
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς 

για 

την πλατυποδία, την βάδιση με έσω 

στροφή των ποδιών, τα κυρτά πόδια 

& 

τα παπούτσια στα παιδιά 
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Πλατυποδία  

Οι γονείς ανησυχούν για την 

πλατυποδία, αλλά… η πλατυποδία 

είναι φυσιολογική στα βρέφη, στα 

παιδιά και τους ενήλικες. Ειδικά 

παπούτσια, εσωτερικά πέλματα, ή 

ασκήσεις δεν δημιουργούν καμάρα 

σε παιδιά με εύκαμπτη πλατυποδία 

Γνωρίζετε ότι; 

Ένα στα πέντε παιδιά δεν αναπτύσει ποτέ καμάρα. Οι περισσότεροι ενήλικες με εύκαμπτη 

πλατυποδία έχουν δυνατά, και ανώδυνα πόδια. 

 

Τα περισσότερα παιδιά έχουν χαμηλή ποδική καμάρα γιατί έχουν χαλαρές αρθρώσεις. Η καμάρα 

γίνεται επίπεδη όταν στέκονται όρθια και τα πόδια τους φαίνονται να γυρίζουν προς τα μέσα και 

τα δάκτυλα δείχνουν προς τα έξω. 

 

Η καμάρα γίνεται εμφανής όταν τα πόδια κρέμονται ελεύθερα στον αέρα ή όταν το παιδί 

στηρίζεται στα δάκτυλα των ποδιών του/της. 

 



 

 

                                                   

                           

 

 

 

                                                                    

                                                                        

  

                        

Πλατυποδία  

Όπως τα φυσιολογικά παιδιά έχουν 

διαφορετικά ύψη... 

… οι φυσιολογικές καμάρες έχουν και      

αυτές διαφορετικά ύψη επίσης ! 

Γνωρίζατε ότι; 

Φορώντας ένα πατάκι ή εσωτερικά πέλματα  κάτω από την καμάρα σε 

μια απλή εύκαμπτη πλατυποδία  κάνετε το παιδί να νιώθει λιγότερο 

άνετα … και είναι χάσιμο χρήματος ! 

 

Ο γιατρός ανησυχεί όταν 

η πλατυποδία είναι: 

Δύσκαμπτη                  Επώδυνη              ή πολύ σοβαρή 

Αλλά ο γιατρός ανησυχεί περισσότερο 

για μια πολύ υψηλή καμάρα διότι 

είναι πιο πιθανό να προκαλέσει πόνο 

αργότερα 



        

 

 

                                                           

 

                       

Πόδια σαν αγκύλη 

                                                           

 

 

 

Βάδιση με έσω στροφή των ποδιών 

Η βάδιση με τα πόδια σε έσω στροφή 

είναι συχνή στην παιδική ηλικία και 

συνήθως εξαλείφεται. 

Υπάρχουν τρείς αιτίες βάδισης σε έσω 

στροφή τα οποία ο γιατρός πρέπει να 

διευκρινήσει: 

1. Πόδι σαν αγκύλη 

2. Στροφή της κνήμης 

3. Στροφή του μηριαίου 

Η παραμόρφωση του ποδιού σε σχήμα σαν 

αγκύλη προκαλείται από την θέση του μωρού 

στην κοιλιά της μητέρας. 

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων βελτιώνεται 

κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής 

του μωρού, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη 

θεραπεία. Παρόλα αυτά η βελτίωση του 

σχήματος του ποδιού μπορεί να συνεχιστεί 

μέχρι και τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής. 

Σπάνια, η παραμόρφωση του ποδιού σαν 

αγκύλη μπορεί να είναι δύσκαμπτη, να 

επιμένει, και τότε απαιτείται θεραπεία με 

τοποθέτηση γύψου ή νάρθηκα. Η εφαρμογή 

ειδικών παπουτσιών δεν διορθώνει την 

παραμόρφωση. 

     2 μην.    6 μην.   12μην. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Βάδιση με έσω στροφή των ποδιών 

Η έσω στροφή της κνήμης είναι μια προς 

τα μέσα περιστροφή του κάτω τμήματος 

του κάτω άκρου. Πρόκειται για μια 

φυσιολογική παραλλαγή που 

παρατηρείται συχνά στα βρέφη και τα 

παιδιά. 

Η στροφική αυτή παραμόρφωση 

δεν διορθώνεται με νάρθηκες, 

ασκήσεις, κηδεμόνες ή με ειδικά 

παπούτσια. Τα παραπάνω μπορεί 

στην πραγματικότητα να είναι 

επιζήμια για το παιδί.   

Τα περισσότερα κάτω άκρα με έσω 

στροφή της κνήμης ευθειάζονται 

χωρίς θεραπεία κατά την βρεφική ή 

παιδική ηλικία.  

Έσω στροφή της κνήμης 

Έσω στροφή του μηριαίου 

Η έσω στροφή του μηριαίου είναι μια 

περιστροφή προς τα έσω του μηριαίου οστού 

που προκαλεί προς τα έσω στροφή ολόκληρου 

του κάτω άκρου. Το αίτιο της έσω στροφής  του 

μηριαίου δεν είναι γνωστό. Η στροφική αυτή 

παραμόρφωση είναι πιο σοβαρή στην ηλικία 

των 5 ή 6 ετών και εξαφανίζεται στην ηλικία 

των 10 ετών. Τροποποιήσεις των παπουτσιών, 

τοποθέτηση εσωτερικών πελμάτων ή 

κηδεμόνες δεν διορθώνουν την παραμόρφωση. 

Αντιθέτως κάνουν το παιδί να νιώθει άβολα, να 

στενοχωριέται και εμποδίζουν το παιχνίδι. 
 



     [Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the 

text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull 

quote text box.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυρτά κάτω άκρα και γόνατα που εφάπτονται 

Κατά την φυσιολογική τους ανάπτυξη,  

τα βρέφη έχουν πολύ συχνά κυρτά κάτω άκρα. 

Καθώς το παιδί μεγαλώνει και γύρω στην ηλικία 

των 18 μηνών τα γόνατα έρχονται σε επαφή. 

Έπειτα τα κάτω άκρα ευθειάζονται.  

 Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν τα κάτω  άκρα 

του παιδιού σας είναι φυσιολογικά. Εάν οι 

παραπάνω γωνιώδεις παραμορφώσεις είναι 

φυσιολογικές  για την ηλικία του παιδιού, τότε  το 

μόνο που απαιτείται  για να διορθωθούν είναι 

χρόνος.  

Ειδικά παπούτσια, εσωτερικά πέλματα ή ασκήσεις 

δεν διορθώνουν το σχήμα αλλά αντίθετα κάνουν 

το παιδί σας να νιώθει άσχημα. 

 

 

Ο γιατρός σας θα ανησυχεί εάν η παραμόρφωση είναι σοβαρή, όταν συμβαίνει μόνο στο ένα κάτω άκρο, ή 

όταν η παραμόρωση αυτή παρουσιάζεται και σε άλλα μέλη της οικογένειας – και ιδίως όταν στην οικογένεια 

παρατηρείται ασυνήθες κοντό ανάστημα. 
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Παπούτσια  

Οι άνθρωποι που περπατούν ξυπόλητοι έχουν τα καλύτερα πόδια! Το παιδί σας 

χρειάζεται ένα εύκαμπτο και μαλακό παπούτσι που επιτρέπει την μεγαλύτερη ελευθερία ώστε το πόδι 

του να αναπτυχθεί φυσιολογικά. 

Μέγεθος 

Τα παπούτσια είναι καλύτερο να είναι 

λίγο μεγαλύτερα παρά μικρότερα 

Ευκαμψία 

Τα δύσκαμπτα, «υποστηρικτικά παπούτσια», δεν είναι 

καλά για τα πόδια, γιατί περιορίζουν την κίνηση που 

είναι απαραίτητη για την δημιουγία ενός δυνατού  

καθώς και εύκαμπτου ποδιού. 

Το πόδι του παιδιού χρειάζεται προστασία από το κρύο 

και από αιχμηρά αντικείμενα και ελευθερία για κίνηση. 

Όταν τα παιδιά πέφτουν μπορεί να συμβούν αρκετοί 

τραυματισμοί. Ένα παπούτσι με ίσια σόλα που δεν 

γλιστρά είναι το καλύτερο.  

Υλικό 

Ένα υλικό που αναπνέει είναι το 

καλύτερο, ιδίως στα θερμά κλίματα 

 

 

Αποφύγετε τα παράξενα σχήματα 

Μυτερά παπούτσια, ψηλά τακούνια και 

σκληρές σόλες είναι βλαπτικά για τα 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Το παιχνίδι είναι το επάγγελμα του παιδιού» 

 

Περίληψη  

Οι περισσότερες φυσιολογικές 

παραλλαγές εξαλείφονται με την 

ανάπτυξη. Ο γιατρός σας θα σας 

διαβεβαιώσει ότι τα πράγματα πάνε 

καλά για το παιδί σας. 

 

Θυμηθείτε ….. 

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για το παιδί σας 

είναι να το ενθαρρύνεται να έχει φυσικές 

δραστηριότητες και να αποφύγει την πολυφαγία. 

Θυμηθείτε ότι αυτά που αποκαλούν διορθωτικά 

παπούτσια, τα εσωτερικά πέλματα και οι κηδεμόνες 

είναι αναποτελεσματικά και το μόνο που κάνουν είναι το 

παιδί σας δυστυχισμένο. 

Αφήστε την μαγεία του χρόνου και της ανάπτυξης να 

διορθώσουν το πρόβλημα. Η θεραπεία της Μητέρας 

Φύσης είναι ασφαλής, ανέξοδη και αποτελεσματική. 

 

 


