραυματισμό τους, σύμφωνα με το μουσικό όργανο που παίζουν.

γ) 8 φοιτητές δήλωσαν «τραυματισμός και μετέπειτα αμέλεια» (από αε

τούς 6 παίζουν πιάνο, 1 βιολί και 1 αραβικό πλαγίαυλο) (Πίνακας 15).

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΜΕΛΕΙΑ

Πίνακας 15. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν τραυματισμό και μετέπειτα αμέλεια ως 

αίτιο για το πρόβλημά τους, σύμφωνα με το μουσικό όργανο που παίζουν.

6) 5 φοιτητές δήλωσαν «κακή τεχνική χεριού» (/7/ανίστες).
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ε) 4 φοιτητές δήλωσαν «σφίξιμο χεριού» (από αυτούς 2 παίζουν πιάνο, 1 

λαούτο και 1 κιθάρα) (Πίνακας 16).

ΣΦΙΞΙΜΟ ΧΕΡΙΟΥ

Πίνακας 16. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν σφίξιμο χεριού ως αίτιο για τον τραυμα

τισμό τους, σύμφωνα με το μουσικό όργανο που παίζουν.

στ) 2 φοιτητές δήλωσαν «Κακό ζέσταμα» (από αυτούς 1 παίζει πιάνο και 1 

κλαρινέτο) (Πίνακας 17).
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Πίνακας 17. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν κακό ζέσταμα ως αίτιο για τον τραυματι

σμό τους, σύμφωνα με το μουσικό όργανο που παίζουν.

ζ) 1 φοιτητής δήλωσε «Βάρος οργάνου» (κλαρινετίστας).

η) 1 φοιτητής δήλωσε «ετταφή με καινούργιο όργανο» (ακκορντεονίστας).

ΚΑΚΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

Πιάνο Κλαρινέτο
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4Β) Για πόσο χρονικό διάστημα είχατε αυτό το πρόβλημα.

Η μικρότερη περίοδος ήταν 3 μήνες ενώ η μεγαλύτερη γύρω στα 5 

χρόνια (Μ.Ο. 2 χρόνια).

ΕΡΩΤΗΣΗ 5β) Πως το αντιμετωπίσατε;

Οι τρόποι αντιμετώπισης που προτάθηκαν ήταν πολλοί: 

α) Παύση μελέτης -  ξεκούραση: 6 φοιτητές (1 που παίζει ακκορντεόν, 1 κλαρί

νο, 3 πιάνο και ο φοιτητής που παίζει αραβικό πλαγίαυλο) (Πίνακας 18).

ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ

Ακκορντεόν Αραβικ.Πλαγ. Πιάνο Κλαρίνο

Πίνακας 18. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν παύση μελέτης -  ξεκούραση ως τρόπο

αντιμετώπισης του προβλήματος τους.

β) Φυσιοθεραπεία: 3 φοιτητές (2 πιανίστες και ο φοιτητής που παίζει αρα

βικό πλαγίαυλο) (Πίνακας 19).

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πιάνο Αραβ.ττλαγ.

Πίνακας 19. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν φυσιοθεραπεία ως τρόπο αντιμετώπισης

του προβλήματος τους.
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γ) Σωστή στάση κατά τη διάρκεια μελέτης: 2 φοιτητές (1 που παίζει φλά

ουτο και 1 ακκορντεόν) (Πίνακας 20).

ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φλάουτο Ακκορντεόν

Πίνακας 20. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν σωστή στάση κατά τη διάρκεια της μελέ

της ως τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος τους.

δ) Ασκήσεις χαλάρωσης: 2 φοιτητές (/7/ανίστες).

e) Ιατρική παρακολούθηση: 2 φοιτητές (1 πιανίστας και 1 σαξοφωνίστας) 

(Πίνακας 21).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Πιάνο Σαξόφωνο

Πίνακας 21. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν ιατρική παρακολούθηση ως τρόπο αντι

μετώπισης του προβλήματος τους.

στ) Φαρμακευτική αγωγή: 2 φοιτητές (1 πιανίστας, 1 βιολιστής) (Πίνακας 

22).
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

: 1
V

Πίνακας 22. Κατανομή των φοιτητών που δήλωσαν φαρμακευτική αγωγή ως τρόπο αντιμε

τώπισης του προβλήματος τους.

ζ) Πέρασε μόνο του: 2 φοιτητές (πιανίστες). 

η) Αλλαγή τεχνικής: 1 φοιτητής (πιανίστας)

Παρόλα αυτά, συναντήσαμε 5 φοιτητές που δεν το έχουν αντιμετωπίσει 

ακόμη (1 παίζει κιθάρα, 3 πιάνο και 1 κλαρίνο) (Πίνακας 23).
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Πίνακας 23. Κατανομή των φοιτητών που δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους ακόμη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Το πρόβλημα αυτό επηρέασε την μετέπειτα σχέση τους με το 

μουσικό όργανο;

Από τους 33 φοιτητές οι 11 δήλωσαν ότι ο τραυματισμός τους τους επηρέα

σε στη σχέση τους με το μουσικό τους όργανο ενώ 22 μας απάντησαν αρνη

τικά (Πίνακας 24).

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤ. ΑΚΟΜΗ

Λ I
— 'ά —

. χ " .......

/

1 χ V  1

Κιθάρα Πιάνο Κλαρινέτο

Πιάνο Βιολί
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Πίνακας 24.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ιατροί εξειδικευμένοι στην αντιμβτω- 

πιοη παθήσεων των μουσικών;

Από τους 50 φοιτητές που απάντησαν, οι 32 πιστεύουν ότι υπάρχουν εξβιδι- 

κευμένοι ιατροί ενώ οι 18 απάντησαν αρνητικά (Πίνακας 25).

ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Πιστεύετε ότι παράλληλα με τις σπουδές του μουσικού σας 

οργάνου θα πρέπει να διδάσκετε και μαθήματα χαλάρωσης, yoga, τεχνική 

Alexander και μαθήματα ανατομίας;

α) Χαλάρωσης: Απάντησαν θετικά 42 φοιτητές και αρνητικά 8.

β) Yoga: Απάντησαν αρνητικά 29 φοιτητές και θετικά 21.

γ) Τεχνικής Alexander: Απάντησαν θετικά 49 φοιτητές και αρνητικά 1.

ί )  Βασικά στοιχεία ανατομίας: Απάντησαν θετικά 32 φοιτητές και αρνητικά 18.

(Πίνακας 26)
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Πίνακας 26.

□  Χαλάρωση

□  Yoga

□  Τεχνικ. 
Alexander

□  Βασικά 
Στοιχ. 
Ανατομίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: Συζήτηση

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή την εξήγηση των σωματικών 

προβλημάτων, τον τρόπο αντιμετώπισής τους και τον χρόνο αντιμετώπισής 

τους από τους φοιτητές που πήραν μέρος στην έρευνα κατατάξαμε όλα τα 

προβλήματα με βάση τα είδη των μουσικών οργάνων.

3.1. Πιάνο

Στους πιανίστες παρατηρήθηκε ως πρωτεύον πρόβλημα η τενοντίτ/- 

δα, σε διάφορα σημεία όπως στα δάχτυλα, στους καρπούς αλλά και στον 

αυχένα. Τα αίτια ήταν οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η πολύωρη μελέτη 

καθώς και σε κάποιες αδυναμίες που κατείχε η σωματική τους διάπλαση. Σε 

άλλους πιανίστες παρατηρήθηκαν διάφορες μορφές πόνων σ ' όλα τα ση

μεία του χεριού μέχρι και τον ώμο κάτι που οφείλονταν στο απότομο σφίξιμο 

των μυών. Ακόμη παρατηρήθηκε και αυχενικό σύνδρομο που εκτός από την 

κακή στάση οφείλονταν και σε κακή τεχνική.

Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για την αντιμετώπιση όλων αυ

τών των τραυματισμών ήταν μεγάλο, γύρω στα 1 με 2 χρόνια.

3.2. Πνευστά

Στους μουσικούς φοιτητές των πνευστών οργάνων όπως κλαρινέτο, 

φλάουτο σαξόφωνο κ.ά. Τα προβλήματα τους παρουσιάστηκαν στα χέρια 

και στα δάχτυλα από το βάρος των μουσ/κών οργάνων, απ ' τη στάση τους 

ανεξάρτητα από το αν ήταν όρθιοι ή καθιστοί. Επίσης εμφανίστηκαν συ

μπτώματα τενοντίτιδας στα δάκτυλα με τη μόνη διαφορά - σε σύγκριση με 

την τενοντίτιδα των πιανιστών -.Ο χρόνος που τους ταλαιπωρούσε ήταν πο

λύ σύντομος.
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3.3. Έγχορδα

Στα έγχορδα έχουμε τους βιολιστές οι οποίοι είχαν και αυτοί τα ίδια 

τα ίδια προβλήματα με τους πιανίστες (αυχενικό, τενοντίτιδα) και ο χρόνος 

που χρειάστηκε για τη θεραπεία ήταν εξίσου ίδιος με των πιανιστών. Στους 

λαουτίστες και στους κιθαριστές οι τραυματισμοί είχαν να κάνουν με ελα

φρούς πόνους στον καρπό και στον αυχένα, αλλά και σε έναν κιθαρίστα πα

ρ α τ ή θ η κ ε  μια σπάνια δυσλειτουργία των δαχτύλων που παρουσιάζεται 

και στους πιανίστες. Η εστιακή ή μυϊκή δυστονία (focal dystonia). Πολλοί για

τροί την ασθένεια αυτή τη θεωρούν μη αναστρέ<///μ/7 .

3.4. Ιατρική αντιμετώπιση

Κοιτώντας τις έρευνες που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία δια

τυπώθηκε ένα ερώτημα το οποίο λέει: «Τι συμβαίνει αν κάποιος μουσικός 

αναζητήσει βοήθεια για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του;» Στο Πα

νεπιστήμιο Μακεδονία είδαμε ότι αρκετοί καταπολέμησαν το πρόβλημα με  

την βοήθεια των γιατρών ή μόνοι τους. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν το έχουν α- 

ντ/μετωπίσει. Επομένως, η έλλειψη μουσικών κλινικών στην Ελλάδα όπου 

δεν υπάρχει ούτε μία, αποδεικνύει ότι τα προβλήματα των μουσικών παρα

μένουν και θα είναι ανεξέλεγκτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κύριου 

Σακαλάκ υπάρχουν πάνω από 40 μουσικές κλιν/κές στις Η.Π.Α. καθώς και 

στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές όπως στη Βρετανία, στην Ολλανδία, στη Γερμα

νία, στη Γαλλία και την Ελβετία. Γ ι' αυτό το λόγο τα πρωτεύοντα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως υποστηρίζει ο Σακαλάκ (1999), είναι η εμ

φάνιση της πληροφόρησης και της πρόληψης. Το γεγονός ότι στα ερωτημα

τολόγια των φοιτητών βρέθηκαν 33 φοιτητές που είχαν υποστεί αρκετούς 

σοβαρούς τραυματισμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ιτρόΚηψη και 

η πληροφοριοδότηση δεν αφορούν αποκλειστικά τους επαγγελματίες μουσ/-
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κές. Η ανάθεση αυτού του καθήκοντος δεν έχει να κάνει μόνο με το μουσικό. 

Έχει να κάνει με τον οικογενειακό περίγυρο για παράδειγμα ένα παιδί που 

παίζει μουσικό όργανο, με τον καθηγητή που τον διδάσκει με την ορχήστρα 

αλλά και με τους γιατρούς οι οποίοι πρωτίστως πρέπει να γνωρίζουν κάποια 

βασικά στοιχεία για τους μουσικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σακαλάκ (1999) διαπιστώνεται ότι το 

ποσοστό των επαγγελματιών μουσικών που αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει 

μουσικό τραυματισμό ανέρχεται στο 74,6% ενώ το ποσοστό στους φοιτητές 

είναι 58,9%. Παράλληλα με την έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονία για 

τους φοιτητές απ ' τους οποίους το 66% έχει υποστεί μουσικούς τραυματ/- 

σμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα αίτια και ο χρόνος αντιμετώπ/- 

σης είναι περίπου ίδια.

Η υπερβολική μελέτη, η κακή στάση του σώματος, η αμέλεια στους 

μικρούς πόνους και η κακή τεχνική αποτελούν τα βασικά αίτια.

3.4. Μορφές θεραπείας

Η /7αζοθεραττεία αποτελεί μια φυσιοθεραπευτική μέθοδο κατά την 

οποία έχουμε μείωση της φλεγμονής η οποία προκαλεί την τενοντίτ/^α κα

θώς και τη μείωση ενός μυϊκού σπασμού ο οποίος μπορεί να φανεί επικίν

δυνος. Η επίδραση και η αποτελεσματικότητα του πάγου εξαρτάται και απ ' 

το χρονικό διάστημα το οποίο χρησιμοποιούμε χωρίς να υπάρχει φόβος υ- 

περχρήσης αφού επικρατεί ανακούφιση με σύντομα αποτελέσματα παρακο

λουθώντας την ομαλή λειτουργία των μυών. Επιτυγχάνεται ακόμη και απο

φυγή υποτροπής του πόνου αφού διατηρείται η ελαστικότητα των μυών.

Η θερμοθεραπεία είναι άλλη μια λύση για την αλλοίωση του πόνου 

και εξυπηρετεί στην ομαλή λειτουργία των χεριών κατά τη διάρκεια της εκτέ

λεσης. Πολλοί οργανοπαίχτες πριν βγουν στη σκηνή κάνουν ένα ζέσταμα
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παίζοντας κλίμακες ή μικρής έκτασης κομμάτια (σπονδές). Το ζέσταμα όμως 

είναι πιο αποτελεσματικό όταν βάζουμε τα χέρια μας σε ζεστό νερό για να 

βελτιώσουμε την κυκλοφορία του αίματος τοπικά χωρίς να τα κουράσουμε 

όπως στο "οργανικό" ζέσταμα. Με τη θερμοθεραπεία επιτυγχάνουμε επού

λωση του πόνου και του μυϊκού σπασμού αλλά και αύξηση της ελαστικότη

τας των μορίων. Μ’αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε μαλάκωση των αρθρώ

σεων και αποφυγή εμφάν/σης φλεγμονής.

Διάφοροι τρόποι παραγωγής θερμότητας χρησιμοποιούνται στη φυ

σικοθεραπεία όπως: υπεριώδης ακτινοβολία, θερμά επιθέματα, παραφινό- 

Λουτρα (με το υγρής θερμότητος) διαθερμία μικροκυμάτων (επιφανειακή 

δράση), διαθερμία βραχέιων κυμάτων/.

Τέλος, η θερμοθεραπεία λόγω των ιδιοτήτων που προαναφέρθηκαν 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν προηγείται της κινησιοθεραπείας.

Η κινησιοθεραπεία σχετίζεται με παθητικές ενεργητικές και ισοτον/- 

κές ασκήσεις υπό κάποιου βάρους έτσι ώστε να εξασκηθεί το νευρομυϊκό 

σύστημα.

Οι στόχοι της κινησιοθεραπείας είναι οι εξής:

• Επανάκτηση πλήρους κινητικότητας στις πάσχουσες αρθρώσβις

• Επανάκτηση δύναμης στους αδύναμους μύες

• Επανάκτηση ελαστικότητας σε συρρικνωμένους μύες

• Διόρθωση στάσης

• Βελτίωση αρθρικής σταθερότητας

• Παρεμπόδιση αρθρικής παραμόρφωσης

• Επανάκτηση πλήρους λειτουργικότητας

Μ ' ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και με μια εξή

γηση ενός πλήρους ιστορικού του ασθενούς ο φυσιοθεραπευτής ελέγχοντας
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τις θέσεις και τις κινήσεις του κορμού και των άνω άκρων κατά τη διάρκεια 

του παιξίματος μπορεί να εντοπίσει την επιβαρύνουσα κατάσταση.

Χειρομαλάξεις

Στον τομέα της αποκατάστασης μετά από τραυματισμό των μαλακών 

μορίων, η μάλαξη βοηθά σημαντικά. Ειδικά στις μυϊκές και τενόντιες κακώ

σεις λόγω ινωδών συμφύσεων που δημιουργούνται, μειώνεται η ελαστικότα

τα και το εύρος τροχιάς με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο συντονισμός και 

να αυξάνεται η πιθανότητα νέου τραυματισμού.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μάλαξη κατά μήκος των μυϊκών 

ινών (deep friction massage) για τη λύση των συμφύσεων και την αύξηση 

της κινητικότητας. Επιπλέον η μάλαξη διασπά τον κύκλο του πόνου (που 

γίνεται μέσω μιας αλυσίδας νευρικών ερεθισμάτων) με χαλάρωσή των μυ ϊ

κών ινών.

Βοηθά στην απορρόφηση οιδημάτων, στην αύξηση της μεταβολικής 

κυκλοφορίας επιταχύνοντας την αποκατάσταση του τραυματισμού. Οι χε/- 

ρομαλάξεις λόγω της καταπραϋντικής τους δράσης γενικότερα συντελούν 

στη διατήρηση ψυχοσωματικής ισορροπίας και συστήνονται και ως μέσο 

πρόληψης.

Βελονισμός

Ο βελονισμός τα τελευταία χρόνια αναγνωρίστηκε ως πραγματική ε

πιστημονική μέθοδος για την αντιμετώπιση των σωματικών όσο και των ψα- 

χικών προβλημάτων. Η προέλευση του βελονισμού είναι ασιατική και ττροϋ- 

πήρχε από την αρχαιότητα ως "γιατροσόφι" για την καταπολέμηση διαφό

ρων ασθενειών. Σήμερα χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια μιας εγχείρ/- 

σης διαφόρων οργάνων όπως η καρδιά, το συκώτι, η σπλήνα κ.ά. Οι βελό
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νες είναι πάρα πολύ λεπτές και σημαδεύουν σε διάφορα σημεία του σώμα

τός μας τις γραμμές απ ' τις οποίες διέρχεται η ροή βιοενέργειας. Οι σημα

ντικότερες είναι το Κι και το Γιν και το Γιαν. Αποτελούν θεμελιώδη σημασία 

για τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος. Στην κινέζικη Ιατρική η υγεία αντι- 

προσωπεύετσ/ ως ισορροπία του Γιν και του Γιαν που αποτελούν και το 

σύμβολο του ταοϊσμού. Με αυτό τον τρόπο ο θεραπευτής επιτυγχάνει την 

ισορροπία και την ενιαία ροή της ενέργειας στο σώμα (Ελληνική Εταιρία Ψυ- 

χοακουστικής, 2003).

Τόσο το μασάζ όσο και η φυσικοθεραπεία είναι γνωστή σε πολλούς 

μουσικούς που έχουν δοκιμάσει τις ευεργετικές επιδράσεις στο σώμα τους.

Ενώ στο μασάζ ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια του κάνοντας με 

διάφορους τρόπους μαλάξεις στη φυσικοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιή

σει θερμότητα, πάγο, υπερήχους, ηλεκτρισμό και διατατικές ασκήσεις για 

την αποκατάσταση του πόνου, του μυϊκού σπασμού, ή ακόμη για να επιφέ

ρει σωματική χαλάρωση.

Shiatsu (Σιάτσου)

Στο Shiatsu χρησιμοποιείται σταθερή ρυθμική πίεση κατά μήκος ορ/- 

σμένων αξόνων του σώματος. Με το Shiatsu, ελαχιστοττοιείται η αίσθηση 

κόπωσης και παράλληλα προάγοντα/ η αντοχή και η ζωτικότητα. Ενώ το 

Shiatsu μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τον πόνο και την ένταση 

η έμφαση δίνεται στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών μέσω διέλευσης των 

όανάμεων ίασης του σώματος (Σακαλάκ, 1999).

Yoga

Η Γιόγκα είναι μια φιλοσοφία και πρακτική έξι χιλιάδων ετών που εξη- 

γεί την υγεία του πνεύματος του σώματος και της ψυχής.
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Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι Γιόγκα. Η Γηνάνα, που σχετίζεται 

με το Πνεύμα, η Μπάκτι σχετική με το συναίσθημα, η Ράλια σχετική με τη 

νό/7 ση και η Χάθα σχετική με το σώμα.

Η Χάθα είναι η πιο διαδεδομένη στη Δύση και χωρίζεται σε τρεις κύ

ριες κατηγορίες: Τις Κρίζιας (σχετικές με την κάθαρση του σώματος), τις Α- 

σάνας (σχετικές με την στάση του σώματος) και τις Γιροναγιάμα (σχετικές με 

τον έλεγχο της αναπνοής) (Σακαλάκ, 1999).

Η τεχνική Alexander

Το όνομα προέρχεται από έναν ηθοποιό τον Αυστραλό Frederic 

Mathies Alexander. Σε μια φάση της ζωής του άρχισε να χάνει τη φωνή του. 

Πήγε σε πολλούς γιατρούς αλλά δεν το ξεπέρασε. Κάποια στιγμή συνειδη

τοποίησε ότι η φωνή εμφανιζότανε με την κίνηση του κεφαλιού προς τα πί

σω και συγχρόνως προς τα κάτω. Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ψυ

χική ένταση που επηρέαζε τις φωνητικές χορδές του είχε να κάνει με τη στά- 

ση 7ου κεφαλιού.

Η τεχνική βασίζεται πολύ στη σωστή χρήση της σπονδυλ/κής στήλης. 

Πιστεύεται ότι απ ' την σπονδυλική στήλη ξεκινούν τα περισσότερα προβλή

ματα παρά απ ' το κεφάλι. Εάν λοιπόν κανείς μάθει να χρησιμοποιεί τη 

σπονδυλική του στήλη με τον σωστό τρόπο τότε θα μπορεί κανείς να απαλ

λαγεί από σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό βασίζεται στο ότι 

όλα τα όργανα του σώματος μαζί και του εγκεφάλου, έχουν άμεση ή έμμεση 

σ /έση με τη σπονδυλική στήλη, την οποία ο Alexander ονομάζει "περιοχή 

βασικού ελέγχου".

• Για να επανακτήσει και να διατηρήσει κανείς την καλή του ί;γεία θα πρέπει 

να έχει συνειδητοποιήσει το πώς λειτουργεί το σώμα του. Η τεχνική Alex
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ander διδάσκει τη σωστή χρήση του σώματος, την οποία μπορεί κανείς 

να έχει χάσει λόγω κακών συνήθειών στη χρήση του.

• Η μυϊκή λειτουργία δεν είναι απλό ανακλαστικό. Η εντολή για να κινηθεί 

ένας μυς δίνεται απ ' τον εγκέφαλο. Το ίδιο δευτερόλεπτο που το μυαλό 

σκέφτεται να κινήσει το χέρι, αυτό έχει αρχίσει ήδη να κινείται.

Η τεχνική Alexander διδάσκει το πώς να δίνει κανείς στους μύες του σώ

ματος σωστές οδηγίες για την εκτέλεση μιας κίνησης.

• Η κακή στάση που έχει κανείς όταν κάθεται, όταν στέκεται και όταν περ

πατάει, είναι κακές συνήθειες που δυστυχώς μαθαίνει απ ' την παιδική του 

ηλικία. Ένας καθηγητής της τεχνικής Alexander μπορεί να βοηθήσει κά

ποιον ν ' αντικαταστήσει όλες τις κακές συνήθειες με τις σωστές (Σακαλάκ, 

1999).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε φοιτητές του τμήμα

τος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με τα στοιχεία του Σακαλάκ (2005) σε 

έπαγγελματίες μουσικούς βγαίνουν πολλά κοινά συμπεράσματα, ανεξάρτητα 

από τα ποσοστά. Τα στοιχεία του Σακαλάκ (2005) δίνουν 74,6% επαγγελμα- 

τιών μουσικών που υποφέρουν από τραυματισμό, ενώ στην έρευνα στους 

φοιτητές βρέθηκε ένα ποσοστό 66% που είναι πάλι μεγάλο. Και από τις δύο 

έρευνες βλέπουμε όμως ότι τα αίτια και ο χρόνος αντιμετώπισης των προ

βλημάτων είναι περίπου ίδια. Η υπερβολική μελέτη, η κακή στάση του σώ

ματος, η αμέλεια στους μικρούς πόνους και η κακή τεχνική αποτελούν τα 

βασικά αίτια.

Μέσα από αυτή την έρευνα θα μπορούσα να πω ότι αξιοποιούνται 

κατά μεγάλο βαθμό η πληροφόρηση των ασθενών προτρέποντάς τους να 

κινητοποιηθούν και να λύσουν τα σωματικά τους προβλήματα καλλιεργώ

ντας περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα για την επίλυσή τους. Οι δημοσκο

πήσεις είναι ένας τρόπος και η διάδοσή τους μέσω περιοδικών, βιβλίων ή 

internet εξασφαλίζουν τον κώδικα επικοινωνίας. Εκτός όμως από τις δημο

σκοπήσεις αξιόπιστες θεωρούνται οι συνεντεύξεις μεταξύ ιατρών και τραυ

ματισμένων μουσικών μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές.

Στην περίπτωση όμως που ο μουσικός δεν έχει υποστεί κανένα 

τραυματισμό πρέπει εξίσου να ενημερώνεται με μέτρα αντιμετώπισης αλλά 

κυρίως με μέτρα πρόληψης για τυχόν ενδεχόμενο. Για παράδειγμα, οι ασκή

σεις χαλάρωσης (yoga, τεχνική Alexander) είναι μια προληπτική μέθοδος 

πριν αρχίσει ο μουσικός τη μελέτη του.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

στους μουσικούς είναι πολλά και μπορούν να εμφανιστούν πολύ εύκολα.
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Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κατάσταση για την αντιμετώπιση είναι ανεξέ- 

λβγκτη ή μη αντιστρέψιμη. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες ασθένειες, όπως η 

εστιακή δυστονία, που προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η α

ντιμετώπισή της. Μ’αυτά όμως που προανάφερα, δηλαδή την πληροφόρηση 

και την πρόληψη κάθε μουσικού, το σωματικό πρόβλημα αργά ή γρήγορα 

θα βρει το δρόμο προς την επίλυσή του.
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Διευθυνσεις κλινικών μουσικών

(Σακαλάκ, 1999)

Performing Artist Health Program 

San Fran. Med Ctr, Univ. Of CA 

400 Parnassus Ave, 5th floor 

San Fransisco, CA 94143

(415) 476-7465

Performing Arts Medicine Program 

|Glendale Adventist Medical Center 

1509 Wilson Terace 

Glendale CA 91206 

(818) 409-8076

Alice Brandfonbrener 

Med Prog for Performing Artists 

The Rehabilitation of Chicago 

345 E Superior St, Rm 1129 

Chicago IL 60611

(312) 908 - ARTS

Performing Arts Meds Program 

Indiana Univ. School of Medicine 

541 Clinical Drive 

Indianapolis IN 46202 

(317) 274-4225

National Arts Medicine Center 

National Rehabilitation Hospital 

102 Irring Street N.W.

Washington, D.C. 20010 

(202) 877-1000

Division of Performing Arts Medicine 

Evanbrooh Orthopedic and 

Sports Medicine Assoc. Ltd 

1144 W ilmette Avenue 

Wilmette IL 60091 

(708) 853-9400

Performing Arts Medicine Progr. 

Bennet Institute for Sports Meds and 

Rehabilitation Children's Hospital 

3835 Greenspring avenue 

Baltimore, MD 21211-1398 

(317) 669-2015
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Program for Performing Artists 

Sinar Rehabilitation Center 

Belvedere at Greenspring 

Baltimore MD 21215-527 

(301) 578-5918

Performing Arts Clinic 

Brigkam and W omen's Hospital 

45 Francis Street 

Boston, MA 02115 

(617) 732-5771

James Blessman 

Wayche Hate Univ 

Arts Health Interlock 

Univ. Hlth Ctr 

4201 St. Antoin, Suite 4 

Detroit, M. 48201 

(313) 543-4410

Kenny Rehab Clinic / Sister Kenny 

Institute

800 East 28th Street 

Minneapolis, MN 55407 

(612) 863-4481

Musical Medicine Clinic 

Mass General Hospital 

1 Howthorne Place 

Suite 103 

Boston MA 02114 

(617) 726-8657

Boston Arts Medical Center 

Vourille Hospital 

1575 Cambridge str. 

Cambridge MA 02138 

(617) 876-4344 ext 784

Arts Medicine / Med Rehab 

355 Brawood Circle Drive 

Ann Arbor, Ml 48108

(313) 928-7899

Simon Horenstein 

3655 Vista Avenue 

St. Louis, MO 63110 

(3614) 776-8100
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Performing Arts Program 

Jewish Hospital 

216 S. Kingshighway 

3rd floor KB 

St. Louis MO 63110

(314) 454-STAR (7827)

David Goode 

Bawman Gray School of 

Medical Centre Boulevard 

Winston-Salam, NC 27157-1087 

(919) 748-4142

Katbryn and Gilbert Miller

Health Care Institute for

Performing Artists

425 W est 59th Street Suite CA

New York NY 10019

(212) 523-6200

Center for Osteopathic Medicine 

41 East 42th Street 

New York, NY 10011 

(212) 685-8113

Arts Medicine Program

Duke Univ Cultural Services Center

Durbana, NC 27710

(919) 681-2027

Pieter Kark

Neurological Consultants 

New York 

P.O. Box 50 

5730 Commons Park 

Dewit, NY 13214

(315) 449-0011

Harkness Ctr for Dank Injuries 

Hosp Joint Diseases 301 E17 St 

New York, NY 10003 

(212) 598-6022

Inst of Rehab Med 

NY Univ. School of Med 

400E 34 St 

New York, NY 10016 

(212) 263-6105
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Vasoma

Blythedale Children's Hospital 

Department of Rehab Medecine 

Valhala NY 10595 

(914) 592-7555

Cleveland Clinic Fath 

Performing Artists Med Ctr 

9500 Euclid Avenue 

Cleveland, Ott 44125 

(216) 444-3903

The Vitality Center / St. Francis 

Hospital

1 St. Francis Drive 

Greenville SC 29601 

(803) 255-1843

Center for Human Performance 

and Health Promotion 

Sir William Osier Health Inst 

565 Sanitarium Rd 

Hamilton Ontario L9C-7NG

(416) 574-5444

ISSTIP London College of Music 

Performing Arts Clinic

Center for Orthopedic Care 

2123 Auburn Ave, Suite 235 

Cincinnati, Ott 45219 

(513) 651-0094

Medical Center for Performing Artists 

Suburban General Hospital 

2705 Dekalb Pike Suite 105 

Norristown, PA 19401 

(215) 279-1060

Stephen Mitchell 

Austin Regional Clinic 

1301 W est 38th St., Suite 401 

Austin TX 78705 

(512) 458-4276)

British Performing Arts Med.

18 Ogle Street

London

England

W1P 7LG44(0) 171 636-6960

Department of Rheumatology 

St. Thomas Hospital
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Greater Marblorough Street 

London, England W 1V

Οργανισμοί

International Arts Medicine 

Association 

3600 Market St. 

Philadelphia PA 19104 

Rick Lippin MD President

Lambeth Palace Road 

London

England SEI 7EH 

071 928-9292

Performing Arts Med. Association 

Richard J. Lederman, MD, PhD, 

President

Department of Neurology 

The Cleveland Clinic 

9500 Euclid Avenue 

Cleveland OH 44195-5527
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