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Η επιστημονική μας ομάδα βρίσκεται στην ευχάριστη και ταυτόχρονα τιμητική θέση να σας 
παρουσιάσει ένα σύντομο και περιεκτικό πλάνο αξιολόγησης, παρακολούθησης και υποστήριξης 
τόσο σε μεταβολικό όσο και σε διατροφικό επίπεδο των αθλητών και των αθλητριών του Σωματείου 
σας. Με ιδιαίτερη χαρά είχαμε πρόσφατα μία πολύ γόνιμη και εποικοδομητική συνάντηση με τον κ.
Χατζηεφραιμίδη Ιορδάνη, όπου και είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες για την 
καλύτερη αξιολόγηση και παρακολούθηση των αθλητριών και αθλητών του Σωματείου και να 
συζητήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας αλλά και από τη μεριά μας να εκθέσουμε τις δικές μας 
δυνατότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις αθλήτριες και τους αθλητές με βάση την 
εμπειρία μας και την εξειδικευμένη γνώση μας στους τομείς της Μεταβολικής Ιατρικής, 
Εργοφυσιολογίας, Αθλητικής Διατροφολογίας και Αθλητικής Διατροφογενομικής και 
Μεταβολομικής.

Το παρακάτω πλάνο αποτελεί την εξειδίκευση των προτάσεων μας και την ακριβή αποτύπωση όλων 
αυτών που συζητήθηκαν για την παρακολούθηση και υποστήριξη των αθλητών και αθλητριών του 
Συλλόγου, όπως και προφορικά είχαμε δεσμευθεί.

Α. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η ιατρική αξιολόγηση των αθλητών συνίσταται στη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων τόσο των 
γενικών από τις οποίες αξιολογούμε την κατάσταση της υγείας του αθλητή, όσο και εξειδικευμένων 
από τις οποίες αξιολογούμε τη μεταβολική του λειτουργία και δυναμική.

Οι αιματολογικές εξετάσεις είναι οι ακόλουθες : 

1. Γενική εξέταση αίματος

2. Ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ

3. Χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, LDL, HDL

4. SGOT, SGPT, GGT, ALP, LDH, CPK

5. Na, K, Mg, Ca, Fe

6. Γλυκόζη νηστείας, HbA1c

7. B12, φυλλικό οξύ, CRP, TSH, free T4, 25 (OH) vit. D, φερριτίνη

8. Ινσουλίνη νηστείας, κορτιζόλη, c- πεπτίδιο νηστείας

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την αρχική αξιολόγηση των αθλητών και 
αυτές οι οποίες είναι έντονα σημειωμένες είναι απαραίτητες για τη μεταβολική αξιολόγηση των 
αθλητριών και αθλητών του Συλλόγου.

Μετά τη διενέργεια των αιματολογικών εξετάσεων, αυτές αξιολογούνται από τον επικεφαλής του 
Ιατρικού Τμήματος της επιστημονικής μας ομάδας κ. Χαριζάνη Ιωάννη, Ειδικό Παθολόγο με 
εξειδίκευση στο Μεταβολισμό, στα πλαίσια κατ’ ιδίαν συνεδρίας με κάθε αθλητή ή αθλήτρια και τους
οικείους αυτών. Κατόπιν, γίνεται ενημέρωση από τον Ιατρό στο προπονητικό team για τις πιθανές 
ιδιαιτερότητες των αθλητών και των αθλητριών όσον αφορά την κατάσταση της υγείας τους και 
παρέχονται οι ενδεχόμενες απαραίτητες οδηγίες κατά περίπτωση.



Β. ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ – ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιστημονική μας ομάδα μέσω εξειδικευμένων και καινοτόμων πρωτοκόλλων προφέρει τη 
δυνατότητα ενός μεγάλου εύρους εργομετρικής και εργοφυσιολογικής αξιολόγησης των αθλητών 
αναλόγως με τη χρονική περίοδο αλλά και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Συλλόγου.

Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης καθίσταται δυνατόν να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια τόσο η
φυσική κατάσταση των αθλητών και των αθλητριών, όσο και η εύρυθμη μεταβολική τους λειτουργία.
Η αξιολόγηση αυτή και ιδιαίτερα ο ποσοτικός προσδιορισμός της γλουταθειόνης μέσω απλής 
τριχοειδικής μέτρησης αίματος μας δίνει τη δυνατότητα σε συνδυασμό και με τη μέτρηση άλλων 
παραμέτρων αλλά και των αιματολογικών εξετάσεων να μπορούμε να προσδιορίσουμε με σχετικά 
μεγάλη ακρίβεια τόσο τις δυνατότητες του κάθε αθλητή και αθλήτριας στο επίπεδο των επιδόσεων, 
όσο και να προλαμβάνουμε τυχόν τραυματισμούς.

Η αναλυτική παρουσίαση των εργομετρικών και βιοκινητικών δυνατοτήτων αξιολόγησης 
περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό συνημμένο από τον Προϊστάμενο του Εργοφυσιολογικού 
Τμήματος της επιστημονικής μας ομάδας κ. Γεωργιλά Ευάγγελο.

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η μεταβολική και διατροφική υποστήριξη από την επιστημονική μας ομάδα συνίσταται στη 
διάρθρωση διατροφικού πλάνου για την ομάδα σε μηνιαία βάση και ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες και απαιτήσεις τόσο των αθλητών όσο και του Συλλόγου στο επίπεδο της απόδοσης αλλά 
και της ρύθμισης του μεταβολισμού των αθλητών. Το διατροφικό πλάνο στήριξης βασίζεται τόσο στις 
αιματολογικές εξετάσεις όσο και στην εργομετρική αξιολόγηση και έχει ως βασικό στόχο τη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών και των αθλητριών αλλά και την εμπέδωση μιας 
συγκροτημένης νοοτροπίας και φιλοσοφίας που συνδυάζει την άθληση με το φυσικό τρόπο ζωής και 
διατροφής. Το διατροφικό πλάνο διαρθρώνεται από την εξειδικευμένη Διατροφολόγο της 
επιστημονικής μας ομάδας κ. Εγγλέζου Έφη και είναι πάντοτε κάτω από την επιστασία και 
επιμέλεια του Ιατρικού Τμήματος. 

Για την καλύτερη κατανόηση των σκοπών αλλά και των τρόπων μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι 
κοινοί μας στόχοι και τα οράματα για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Συλλόγου αλλά και για τον
ίδιο το Σύλλογο, παρακαλώ αναφερθείτε στα συνημμένα αρχεία.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Χαριζάνης Ιωάννης

Ειδικός Παθολόγος

Προιστάμενος ιατρικού τμήματος


