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Δυναμική Νευροµυϊκή Σταθεροποίηση (DNS) 
 
Το νευρικό σύστηµα δημιουργεί πρότυπα που καθορίζουν την ανθρώπινη στάση, 
την κίνηση και το βάδισμα. Αυτός ο «έλεγχος κινητικών προτύπων» καθορίζεται 
σε µμεγάλο βαθμό κατά τα πρώτα κρίσιμα έτη ζωής. Ως εκ τούτου, η "Σχολή της 
Πράγας" δίνει έμφαση στις πτυχές των νευροαναπτυξιακών προτύπων, 
προκειμένου να εκτιμήσει και να αποκαταστήσει τη δυσλειτουργία του κινητικού 
συστήματος και των σχετικών συνδρόμων. 
  
Η "Σχολή Αποκατάστασης και Χειροπρακτικής της Πράγας” ιδρύθηκε από 
νευρολόγους/Φυσιάτρους, οι οποίοι ήταν γίγαντες στο κίνημα αποκατάστασης 
του 20ού αιώνα: οι καθηγητές Vaclav Vojta, Karel Lewit, Vladimir Janda και 
Frantisek Vele. 
  
Με βάση τις πρωτοποριακές αρχές νευροαναπτυξιακής και αποκατάστασης που 
περιγράφονται από αυτούς τους µμέντορες, ο Pavel Kolar έχει οργανώσει την 
επόμενη γενιά κλινικών πρωτοκόλλων που έχουν σχεδιαστεί για την 
αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση της κινητικής λειτουργίας. Αυτή η νέα 
προσέγγιση αποκατάστασης ονοµάζεται Δυναμική Νευροµυϊκή Σταθεροποίηση 
(DNS). 
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Στόχοι μαθήματος  

 
Στο  τέλος του σεμιναρίου θα ξέρετε τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής 
κινησιολογίας. Επίσης θα γνωρίζετε τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης κατά το πρώτο 
έτος της ζωής και δυσλειτουργίας του κινητικού συστήματος κατά την ενηλικίωση. 
Θα κατανοείτε επαρκώς τη βάση της ανθρώπινης κίνησης: στήριξη, βήμα προς 
τα εμπρός, η βιομηχανική της λειτουργίας του πυρήνα, η διαδικασία 
κατακόρυφης στάσης και η λειτουργική επικέντρωση στην εξέλιξη της στάσης. 
Θα μπορείτε να αξιολογείτε και διορθώστε τα κακά αναπνευστικά μοντέλα. 
Θα αξιολογείτε το ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης της σπονδυλικής 
στήλης τόσο οπτικά όσο και χρησιμοποιώντας δυναμικές δοκιμές λειτουργίας. 
Θα διδαχθείτε τις διορθωτικές ασκήσεις με βάση τις λειτουργικές δοκιμές DNS και 
τις αναπτυξιακές θέσεις σε ύπτια, πρηνή, χαμηλή γονατιστή, λοξή καθιστή και 
τετραποδική  στήριξη. Θα μπορείτε να επιδείξετε πώς οι διορθωτικές ασκήσεις 
DNS μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλες στρατηγικές άσκησης και 
αποκατάστασης. 

 



 

 

Περιγραφή Μαθήματος  
 

Η αιτιολογία του μυοσκελετικού πόνου, ιδιαίτερα ο πόνος στην μέση, συχνά 
αξιολογείται από ανατομική και βιομηχανική άποψη και η επίδραση εξωτερικών 
δυνάμεων (δηλ. Φόρτισης) που δρουν στην σπονδυλική στήλη. Αυτό που συχνά 
λείπει είναι η αξιολόγηση των εσωτερικών δυνάμεων που προκαλούνται από το 
μυϊκό σύστημα του ασθενούς. Η σταθεροποιητική λειτουργία των μυών 
διαδραματίζει έναν κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο, ο οποίος με τη σειρά του 
εξαρτάται από την ποιότητα του ελέγχου του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(ΚΝΣ). Η προσέγγιση του καθηγητή Kolar στη Δυναμική 
Νευροµυϊκή Σταθεροποίηση (DNS) είναι μια νέα και μοναδική προσέγγιση που 
εξηγεί τη σημασία των νευροφυσιολογικών αρχών του συστήματος κίνησης. Το 
DNS περιλαμβάνει αρχές της αναπτυξιακής κινησιολογίας κατά το 1ο έτος της 
ζωής. αυτές οι αρχές ορίζουν ιδανικές στάσεις στάσης, αναπνευστικά 
στερεότυπα και λειτουργική συγκέντρωση των αρθρώσεων από ένα 
«νευροαναπτυξιακό» μοντέλο. Το DNS παρουσιάζει ένα κρίσιμο σύνολο 
λειτουργικών δοκιμασιών για την ανάλυση της ποιότητας της λειτουργικής 
σταθερότητας των σταθεροποιητών της σπονδυλικής στήλης και των 
αρθρώσεων και για την υποβοήθηση στην εύρεση του «βασικού συνδέσμου» 
της δυσλειτουργίας. Η προσέγγιση της κατάρτισης σταθεροποίησης βασίζεται σε 
οντογενετικά παγκόσμια ορθοστατικά μοτίβα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να 
βελτιστοποιηθεί η κατανομή των εσωτερικών δυνάμεων των μυών που δρουν σε 
κάθε τμήμα της σπονδυλικής στήλης και / ή σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση. 
Στην έννοια της εκπαίδευσης DNS, η εκπαίδευση και η συμμετοχή των ασθενων 
είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο ιδανικός συντονισμός μεταξύ όλων των 
σταθεροποιητικών μυών για την επίτευξη και καλύτερων αθλητικών επιδόσεων. 
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα DNS Sport συμβουλεύονται πώς να ξεκινήσουν 
την κατάρτιση της ιδανικής λειτουργίας στάσης-σταθεροποίησης σε βασικές, 
δηλαδή τις ευκολότερες θέσεις και πώς να προχωρήσουν με την άσκηση 
χρησιμοποιώντας πιο δύσκολες θέσεις, εφαρμόζοντας αντίσταση και / ή 
προσθέτοντας κίνηση των άκρων για να ικανοποιήσουν τις ειδικές απαιτήσεις του 
πελάτη και τους αθλητικούς στόχους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.rehabps.com  
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Course Schedule 
 

Day 1 
9.00 – 10.40 Developmental Kinesiology, Ontogenesis – Basic Principles & 
Application in Sport 
10.40 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 12.30 Postural – Locomotiom Function: Definition of Optimal and 
Abnormal 
Patterns 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 15.15 Stabilizing System of the Spine: DNS Tests (workshop) 
15.15 – 15.30 Coffee break 
15.30 – 17.00 Basic Types of Stabilization Exercise Utilizing Optimal 
Developmental 
Positions and Patterns – Demonstration 
 
Day 2 
8.30 – 10.30 Active Exercise Prescription Based on Developmental Positions 
(workshop) 
10.30 – 10.40 Coffee break 
10.40 – 12.30 Active Exercise Prescription Based on Developmental Positions – 
modification for strengthening exercise (workshop) 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30– 15.30 Active Exercise Based on Developmental Positions: modifications 
to 
train basic sport movements: throwing, jumping, kicking, shooting, stroking 
(workshop). 
FAQ, Discussion 
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