
Ανατομική θέση

Πρακτική ταξινόμηση δοκιμών της κλινικής εξέτασης των οστών, 
αρθρώσεων και μυών 

1. Γενικές δοκιμές (global tests).
Globaltest (GT) αγγλ. – γενική δοκιμή, ολική, ολοκληρωμένη δοκιμή, μελέτη, 
δοκιμασία, εξέταση, έλεγχος.
Γενικές δοκιμές (global tests) – είναι ενδεικτικές, του προσυμπτωματικού 
ελέγχου δοκιμές, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή ή ολόκληρο το 
μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος, στα πλαίσια των οποίων η 
εκτέλεση των απλών, στερεοτυπικών (επικύψεις, βαθιά καθίσματα κ.λπ.) 
κινήσεων σε ένα ορισμένο επίπεδο ή κατά το πέρασμα του ορισμένου σημείου, 
είναι προκλητική για την εμφάνιση του πόνου στην ορισμένη ομάδα 
αρθρώσεων ή δείχνει τα σημεία, που απαιτούν την περαιτέρω εξέταση, 
προκειμένου να διευκρινιστεί η φύση βλάβης στην άρθρωση (εις) και να 
καθοριστεί η προκαταρκτική ρευματολογική (πρακτική) διάγνωση.
 
* Μέχρι που να προσδιοριστεί η αιτία του πόνου, βάσει των γενικών δοκιμών 
λένε για τον πόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος ή περιοχή της 
συγκεκριμένης άρθρωσης, ο οποίος μπορεί να προκαλείται από παθολογία των 
δομών της άρθρωσης, περιαρθρικών ιστών ή μπορεί να είναι αντανακλαστικός 
πόνος.
2. Λειτουργικές δοκιμές (δοκιμασίες) βλάβης στις αρθρώσεις, τένοντες και μύες.
3. Προκλητικές δοκιμές.
Πρόκληση (λατ. provocatio) - στην ιατρική, η ενέργεια, ως διαγνωστική τεχνική, 
που οδηγεί σε εμφάνιση πόνου.
4. Δοκιμές κόπωσης (με φορτίο)
Δοκιμές κόπωσης (Stresstest STT) αγγλ. - τεστ κοπώσεως, δοκιμές φορτίου, 
ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, δοκιμασία με επιπλέον φορτίο 
ή ένταση.
5. Δοκιμές προσυμπτωματικού ελέγχου
 SCTScreening test ( ) αγγλ. - δοκιμή προσυμπτωματικού ελέγχου.
Διαλογή - [αγγλ. Κοσκίνισμα, διαλογή] στον τομέα της ιατρικής, μαζικός έλεγχος 
για τον εντοπισμό κάποιας συγκεκριμένης ασθένειας ή συμπτώματος.
6. Δοκιμές ελέγχου των ορισμένων περιοχών του σώματος, αρθρώσεων και 
των σκελετικών τμημάτων (συγκεκριμένων, προβληματικών-
προσανατολισμένων).
6.1 Δοκιμές για φλεγμονή των αρθρώσεων, περιαρθρικών ιστών και των 
αρθρικών θυλάκων.
6.2.Δοκιμές σταθερότητας των αρθρώσεων και των μεμονωμένων συνδέσμων.
6.3. Δοκιμές αξιολόγησης της κινητικής λειτουργίας των αρθρώσεων. (Εκτέλεση 
των ενεργών και παθητικών κινήσεων).
6.4.Δοκιμές συμπίεσης των νεύρων.
6.5. Δοκιμές ερεθισμού των νεύρων.
6.6. Δοκιμές μυϊκής έλξης.
6.7. Ισομετρικές (κατά σύσπαση των μυών χωρίς αλλαγή μήκους τους) δοκιμές. 
(Δοκιμές με την «αντίσταση», δοκιμές «αντοχής» (resistive)).
6.8. Συνδυασμένες δοκιμές.

Δοκιμή για ίσιωμα

Δοκιμή στάσης οκλαδόν

Γενική δοκιμή μέγιστης επίκυψης προς τα κάτω

Γενικές ρευματολογικές δοκιμές

Γενικές ρευματολογικές δοκιμές

Γενική δοκιμή της
ελαστικότητας του πέλματος

Γενική δοκιμή για ζώνες (ώμου και πυέλου)
σώματος και των άκρων (άνω και κάτω)

Γενικές δοκιμές των μυών

Γενικές δοκιμές των μυών

Πρακτική ταξινόμηση των μεθόδων αξιολόγησης της κινητικής 
λειτουργίας των αρθρώσεων στα εξωτερικά ιατρεία.

1. Εξέταση και οπτική αντίληψη του σκελετού και των μεμονωμένων 
αρθρώσεων.

2. Εκτέλεση των ενεργών και παθητικών κινήσεων.
3. Λειτουργική εξέταση με δείγματα και δοκιμές.
4. Προσδιορισμός του εύρους κίνησης των αρθρώσεων 

χρησιμοποιώντας γωνιόμετρο (γωνιομετρία).

http://lingvo.yandex.ru/screening%20test/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/Medical/
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