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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 µεγάλο 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 µέντορες, 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). 
  

 
Στόχοι σεμιναρίου DNS 

 
 Κατανόηση των βασικών αρχών της αναπτυξιακής κινησιολογίας µε έμφαση 

στην ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος της ζωής 
 Προσδιορισμός και περιγραφή βασικών ορόσημων στην ανθρώπινη ανάπτυξη 
 Παρουσίαση των τριών επιπέδων αισθητηριακού ελέγχου στην αξιολόγηση και 

θεραπεία 
 Σχέση µεταξύ της ανάπτυξης κατά το πρώτο έτος της ζωής και της παθολογίας 

του κινητικού συστήματος κατά την ενηλικίωση 
 Εισαγωγή νέας ορολογίας σχετικής µε την αποκατάσταση, όπως η λειτουργική 

κεντρική άρθρωση, το fixum punctum, το κινητό σημείο και το ολοκληρωμένο 
σύστημα σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης. 

 Καθορισμός της ιδανικής σταθεροποίησης της στάσης από αναπτυξιακή 
άποψη: ρύθµιση της ενδοκοιλιακής πίεσης, διπλός ρόλος του διαφράγματος στη 
σταθεροποίηση και στην αναπνοή, σταθεροποίηση µέσω συστολής. 



 

 

 Εντοπισµός κοινών στερεοτύπων ελαττωματικής σταθεροποίησης της στάσης 
(“open scissors syndrome”, forward drown posture, backward drown posture, 
“hour glass syndrome”) 

 Επεξήγηση και επίδειξη της βιοµηχανικής των οµόλογων, ipsilateral και 
contralateral πρότυπα µμετακίνησης της στάσης, κλειστές και ανοιγµένες 
κινηµατικές αλυσίδες, βήµα προς τα εµπρός και υποστήριξη 

 Αξιολόγηση και διόρθωση τα κακών αναπνευστικών προτύπων 
 Συσχετισµός µεταξύ κακών προτύπων αναπνοής και λειτουργικής παθολογίας 

του κινητικού συστήµατος 
 Αξιολόγηση του ενσωµατωµένου συστήµατος σταθεροποίησης της 

σπονδυλικής στήλης, τόσο οπτικά όσο και χρησιµοποιώντας δυναµικές δοκιµές 
λειτουργίας 

 Ενσωµάτωση των διορθωτικών ασκήσεων µε βάση τις λειτουργικές δοκιµές 
DNS και τις αναπτυξιακές θέσεις: άσκηση σε οµόλογες στατικές θέσεις, 
µεταφορά θέσης κατά τη διάρκεια της κινητικής λειτουργίας, πρόοδος της 
άσκησης χρησιµοποιώντας ασταθείς επιφάνειες, αυξηµένη δυσκολία των 
ασκήσεων µε αντίσταση, διπλή εργασία και άλλες προκλήσεις 

 Αποσαφήνιση πώς οι διορθωτικές ασκήσεις DNS µπορούν να ενσωµατωθούν 
µε άλλα προγράµµατα αποκατάστασης 

 Κάλυψη των βασικών εφαρµογών του DNS στην αθλητική εκπαίδευση και 
αποκατασταση. 

 Παροχή βασικών εξηγήσεων κλινικής διαχείρισης για τους κλινικούς ιατρούς, 
ώστε να ενσωµατώσουν καλύτερα την προσέγγιση DNS στην πρακτική τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης των ασθενών 

 
 

Course Schedule 
 

Day 1 
9.00 – 10.30 Developmental Kinesiology, Ontogenesis – Basic Principles 
10.30 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 12.30 Developmental Stages in the 1 st year of life – Physiological & 
Pathological Development 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 15.00 Stabilization of Spine, Trunk and Pelvis in Sagittal Plane, 
Breathing stereotype (ideal and 
pathological models). 
15.00 – 15.30 Coffee break 
15.30 – 17.00 Stabilizing system of the spine: DNS postural tests – assessment 
principles 
 
 



 

 

Day 2 
 
9.00 – 10.30 Basic postural stabilization assessment and treatment principles 
10.30 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 12.30 Postural stabilization: basic supine positions corresponding with 
developmental positions 
assessment and treatment/self-treatment principles: theory and demonstration 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30– 15.00 Postural stabilization: basic supine positions corresponding with 
developmental positions: 
hands on workshop 
15.00 – 15.30 Coffee break 
15.30 – 17.00 Postural stabilization : basic supine positions corresponding with 
developmental positions: 
hands on workshop 
 
Day 3 
 
8.30 – 10.30 Postural stabilization : basic prone positions corresponding with 
developmental positions 
theory and demonstration: assessment and treatment/self-treatment principles: 
10.30 – 11.00 Coffee break 
11.00 – 12.30 Postural stabilization : basic prone positions corresponding with 
developmental positions: 
hands on workshop 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 15.00 Postural stabilization : demonstration of higher positions 
corresponding with development 
between 3-14 months: intro to DNS course B. Final discussion 
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