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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Μεηά απφ πνιπεηή παξνπζία ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλεξγαδφκελνη κε ηηο κεγαιχηεξεο
νπεδηθέο εηαηξείεο (γεγνλφο ηειείσο θπζηνινγηθφ, αθνχ απφ εθεί πξνεξρφκαζηε), πνπ είλαη
εξεπλεηηθέο, αιιά θαηαζθεπάδνπλ θαη νη ίδηεο πνηνηηθά πξντφληα, δεκηνπξγήζακε ην 2000
ζηελ Διιάδα ηελ, HANDITECH, θαλδηλαβηθφ Κέληξν Οξζνπεδηθψλ Δηδψλ.
Ζ HANDITECH ηνπνζέηεζε ηνλ άλζξσπν πνπ αγσλίδεηαη θαη πξνζπαζεί γηα
απνθαηάζηαζε θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
πξνζθέξνληάο ηνπ πξντφληα πνηφηεηαο, ππεχζπλν service θαη γλψζεηο ζην αληηθείκελν.
Ζ εηαηξεία καο, καθξηά απφ ζπκθέξνληα θαη ζθνπηκφηεηεο, αλήθεη ζηελ ππεξεζία ησλ
παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο θαη κφλνλ ζε απηνχο.
Απηφ ην γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φζνη ήξζαλ ζε επαθή καδί καο θαη καο εκπηζηεχζεθαλ.

Οη ζέζεηο καο φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ.
Σα παηδηά είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αιιά θαη φηη πνιπηηκφηεξν, κπνξεί λα έρεη κία
θνηλσλία.
Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ είλαη πνιπηέιεηα, αιιά
θνηλσληθή επζχλε θαη ππνρξέσζε.
Ζ έγθαηξε θξαηηθή, επαγγεικαηηθή, ζεξαπεπηηθή βνήζεηα, πξνζθέξεη ηελ
κνλαδηθή επηινγή λα πξνεηνηκάζνπκε ηα παηδηά, γηα κηα ελζπλείδεηε θαη αλεμάξηεηε δσή.
Ζ ΑΣΟΜΗΚΟΣΖΣΑ γξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα! Σν θάζε παηδί είλαη κνλαδηθφ
θαη πξέπεη πάληα λα πξνλννχκε γη' απηφ. Πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππ' φςε καο, γηα ην θαζ' έλα
παηδί ρσξηζηά, ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πεξηνξηζκφ, αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο
ηνπ.
Σα παηδηά ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθή θαη εηιηθξηλή ζπλεξγαζία κεηαμχ επηζηεκφλσλ
θαη γνλέσλ, γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
Σα βνεζήκαηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη αηνκηθά πξνζαξκνζκέλα, ψζηε
λα απνηξέπνπλ ιαλζαζκέλε αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο, φηαλ απηφ ζρεκαηίδεηαη
θαζψο κεγαιψλεη ην παηδί.
Πξέπεη φινη εκείο λα πξνζαξκνδφκαζηε θαη λα δερφκαζηε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ
ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο θαη δπλαηφηεηεο.
Οηηδήπνηε άιιν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ.

Έλαο απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ απηψλ είλαη ε
πιεξνθφξεζε.
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Ζ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
Δίλαη δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ απηψλ, ησλ γνλέσλ, ζπγγελψλ θαη ησλ αηφκσλ ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπο, λα γλσξίδνπλ ηα κέζα, ηηο επηινγέο, ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ
βνεζεκάησλ, εθ‟ φζνλ απηά απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ πξνζπάζεηα
απνθαηάζηαζεο ηνπο.
Απηφ ην έληππν έρεη ζηφρν λα θαιχςεη έλα κηθξφ κέξνο ζην δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη
ην αθηεξψλνπκε ζε φινπο φζνπο πξνζπαζνχλ γηα απνθαηάζηαζε θαη θαιχηεξε πνηφηεηα
δσήο.
ΔΝΑ ΒΗΒΛΗΟ
Ζ Μπάξκπαξα Ενχθνπλθη-Υνχκπεξ (Barbara Zukunft-Huber) θπζηθνζεξαπεχηξηα,
(θφξε ηνπ θαζεγεηή Σ. Υειικπξχγθε (T. Hellbrugge), ηνπ νπνίνπ απφζπαζκα έξεπλαο
παξνπζηάδνπκε παξαθάησ, κε ηίηιν «Μία πνιχ παιαηά έξεπλα»), έγξαςε ην βηβιίν «
ΒΖΜΑ- ΒΖΜΑ γηα ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο, ζην πξψην θαη
απνθαζηζηηθφ έηνο ηεο δσήο ηνπ».
Έλα βηβιίν ην νπνίν ζπληζηνχκε αλεπηθχιαθηα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο , γηα
φιεο ηηο θπζηνινγηθέο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο θίλεζεο, κε πνιιέο ζπκβνπιέο γηα ην πψο ζα
κπνξέζνπλ νη γνλείο λα αληηιεθζνχλ θαη λα πξνιάβνπλ ελδείμεηο παζνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ
ζψκαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο.
ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λενγλψλ θαη παηδηψλ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο.
Δίλαη έλα απφ ηα πιένλ ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, κε
πνιιαπιά δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά δηιήκκαηα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαη κφληκεο
βιάβεο ηνπ λενγλνχ ή ηνπ παηδηνχ.
Δίλαη βέβαην πσο ηα παηδηά απηά πξέπεη λα βνεζεζνχλ απφ εηδηθνχο γηαηξνχο θαη ζεξαπεπηέο
φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα.
Με ηελ πξψηε ππνςία ηνπ παηδηάηξνπ ή θαη ησλ γνλέσλ φηη θάηη δελ πάεη θαιά ζηελ θίλεζε
ηνπ βξέθνπο, δελ ζα πξέπεη λα επαλαπαπφκαζηε ζε δηαβεβαηψζεηο κε εηδηθψλ θαη λα
αξθνχκαζηε ζε απηά πνπ θαη εκείο ζέινπκε λα αθνχζνπκε (απηφ είλαη αλζξψπηλν), φηη είλαη
δειαδή «απφ ηα παηδηά πνπ αξγνχλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο». Πξέπεη ακέζσο λα αληηδξάζνπκε,
επηζθεπηφκελνη έλαλ παηδνλεπξνιφγν ή αλαπηπμηνιφγν, δηαθνξεηηθά ράλεηαη πνιχηηκνο
ρξφλνο γηα ην παηδί θαη ηελ φιε ηνπ εμέιημε.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ην μεθίλεκα ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο απφ ηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο θαη ζεξαπεπηέο.
Δδψ πξέπεη επίζεο λα ηνλίζνπκε φηη πνιχ κεγάιν θαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε
ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο.
Ενχκε ζηελ επνρή πνπ ε επηζηήκε έρεη θάλεη κεγάια άικαηα πξνφδνπ, κε ζπλέπεηα ε
εμεηδίθεπζε θαη ε γλψζε ησλ ηαηξψλ θαη ζεξαπεπηψλ λα είλαη πιένλ πνιχ κεγαιχηεξε θαη
πινπζηφηεξε.
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ΜΗΑ ΠΟΛΤ ΠΑΛΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Οη Γεξκαλνί θαζεγεηέο Σ. Υειικπξχγθε (T. Hellbrugge) θαη Γ.Υ. θνλ Βίκπθελ ( G.X. von
Wimmpfen), καδί κε ηελ νκάδα ηνπο θαη κε ηελ ζπλεξγαζία εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζην
Κέληξν ηνπ Παηδηνχ ηνπ Μνλάρνπ, φπνπ θαη έγηλαλ νη έξεπλεο, παξνπζίαζαλ ην 1973 ζην
βηβιίν ηνπο κε ηίηιν «Οη πξψηεο 365 εκέξεο ζηελ δσή ελφο παηδηνχ», ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ηνπο κε ηξφπν θαηαλνεηφ γηα φινπο ηνπο γνλείο, απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ ζαο
παξαζέηνπκε φπσο γξάθηεθε ηελ επνρή εθείλε.
Παηδηά κε αλαπεξίεο ( ζπαζηηθά παηδηά ).
Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ πθίζηαληαη θαηά ηνλ ηνθεηφ, ζπλήζσο ιφγσ
πξνζσξηλήο έιιεηςεο νμπγφλνπ, ηέηνηεο βιάβεο, πνπ λα πξνθιεζνχλ δηαηαξαρέο ηεο
θηλεηηθφηεηαο.
Δδψ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε, φηη βιάπηνληαη θαηά θχξην ιφγν ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ,
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θπζηνινγηθψλ θηλήζεσλ. Γηεζλείο έξεπλεο έρνπλ
δείμεη, φηη γηα έλα κεγάιν αξηζκφ απηψλ ησλ παηδηψλ, δελ ρξεηάδεηαη λα απνβεί κνηξαίν γηα
φιε ηνπο ηελ δσή λα κελ κπνξνχλ λα θαζίζνπλ, λα πεξπαηήζνπλ ή λα θάλνπλ ρεηξηζκνχο,
αλ αξρίζεη έγθαηξα ε θαηάιιειε ζεξαπεία. Απηή ε ζεξαπεία δηδάζθεη θαηά θάπνηνλ
ηξφπν πξφηππα θηλήζεσλ ζ’ έλα ρξφλν, πνπ δελ έρνπλ αθφκα απνηππσζεί νξηζηηθά ηα
παζνινγηθά πξφηππα θηλήζεσλ ζηνλ εγθέθαιν.
Πνηθίιεο έξεπλεο ζε δηάθνξα ζεξαπεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ
δείρλνπλ, φηη ν θαηαιιειφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ ζεξαπεία βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ηξίηνπ
θαη ηνπ ελδέθαηνπ κήλα ηεο δσήο.
Μεηά ηνλ ελδέθαην κήλα ε πηζαλφηεηα λα δηδαρζεί ην παηδί θπζηνινγηθά πξφηππα θηλήζεσλ
έρεη βαζηθά ραζεί γηα πνιιά παηδηά, αλ θαη νη ζεξαπεπηηθέο πξνζπάζεηεο, έζησ θαη αξγά,
έρνπλ νπσζδήπνηε λφεκα.
Απηέο νη γλψζεηο, γηα ηελ έγθαηξε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, έρνπλ κεγάιε
ζεκαζία. Όζν πην λσξίο αξρίδεη ε ζεξαπεία π.ρ. ελφο παηδηνχ κε ζπαζηηθή παξάιπζε, ηφζν
πην κεγάιε είλαη ε επηηπρία.
Μία αλάινγε ππνςία ηνπ γηαηξνχ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά
ππφςε απφ ηνπο γνλείο, αιιηψο ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο γηα ηελ ζεξαπεία.
Οη γνλείο δελ ζα πξέπεη λα αξθνχληαη κε ηελ δηαβεβαίσζε, φηη ην παηδί ηνπο είλαη απφ
απηά πνπ αλαπηχζζνληαη αξγά.
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ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ
Ο φξνο εγθεθαιηθή παξάιπζε αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα παζήζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ
δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο ηεο θίλεζεο ή ηεο ζηάζεο, νθεηιφκελεο ζε βιάβε εθείλσλ ησλ
πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ κπψλ θαη πξνθαινχλ
πεξηνξηζκνχο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ή ηξαπκαηηζκφ ηνπ εγθεθάινπ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ηνπ ηνθεηνχ ή κεηά ηελ γέλλεζε.
Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ε πην θνηλή αηηία αλαπεξίαο ζε παηδηά. Σα ηειεπηαία ρξφληα
θάπνηνη ηχπνη εγθεθαιηθήο παξάιπζεο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα.
ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ
Σα αίηηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο δελ είλαη πιήξσο εμαθξηβσκέλα. Δίλαη γλσζηφ σζηφζν
φηη ε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ νξηζκέλεο ινηκψμεηο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο.
Άιια αίηηα
εγθεθαιηθήο παξάιπζεο είλαη : ε εγθεθαιηθή αηκνξξαγία, ε πεξηγελλεηηθή αζθπμία
(κεησκέλε νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ ) ή ηξαπκαηηζκφο ηνπ θξαλίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα
ή ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη παξνπζηάδεηαη ζπρλφηεξα ζε πξφσξα.
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ΣΤΠΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ
χκθσλα κε ηνλ ηχπν ησλ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε εγθεθαιηθή παξάιπζε,
δηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηεο κνξθέο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πξνζβνιήο ηνπ εγθεθάινπ. :
ζπαζηηθή κνξθή, δπζηνληθή ( εμσππξακηδηθή αζέησζε ), αηνληθή ( αηαμία ).
παζηηθή κνξθή εγθεθαιηθήο παξάιπζεο : Οθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ θινηνχ ηνπ
εγθεθάινπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθνχζησλ θηλήζεσλ. Ζ ζπαζηηθή
εγθεθαιηθή παξάιπζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα κέιε πνπ επεξεάδνληαη
(ηνπνγξαθηθή ).
παζηηθή Ζκηπιεγία : Δίλαη ν πην θνηλφο ηχπνο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη επεξεάδεη κηα
πιεπξά ηνπ ζψκαηνο π.ρ. έλα ρέξη θαη έλα πφδη. Απηά ηα παηδηά γίλνληαη ζπλήζσο ζρεδφλ
αλεμάξηεηα. Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην έλα κέινο ηφζν θαιά φζν ην άιιν.
παζηηθή Γηπιεγία : ( πρλή κνξθή 40 % πεξίπνπ ). Δπεξεάδεη θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ
ζψκαηνο θαη αθνξά θπξίσο ηα πφδηα. πκβαίλεη ζπλήζσο ζε πξφσξα. πρλά ηα πφδηα
γπξίδνπλ πξνο ηα κέζα θαη ζηαπξψλνπλ ζηα γφλαηα, ζηάζε γλσζηή ζαλ « ςαιίδηζκα ».
Σα παηδηά κε ζπαζηηθή δηπιεγία πηζαλψο λα κπνξνχλ λα βαδίζνπλ γηα κηθξέο απνζηάζεηο. Αλ
θαη ηα άλσ άθξα επεξεάδνληαη ιηγφηεξν, ηα παηδηά ζπρλά έρνπλ δπζθνιία λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ. Ο ζηξαβηζκφο είλαη επίζεο
θνηλφο ζε παηδηά κε ζπαζηηθή δηπιεγία.
παζηηθή ηεηξαπιεγία : Δίλαη ν πην ζνβαξφο ηχπνο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ζηελ νπνία
επεξεάδνληαη ηφζν ηα ρέξηα φζν θαη ηα πφδηα. Σα παηδηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε δελ
κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ ή λα θαζίζνπλ αβνήζεηα. Πηζαλφλ λα έρνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο
θαη δηαηαξαρέο φξαζεο θαη αίζζεζεο. ηξαβηζκφο θαη επηιεςία είλαη πνιχ ζπρλά.
ηελ αζέησζε ππάξρεη βιάβε ζηα βαζηθά γάγγιηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρνπλ ηνλ
ζπληνληζκφ, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θίλεζεο. Αζέησζε ζεκαίλεη κε ειεγρφκελεο,
αξγέο, απφηνκεο θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θνξκνχ. Σα παηδηά κε απηφλ ηνλ
ηχπν εγθεθαιηθήο παξάιπζεο κπνξεί επίζεο λα έρνπλ αθνχζηεο γξήγνξεο θαη απφηνκεο
θηλήζεηο πνπ νλνκάδνληαη « ρνξεία » ή κεγάιεο κεηαβνιέο ζηνλ κπτθφ ηφλν πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο « δπζηνλία ». Απηέο νη αθνχζηεο θηλήζεηο ζπρλά νδεγνχλ ζε δπζθνιίεο
ηεο βάδηζεο, ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηάπνζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη κχεο
ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο γιψζζαο επεξεάδνληαη. Οη αζεησζηθέο θηλήζεηο απμάλνληαη φηαλ ην
παηδί είλαη ζε εγξήγνξζε αιιά αηνλνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
Σα παηδηά κε αηαμία (βιάβε ζηελ παξεγθεθαιίδα ) έρνπλ έιιεηςε ηζνξξνπίαο θαη
ζπληνληζκνχ, πηζαλφλ λα ηξεθιίδνπλ φηαλ πεξπαηνχλ θαη ζπρλά πέθηνπλ. Πηζαλφλ λα
ηξέκνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη λα κε κηιάλε θαζαξά.
« Μηθηέο κνξθέο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο » κε ηαπηφρξνλε ζπαζηηθφηεηα θαη αηαμία ή
ζπαζηηθφηεηα θαη αζέησζε είλαη πνιχ θνηλή.

WEB: www.handitech.gr, e-mail: info@handitech.gr

6
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ
Κάζε παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά θαη νη δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν
ηεο θίλεζεο θαη ηεο ζέζεο κπνξεί λα είλαη πνιχ ειαθξέο σο έληνλα εκθαλείο. Μεξηθά παηδηά
παξνπζηάδνπλ κφλν κηα ειαθξηά αδπλακία ελψ άιια κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιίεο ζην
πεξπάηεκα, ζηελ νκηιία, ζηε ρξήζε ησλ ρεξηψλ ηνπο ή ζην λα θαζίζνπλ ρσξίο βνήζεηα. Ζ
εγθεθαιηθή παξάιπζε πηζαλφλ λα κελ έρεη δηαγλσζζεί έσο φηνπ ην παηδί παξνπζηάζεη
θαζπζηέξεζε ζην θάζηζκα θαη θαηφπηλ ζηελ εμέιημε ηεο βάδηζεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο.
Σφζν ε ζπαζηηθή εκηπιεγία φζν θαη ε δηπιεγία ζπλήζσο γίλνληαη εκθαλείο πξηλ ην παηδί
θηάζεη ζε ειηθία 2 εηψλ. Σα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε εθηφο απφ ηηο δπζθνιίεο
θίλεζεο ησλ κειψλ ηνπο πηζαλφλ λα έρνπλ θαη άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα. Απηά
πεξηιακβάλνπλ επηιεςία, δπζθνιίεο ζηελ θαηάπνζε ή ζηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ
πξνζψπνπ, ππεξέθθξηζε ζηέινπ, δηαηαξαρέο νκηιίαο, αθνήο θαη φξαζεο.
Ζ δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα είλαη θαιή ή λα επεξεαζηεί ζνβαξά. Πνιιά παηδηά έρνπλ
θπζηνινγηθέο ηθαλφηεηεο φκσο παξνπζηάδνπλ εηδηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο. Μεξηθά παηδηά κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε έρνπλ κία κεησκέλε αίζζεζε αθήο θαη πφλνπ θαη παξνπζηάδνπλ
ζπρλά αθξάηεηα.
αλ απνηέιεζκα απηψλ, ε εγθεθαιηθή παξάιπζε ρσξίο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη φρη κφλν θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη ςπρνινγηθέο ή
θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Ωζηφζν απηφ δελ είλαη αλαπφθεπθην εάλ δνζεί ζσζηή βνήζεηα
έγθαηξα, απφ ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο.
Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ ε θαηάζηαζε κπνξεί λα επηδεηλσζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε
ζεξαπεία, θαζψο ηα νζηά κεγαιψλνπλ γξεγνξφηεξα απφ ηνπο κχεο, νδεγψληαο ζε κηα
απμαλφκελε δηαθνξά ηνπ κήθνπο ηνπο. Οη παηδηθνί κχεο πξέπεη λα είλαη ζε ραιαξή
θαηάζηαζε γηα λα αλαπηπρζνχλ.
Ζ ζπαζηηθφηεηα ζηνπο κχεο ηεο θλήκεο θαη ην ηξάβεγκα ηνπ αρίιιεηνπ ηέλνληα κε ηνλ
νπνίν ελψλνληαη, θάλεη ηα παηδηά λα πεξπαηνχλ ζηα δάθηπια ησλ πνδηψλ ηνπο, αδπλαηψληαο
λα παηήζνπλ ηελ θηέξλα ζην έδαθνο. Αλ ε ζπαζηηθφηεηα απηψλ ησλ κπψλ δελ
αληηκεησπηζηεί, ζα εκθαληζηεί κφληκε ζχζπαζε ησλ κπψλ πνπ σο απνηέιεζκα ζα έρεη
ζπγθάκςεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ κειψλ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ
αξζξψζεσλ θαζψο θαη ε παξακφξθσζε ησλ αξζξψζεσλ νδεγεί ζε θζνξά ησλ νζηψλ θαη ησλ
αξζξψζεσλ θαη ην ηζρίν ζε εμάξζξσζε.
Οη κφληκεο κπτθέο ζπζπάζεηο είλαη ε πην θνηλή επηπινθή ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη ε
εμάξζξσζε ηνπ ηζρίνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ζε παηδηά κε ζπαζηηθφηεηα ησλ θάησ άθξσλ.
Χζηφζν ε έγθαηξε παξέκβαζε κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα ηέηνηεο επηπινθέο.
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ΜΔΘΟΓΟΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
Με κηα ιεπηνκεξή εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ζσζηήο επηινγήο ηεο
κεζφδνπ απνθαηάζηαζεο , κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεπηεξνγελψλ
πξνβιεκάησλ θαη ην παηδί λα αλαπηχμεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ θαηάιιειε
αληηκεηψπηζε ηεο πάζεζεο απφ κηθξή ειηθία κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε πνιιά παηδηά κηα
αξθεηά αλεμάξηεηε δσή. Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηε ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη ε
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπαζηηθφηεηα.
Γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία γηαηξψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ,
ζεξαπεπηψλ θαζψο θαη νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε. Οη γνλείο παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή ζσζηή εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δηαθφξσλ
δξαζηεξηνηήησλ εθφζνλ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ εηδηθψλ νη νπνίνη απφ ηελ αξρή ηνπο
ελεκεξψλνπλ κε εηιηθξίλεηα.
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ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

Φπζηθνζεξαπεία, είλαη ε επηζηήκε πνπ εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πγείαο ηνπ
αλζξψπνπ. Δίλαη κία παλάξραηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ
αλζξψπνπ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε θπζηθψλ κέζσλ. αλ επηζηήκε είλαη δπλακηθή κε
κία ζεσξεηηθή βάζε θαη κεγάινπ εχξνπο θιηληθήο εθαξκνγήο. Απαηηεί επηζηεκνληθή
γλψζε θαη ηερληθή θαζψο θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα ηελ εθκάζεζε θαη εθηέιεζε
θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ.
Ο θπζηθνζεξαπεπηήο πνπ αζρνιείηαη κε παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα,
ρξήδεη επηπιένλ επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηελ παηδηαηξηθή θπζηθνζεξαπεία. Ζ
παηδηαηξηθή θπζηθνζεξαπεία αζρνιείηαη κε ηελ ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε δηαθφξσλ
λεπξνινγηθψλ θαη κε πξνβιεκάησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηα παηδηά λα
αλαπηπρζνχλ κε θπζηνινγηθφ ηξφπν. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ επηκφξθσζε ηνπ
παηδηαηξηθνχ θπζηθνζεξαπεπηή, είλαη ε γλψζε ηεο αηζζεηηθφ- ςπρν- ζπλαηζζεκαηηθήο
θαη θηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εκβξπτθή, λενγληθή παηδηθή, εθεβηθή δσή
έσο ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
Ο/Ζ θπζηθνζεξαπεπηήο/ηξηα απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο νκάδαο ζεξαπείαο θαη
απνθαηάζηαζεο, απφ ηε ζέζε ηνπ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο. Δίλαη ν πξψηνο ν
νπνίνο καδί κε ηνλ/ηελ λενγλνιφγν / παηδίαηξν ζα δψζεη ηηο πξψηεο νδεγίεο ζηνπο γνλείο
γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ βξέθνπο ηνπο. Έηζη κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ
αλάινγα κε ην πξφβιεκα , βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε
πηζαλψλ παξακνξθψζεσλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θηλεηηθφηεηάο ηνπ.
Ζ δνπιεηά ηνπ ¨παηδηαηξηθνχ¨ θπζηθνζεξαπεπηή πεξηέρεη πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο κεξηθέο
εθ ησλ νπνίσλ είλαη :
α) αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ ψζηε λα επηηπγράλεη ηνπο πξνζδνθψκελνπο
ζηφρνπο ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη γεληθά ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη.
β) βειηίσζε ησλ θηλεηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ
γ) ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ ρξήζε βνεζεκάησλ, ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεη θαη
θηλείηαη γηα αλεμαξηνπνίεζε, θαζψο θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξεζηκνπνίεζε
ησλ κέζσλ απηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπ πνηφηεηα δσήο.
δ) επηθνηλσλία κεηαμχ ζεξαπεπηψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ
ε) πέξα απφ ην ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ηνπ παηδηνχ, έρεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαζνδήγεζεο
ησλ γνλέσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην ζπίηη. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα
ζεσξνχληαη κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο, αθνχ ην παηδί πεξλά καδί κε ηνπο γνλείο, ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο εκέξαο κε ηηο ζεξαπείεο ηνπ.
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ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
Δξγνζεξαπεία είλαη ε εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα βνεζήζεη ην άηνκν λα
αλαπηχμεη ή λα επαλαθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα λα ζπκκεηέρεη
ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ ( American Occupational Therapy Association Inc.).
Δίλαη ε ζεξαπεία κέζσ ηνπ «έξγνπ» δειαδή θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ην
άηνκν. Ζ βαζηθή αξρή ζηεξίδεηαη ζην φηη «ην έξγν είλαη ζθφπηκε δξαζηεξηφηεηα» φπνπ
έρεη επηιεγεί κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη έρεη ζεξαπεπηηθή αμία.
Ζ παηδηαηξηθή – αλαπηπμηαθή Δξγνζεξαπεία αζρνιείηαη κε δπζιεηηνπξγίεο θαη δηαηαξαρέο
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε, νη
δπζθνιίεο ζηελ κάζεζε, ηα ζπγγελή ζχλδξνκα, νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, είλαη
πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ Δξγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ηφζν γηα ζεξαπεία φζν θαη ηελ
πξφιεςε ησλ κειινληηθψλ δπζθνιηψλ.
Ο Δξγνζεξαπεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνηθίια πιηθά πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ηηο
απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά. Υξεζηκνπνηεί ζηεθάληα, κπάιεο, θνξίλεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, ελζθελψκαηα, θχβνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο
θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, έρνληαο πάληα σο ζηφρν ην παηδί
λα απμήζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν.
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ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
θνπφο ηεο ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ε
βειηίσζε ηεο ζίηηζεο θαη ηεο θψλεζεο–νκηιίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο
αζθήζεηο θαη κεζφδνπο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ δηαθφξσλ κπψλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο φπσο επίζεο θαη ηεο ξπζκηθήο δηφδνπ ηνπ αέξα απφ
ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ φηη βαζηθφ ξφιν ζηηο παξαπάλσ
ιεηηνπξγίεο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ ινγνζεξαπεία παίδεη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο
αλαπλνήο. Ζ ηειεπηαία επεξεάδεηαη άκεζα ηφζν απφ ηελ νξζή ζέζε θαη ζηάζε ηνπ ζψκαηνο,
φζν θαη απφ ηνλ κπτθφ ηφλν ηνπ αηφκνπ. Δπηιέγνληαο ην θαηάιιειν θάζηζκα δίλνπκε ζην
ζψκα ζσζηή ππνζηήξημε , κεηψλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο παξακνξθψζεσλ θαη
νκαινπνηνχκε ηνλ κπτθφ ηφλν. Όια απηά ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην έξγν-ζηφρν ηνπ
ινγνζεξαπεπηή θαζψο ε επζπγξάκκηζε πνπ παξέρνπκε ζην ζψκα κε ην θάζηζκα, επζεηάδεη
ηνλ νηζνθάγν θαη βνεζά ζηελ θαηάπνζε κεηψλνληαο ηπρφλ αλεπηζχκεηεο εκπεηξίεο γηα
ην άηνκν, ε αλαπλνή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη πην ξπζκηθή θαη θαιχηεξα ειεγρφκελε , ελψ θαη
ε θψλεζή ηνπ βειηηψλεηαη αθνχ ε δίνδνο ηνπ αέξα απφ ηνπο βξφγρνπο θαη ηελ ηξαρεία
γίλεηαη κε ιηγφηεξεο αληηζηάζεηο. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε δηαδηθαζία
ζίηηζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα θαη αθηεξψλνπκε
αξθεηφ ρξφλν ζε απηήλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ είλαη θξφληκν ηφζν ην άηνκν πνπ ζηηίδεηαη φζν
θαη ην άηνκν πνπ ζηηίδεη λα έρνπλ κία ζσζηή ζηάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζίηηζεο θαη ηεο
ζεξαπείαο. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαζίζκαηνο κία
ζεκαληηθή ππφζεζε κε πνιιαπιά νθέιε.
ΘΔΡΑΠΔΗΑ
Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο ησλ κπψλ ζε πξψηκα ζηάδηα κπνξεί λα κεηψζεη ηελ
αλάπηπμε κφληκσλ βιαβψλ. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γηα
ραιάξσζε ησλ κπψλ θαη δξνπλ απεπζείαο ζην κπ, επεκβαίλνληαο ζηνλ ηξφπν πνπ απηφο
ζπζπάηαη.
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ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ BOTOX ;
Ζ αιιαληηθή ηνμίλε ( ΒΟΣΟΥ ) είλαη έλαο λένο ηχπνο ζεξαπείαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ελφο απφ ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα ζπαζηηθφηεηαο ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή
παξάιπζε.
Ζ αιιαληηθή ηνμίλε δξα εκπνδίδνληαο ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζήκαηνο απφ ην λεχξν ζην κπ,
κεηψλνληαο
έηζη
ηελ
ππεξβνιηθή
ζχζπαζή
ηνπ.
Σν ΒΟΣΟΥ δξα ηνπηθά ζηνλ κπ ζαλ ραιαξσηηθφ. Έηζη ε κείσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο
βνεζά ηνπο αλαπηπζζφκελνπο κχεο λα απμάλνληαη πεξηζζφηεξν θπζηνινγηθά.
Αλαπηχζζνληαο ην κήθνο ηνπ ζπαζηηθνχ κπφο κεηψλεηαη ν θίλδπλνο κφληκεο ζχγθακςεο,
πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα κηα ζσζηή θηλεηηθή
αλάπηπμε δηεπθνιχλνληαο ηελ θηλεηηθή εθπαίδεπζε.
Ζ ΥΟΡΖΓΖΖ ΒΟΣΟΥ
Σν ΒΟΣΟΥ ρνξεγείηαη ζε παηδηά άλσ ησλ 2 εηψλ. Ζ επαλάιεςε ησλ εγρχζεσλ ΒΟΣΟΥ
κπνξεί λα γίλεη φηαλ παξέιζεη ε δξάζε ηνπ, ζπλήζσο, κεηά ηελ πάξνδν 3 κελψλ ή
πεξηζζφηεξν.
ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Ζ ζεξαπεία κε ΒΟΣΟΥ είλαη πνιχ θαιά αλεθηή ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε εγθεθαιηθή
παξάιπζε. πάληα έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία κεηά απφ
επαλεηιεκκέλεο εγρχζεηο.
Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
(κεηά ηελ έγρπζε BOTOX)
Ζ θπζηνζεξαπεία κεηά ηελ έγρπζε ΒΟΣΟΥ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ άζθεζε ησλ
θαηάιιεισλ κπψλ κεγηζηνπνηεί θαη παξαηείλεη ηα νθέιε ηεο ζεξαπείαο κε ΒΟΣΟΥ. Οη γνλείο
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ ηήξεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ
πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ. ε κεξηθά παηδηά ν ζπλδπαζκφο ΒΟΣΟΥ θαη θπζηνζεξαπείαο
κπνξεί λα απνηξέςεη ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ΒΟΣΟΥ ζηε ζεξαπεία εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζπαζηηθφηεηαο, ηελ
ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηε θπζηνζεξαπεία κεηά ηηο ελέζεηο. Σo ΒΟΣΟΥ είλαη πην
απνηειεζκαηηθφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ζπαζηηθφηεηαο. Έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδεη κεγάιεο δηάξθεηαο απνηειέζκαηα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
κφληκε βειηίσζε.
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ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
Ζ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε είλαη απαξαίηεηε φηαλ νη ζπγθάκςεηο είλαη ηφζν ζνβαξέο ψζηε λα νδεγνχλ ζε
κφληκεο παξακνξθψζεηο.
Οη κχεο θαη νη ηέλνληεο κπνξνχλ ρεηξνπξγηθά λα επηκεθπλζνχλ θαη λα ρσξηζηνχλ δηνξζψλνληαο δπζκνξθίεο θαη
βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην ρεηξνπξγείν λα γίλεη ζηε ζσζηή ειηθία θαη πάληα
λα ζπλνδεχεηαη κε ζσζηφ θπζηνζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε κε ηελ ζπλεξγαζία
γηαηξνχ, ζεξαπεπηή.

Ζ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΠΑΣΗΚOΣΖΣΑ ΜΔ ΔΝΓΟΘΖΚΗΚΖ
ΥΟΡΖΓΖΖ ΜΠΑΚΛΟΦΑΗΝΖ
(ε λεαξά άηνκα)
Ζ ζπαζηηθφηεηα απνηειεί ζχκπησκα πνιιψλ λφζσλ θαη πξνζβάιιεη θπξίσο λεαξά άηνκα
πνπ ππνθέξνπλ απφ παζήζεηο φπσο ηξαχκα ζηνλ εγθέθαιν θαη ηνλ λσηηαίν κπειφ ,ελψ
κπνξεί λα εθδεισζεί θαη σο επηπινθή ησλ αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ. Ζ πάζεζε
απηή πξνθαιεί κεγάιε επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ησλ αζζελψλ ή νδεγεί ζε
θνηλσληθή “αλαπεξία” άηνκα πνπ θαηά ηα ινηπά είλαη ελεξγά.
Σν θνηλφ φισλ ησλ παζήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπαζηηθφηεηα είλαη φηη βιάπηνπλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο δειαδή ηνλ εγθέθαιν
θαη ην λσηηαίν κπειφ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ηφλνπ ησλ κπψλ, ηελ παξάιιειε
εκθάληζε ζπζπάζεσλ αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ κπψλ ζηα άθξα θαη επψδπλνπο ζπαζκνχο. Ζ
ζπαζηηθφηεηα θαζειψλεη ηα κέιε ηνπ αζζελνχο θαη απηφ δπζρεξαίλεη φρη κφλν ηηο θηλήζεηο
αιιά θαη ηε βαζηθή θξνληίδα φπσο πιχζηκν, κεηαθνξά απφ ην θξεβάηη ζην αλαπεξηθφ
ακαμίδην θ.η.ι. Δπηπιένλ, ε ρξφληα κπτθή ζχζπαζε πνπ πξνθαιεί ε ζπαζηηθφηεηα, νδεγεί ζε
δνκηθέο αιινηψζεηο ησλ κπψλ θαη αξζξψζεσλ, ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κπτθψλ ηλψλ
ιφγσ αληηθαηάζηαζεο ηνπο απφ ηλψδε ζπλδεηηθφ ηζηφ θαη ζε αγθχισζε ησλ αξζξψζεσλ. Ο
ζπλδπαζκφο ηνπ απμεκέλνπ κπτθνχ ηφλνπ, ησλ αξζξψζεσλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε
ιεηηνπξγηθή αληθαλφηεηα ησλ αζζελψλ απηψλ. Ζ ζεξαπεία ηεο ζπαζηηθφηεηαο απνηειεί
κία απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, πνπ
πεξηιακβάλεη θπζηθνζεξαπεία, ελέζεηο κε αιαληνηνμίλε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ ην
ζηφκα κε κπνραιαξσηηθά θάξκαθα. Σν πιένλ δηαδεδνκέλν απφ απηά είλαη ε
κπαθινθαίλε, έλα αλάινγν ηνπ γ- ακηλνβνπηπξηθνχ νμέσο (GABA) πνπ δξα ζε ππνδνρείο
ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε κπαθινθαίλεο είλαη δξαζηηθή ζε
κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ, αιιά ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά .
ηνπο αζζελείο απηνχο , κηα αχμεζε ηεο δφζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζην λσηηαίν κπειφ νπνχ θαη είλαη επηζπκεηή, αιιά ιφγσ ηεο
ηζνθαηαλνκήο ηνπ θαξκάθνπ ζην ζψκα, είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ ζπκπηψκαηα
ηνμηθφηεηαο ζηνλ εγθέθαιν θαη άιια φξγαλα.
Ζ ζχγρξνλε θαξκαθνινγία θαη ηερλνινγία, επηηξέπνπλ επηπρψο ζήκεξα ηελ ρνξήγεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ απεπζείαο εθεί φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε δξάζε ηνπ, δειαδή ζην
λσηηαίν κπειφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εκθχηεπζεο κίαο ππνδφξηαο αληιίαο, ε νπνία
κέζσ εηδηθνχ θαζεηήξα ρνξεγεί ηελ Μπαθινθαίλε ζην λσηηαίν κπειφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ε έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ γίλεηαη απεπζείαο ζηελ πεξηνρή νπνχ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
ζεξαπεπηηθή ηνπ δξάζε, απνθεχγνληαο ηηο κεγάιεο δνζνινγίεο θαη ηε ζπζηεκαηηθή
ηνμηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε νξζή ξχζκηζε ηεο αληιίαο καο επηηξέπεη λα επηηπγράλνπκε ζηαζεξά
επίπεδα θαξκάθνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο.
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ΣΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
Μηα θαζεκεξηλή εξψηεζε είλαη: « Ση ζθνπφ εμππεξεηνχλ ηα βνεζήκαηα απηά » ή « πφηε
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ »; Ζ απάληεζε είλαη απιή. Πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε θπζηνινγηθά απφ κφλνη καο, επηηπγράλνληαη κεραληθά, δειαδή κε βνεζήκαηα,
απνθηψληαο ηαπηφρξνλα φια ηα επεξγεηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη θπζηνινγηθέο καο
θηλήζεηο θαη ζέζεηο. Γη‟ απηφ ηα βνεζήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φζν πην γξήγνξα
γίλεηαη. Έηζη απνηξέπνληαη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο, ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.
« Ση βνήζεκα λα επηιέμνπκε θαη πνην είλαη ην πην θαηάιιειν; »
Ο βαζηθφο θαλφλαο είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο : Σα βνεζήκαηα πξέπεη λα καο παξέρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ν άλζξσπνο λα
πξνζαξκφδεηαη ζε απηά.
Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ
Σα βνεζήκαηα πξέπεη λα επηιέγνληαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
θαη κε απηνχο πνπ ηα πξνζθέξνπλ, λα ξπζκίδνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηνλ άλζξσπν
πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.
Πξέπεη θαη επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγνχκε ζαλ νκάδα.
Δίλαη αλεχζπλν λα ρνξεγείηαη θάπνην βνήζεκα ρσξίο ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή δνθηκή
ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Έλα αθαηάιιειν βνήζεκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
πνιιά πξνβιήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ζηνλ άλζξσπν πνπ ην ρξεζηκνπνηεί.
Δπηβάιιεηαη κεγάιε πξνζνρή. Πνιιά βνεζήκαηα κπνξεί λα κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ή λα έρνπλ
σξαία εκθάληζε. Ζ εκθάληζε θαη ηα ρξψκαηα δελ πξέπεη λα είλαη θξηηήξην επηινγήο.
Οη γλψζεηο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή θαη ε δνθηκή ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ην
ρξεζηκνπνηήζεη. Θα ην επαλαιάβνπκε, έζησ θαη αλ αθνχγεηαη απηφ βαξεηφ. Πξνζνρή!!!
Ζ πξφβιεςε θαη ε έγθαηξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληφο!
« Πνηα βνεζήκαηα είλαη άκεζεο αλάγθεο ; »
Οη ζεξαπεπηέο είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη λα ζαο ππνδείμνπλ πφηε θαη πνην βνήζεκα ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. ε εκάο πξέπεη λα ππνδείμεη ν ζεξαπεπηήο ηη αθξηβψο ζέιεη λα
θεξδίζεη απφ ηνλ άλζξσπν πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνηείλνπκε ην
πιένλ θαηάιιειν, λα ην δνθηκάζνπκε, λα ην ξπζκίζνπκε ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ην
ρξεζηκνπνηήζεη (πάληα καδί κε ηνλ ζεξαπεπηή ). Παίξλνληαο ηελ απφθαζε πνπ αθνξά ηελ
επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ βνεζήκαηνο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ:
- ην ίδην ην παηδί
- ηηο θηλεηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο
- ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα αλάινγα κε ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο
- ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί
- ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο
- ηελ νηθνγέλεηα ( επθνιία ρεηξηζκνχ, θιπ ) θαη
- ηελ πξνζπειαζηκφηεηα.
Όινη καδί ζα αμηνινγήζνπκε θαη ζα απνθαζίζνπκε γηα ην απνηέιεζκα θαη ζπλεπψο γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ βνεζήκαηνο.
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Οη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε πξνο ηα παηδηά ηνπο λα δεηνχλ θαη λα δνθηκάδνπλ
καδί κε ηνπο ζεξαπεπηέο ηνπο, βνεζήκαηα απφ δηάθνξεο εηαηξείεο θαη κεηά λα
απνθαζίδνπλ γηα ην θαηαιιειφηεξν βνήζεκα γηα ην παηδί ηνπο.
Γελ ππάξρεη γνληφο πνπ δελ αληηιακβάλεηαη πνην βνήζεκα απφ απηά πνπ
δνθηκάζηεθαλ είλαη ην πιένλ ρξήζηκν θαη ν ιφγνο είλαη φηη ν γνληφο είλαη απηφο πνπ
γλσξίδεη θαιχηεξα απ’ φινπο καο ην παηδί ηνπ.
« Πνηα είλαη ηα βαζηθά βνεζήκαηα »;
Σα βαζηθά βνεζήκαηα είλαη ηξία : ην θάζηζκα, ν νξζνζηάηεο θαη ην ακαμίδην. Με απηά ζα
αζρνιεζνχκε θαηά θχξην ιφγν αιιά θαη κε κεξηθά άιια πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζε
θάπνηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο καο.
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ΛΗΓΑ ΑΠΛΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΧΜΑ ΜΑ
Oη κεραληθνί λφκνη γηα λα ρηίζνπκε έλαλ πχξγν, ηζρχνπλ γηα λα ρηίζνπκε θαη έλα ζψκα. Όηαλ
φκσο αλαιχνπκε ην αλζξψπηλν ζψκα ππάξρεη δηαθνξά. Οη δπλάκεηο ηζνξξνπίαο πνπ έρεη ην
αλζξψπηλν ζψκα είλαη γηα ηελ εζσηεξηθή κπτθή ελέξγεηα.
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζψκαηνο πνπ ζέινπκε λα ηζνξξνπήζνπκε, πξέπεη λα
ζπκβηβαζηνχκε κε ηνπο κεραληθνχο θαλφλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζψκαηνο. Γη’ απηφ θάζε
άλζξσπνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ κνλαδηθή πεξίπησζε θαη αο έρεη ηελ ίδηα
δηάγλσζε.
Ζ ηζνξξνπία ζην αλζξψπηλν ζψκα έρεη πάληα ζρέζε θαη κε ηελ βαξχηεηα. Ζ ζέζε ηνπ
ζψκαηνο ζην θέληξν ηεο βαξχηεηαο απνθαζίδεη ηη δπλάκεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
ηζνξξνπία ηνπ.
Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο δίλεη ην έλαπζκα ζε πνιιά φξγαλα αίζζεζεο θαη αληηδξνχλ ζχκθσλα
κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο.
Αλ ε ζηάζε καο είλαη ιάζνο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ κπψλ θαη
επνκέλσο ζπαηάιε ελέξγεηαο. Δίλαη ζαθέο πσο, φηαλ ν ζθειεηφο έρεη ζσζηή ζέζε,
ζπληνληζκέλα ιεηηνπξγεί νκαιά. Έλαο θαιά επζπγξακκηζκέλνο ζθειεηφο ζεκαίλεη φηη
ειαηηψλεη ζηαηηθά ηελ κπτθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη νηθνλνκία ελέξγεηαο.
ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ππάξρνπλ πνιινί κχεο. Ζ ιεθάλε θνπβαιάεη θαη ηζνξξνπεί ηνλ
θνξκφ. Όηαλ ε ζέζε ηεο ιεθάλεο αιιάμεη, αιιάδεη θαη ε επζπγξάκκηζε ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο.
Ζ ιεθάλε ζπλδέεηαη κε ηνλ θνξκφ κε κία άξζξσζε θαη κχεο.
Σν ηεξφ νζηνχλ επεξεάδεη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Αιιαγέο ζηελ ζέζε ηνπ ηεξνχ νζηνχ,
αιιάδνπλ ηελ επζπγξάκκηζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη απηφ επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία
ηνπ θεθαιηνχ.
Ζ ιεθάλε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηα ηζρία. χλδεζκνη γχξσ απφ ηα ηζρία ζπλδένληαη θαη
ηεληψλνπλ. Μεξηθνί κχεο κεηαηξέπνληαη ζε πην κηθξνχο θαη άιινη καθξαίλνπλ. Σα ηζρία
άκεζα επεξεάδνπλ ηελ ζέζε ηεο ιεθάλεο.
Σα πφδηα καο είλαη θπζηθά ζπλδεδεκέλα κε ηελ γε. χκθσλα κε ηελ ζέζε ησλ πνδηψλ ζηελ
γε επεξεάδνπλ ηα ηζρία.
Σν θεθάιη ηζνξξνπεί ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ζ θαιή ηζνξξνπία ζην πάλσ κέξνο ηνπ
ζψκαηνο απαηηεί εμαηξεηηθή ζέζε ηεο ιεθάλεο.
« Κάηζε ίζηα, θάηζε ζσζηά !»… είλαη θάηη πνπ ιέκε ζπλέρεηα ζηα παηδηά καο.
Πνηα είλαη φκσο ε ζσζηή ζηάζε φηαλ θαζφκαζηε;
Ζ ζσζηή ζηάζε είλαη ε ζηεηή.
Όηαλ ε ζηάζε καο είλαη πξνο ηα εκπξφο, πιαγίσο ή πξνο ηα πίζσ, είλαη ιάζνο.
ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ζψκαηνο δελ έρνπκε αξθεηνχο κχεο θαη γη‟ απηφ γέξλνπκε ηνλ
θνξκφ κπξνζηά ή ζην πιάη γηα λα απνθηήζνπκε εχξνο κε ηα ρέξηα καο.
Γέξλνληαο πιαγίσο είλαη θνπξαζηηθφ αλ ην θεθάιη καο δελ κπνξεί λα πάεη ζηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε.
Όηαλ θηλνχκε ηνλ θνξκφ πξνο ηα εκπξφο ε θίλεζε μεθηλάεη κε ην θεθάιη.
Όηαλ γιηζηξάκε ζην θάζηζκα ε ιεθάλε έρεη νπίζζηα θιίζε. Σφηε ην βάξνο ηνπ θνξκνχ
θιεηδψλεη ηελ ιεθάλε.
Γψζηε ζηελ ιεθάλε θιίζε πξφζζηα θαη νπίζζηα. Θα παξαηεξήζεηε πσο ην θεθάιη αιιάδεη ηελ
ζέζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Όηαλ ε ιεθάλε έρεη ζσζηή (90º) ζέζε, ην θεθάιη ηζνξξνπεί
ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε εχθνια. Με απηά ηα ιίγα απιά ιφγηα, κπνξεί θαλείο εχθνια λα
αληηιεθζεί ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο καο
θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ βνεζεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα

WEB: www.handitech.gr, e-mail: info@handitech.gr

16
ηζνξξνπήζνπκε φιν απηφ ην νηθνδφκεκα πνπ ιέγεηαη ζψκα, αιιά θαη γηα πνηφλ ιφγν ε
επηινγή καο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή.

1. Ηεξφλ νζηνχλ. ( Σν ηεξφ νζηνχλ νδεγεί ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε).
2. Ζ ζέζε ηνπ ηεξνχ νζηνχ είλαη ε 5ε νζθπτθή κνίξα (πφλδπινο).
3. Δκπξφζζηα θιίζε ηεξνχ νζηνχ.
4. Οπίζζηα θιίζε ηεξνχ νζηνχ.
5. Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε αιιάδεη ζρήκα φηαλ ην ηεξφ νζηνχ έρεη νπίζζηα θιίζε, ε ζπνλδπιηθή
ζηήιε ζε θάκςε (Κχθσζε).
6. πνλδπιηθή ζηήιε κε ην ηεξφ νζηνχλ ζε νπδέηεξε ζέζε (σζηή ζηάζε).
7. πνλδπιηθή ζηήιε κε ην ηεξφ νζηνχ πξνο ηα εκπξφο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε έθηαζε
(Λφξδσζε).
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Σα παηδηά κε παζνινγηθή αλάπηπμε δηαηεξνχλ ηελ νπίζζηα θιίζε ηεο ιεθάλεο θαη γηα λα
ζηαζνχλ φξζηα , αληηζηαζκηζηηθά δεκηνπξγείηαη ιφξδσζε ςειά ζηε ζσξαθηθή κνίξα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.

8. Ζ ζέζε ησλ πνδηψλ καο ζην έδαθνο επεξεάδεη ηα ηζρία θαη ηελ ιεθάλε.
9. Ζ ηεξή θξαληαθή ζχλδεζε είλαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηζνξξνπεί ην
θεθάιη.
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10. Οξηδφληην θάζηζκα νπδέηεξε ιεθάλε ( σζηή ζέζε).
11. Οπίζζηα θιίζε, ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε θάκςε. (Κχθσζε).
12. Δκπξφζζηα θιίζε, ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε έθηαζε. (Λφξδσζε).
13. Σνπηθή πίεζε, (Γπλάκεηο παιάγθνπ).
14. Λνμή ιεθάλε δεκηνπξγεί αζηάζεηα θαη ζθνιίσζε.
15. Αλαηνκηθή κνξθή θαη ζεκείν ππνζηήξημεο (Άγθπξα).
16. Πεξίγξακκα ζσζηήο θαηαλνκήο ππνζηήξημεο θαη πηέζεσλ.
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Ζ ΚΑΘΗΣΖ ΘΔΖ
Σν λα θάζεηαη θαλείο κπνξεί λα θαίλεηαη απιή ππφζεζε. Γηα έλα παηδί κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο
φκσο ηα πξάγκαηα ζπρλά δελ είλαη ηφζν εχθνια.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα θάζεηαη θαιά κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ π.ρ. ζπαζηηθφηεηα,
ππνηνλία, δπζθνιίεο ηζνξξνπίαο, δπζθακςίεο, ζθνιίσζε, θχθσζε θ.ά.
Σν γεγνλφο απηφ ζπλ ην φηη πνιιά παηδηά κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο είλαη αλαγθαζκέλα λα
πεξάζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο ζηελ θαζηζηή ζέζε, καο ππνρξεψλεη λα ιάβνπκε
ζνβαξά ππφςε καο ηνλ ηξφπν πνπ θάζεηαη απηφ ην παηδί θαζψο θαη ην πνχ θάζεηαη.
ε φια ηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα δνζεί ε επθαηξία λα βειηηψζνπλ ηελ
ηθαλφηεηα ηνπο λα θάζνληαη ρσξίο ζηήξηγκα ειέγρνληαο ην ζψκα ηνπο.
Απηφ εμαζθείηαη ζηελ θπζηθνζεξαπεία θαη ζηελ εξγνζεξαπεία κε εηδηθνχο ρεηξηζκνχο
(αζθήζεηο), θαζψο θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο εδψ λα μερσξίζνπκε ηελ άζθεζε απφ ηελ ιεηηνπξγηθή ζέζε
θαζίζκαηνο.
Όηαλ ην παηδί θάζεηαη ζην ζρνιείν, δνπιεχεη ζην θνκπηνχηεξ, ηξψεη ή θάλεη θάπνηα άιιε
δξαζηεξηφηεηα ή παηρλίδη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα ηνπ, πξέπεη λα κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί
ζε απηφ πνπ θάλεη απεξίζπαζηα. Γειαδή, ρσξίο λα ζπαηαιάεη ελέξγεηα ζην λα θξαηεζεί ζηελ
ζέζε ηνπ ή λα ελνριείηαη απφ αθνχζηεο θηλήζεηο.
πλεπψο, κηα θαιή ζέζε θαζίζκαηνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί ην παηδί λα
εθηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζσζηά.
Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ην ζηφρν καο απηφ, ζεκαληηθή είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
θαζίζκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ
αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε γηα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Με άιια ιφγηα, φζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ην παηδί λα έρεη ηελ επθαηξία λα κάζεη λα θάζεηαη
απηφλνκα, άιιν ηφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λα έρεη πξφζβαζε ζε θαζίζκαηα θαη βνεζήκαηα
θαηάιιεια γηα ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ.
Έρνληαο θαηά λνπ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζε παηδηνχ
κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, είλαη απαξαίηεην κε ηελ ζσζηή επηινγή καο λα κεγηζηνπνηνχκε ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ γηα κάζεζε, ζπκκεηνρή θαη εμέιημε ζηε δσή.
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ΔΝΑ ΜΗΚΡΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ Gunilla Bergerson θαη ε Ingrid Larsson απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Sahlgreska
θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Gavle ζηελ νπεδία, κεηά απφ έξεπλεο ιέλε:
Ζ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο ζπκκεηξηθήο θαη ειεγρφκελεο, απνηειεί νπζηψδε πξνυπφζεζε
γηα ηελ ζίηηζε.
Έλα παξάδεηγκα είλαη:
Ζ ζέζε ηεο ιεθάλεο ζην θάζηζκα επεξεάδεη εθηφο ησλ άιισλ ηελ πεξηνρή ηεο σκνπιάηεο,
ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ ζέζε ηνπ θεθαιηνχ, πνπ επεξεάδεη ηελ γλάζν ε
νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ γιψζζα Απηφ ζεκαίλεη δπζθνιίεο ζηηο βαζηθέο
θηλεηηθέο ζηνκαηηθέο ιεηηνπξγίεο: ζειαζκνχ, θαηάπνζεο, πφζεο, δήμεο, κάζεζεο.
Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη : φηαλ έλαο άλζξσπνο θάζεηαη καδεκέλνο ζην θάζηζκα, απηφκαηα
ζπκπηέδεηαη ην ζηνκάρη ηνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ρνξηαίλεη κε πνιχ κηθξή πνζφηεηα
θαγεηνχ θαη εκείο λα απνξνχκε θαη λα αλαξσηηφκαζηε κήπσο δελ έρεη πιένλ φξεμε.
Σα παζνινγηθά πξφηππα θίλεζεο θαη ζηάζεο νδεγνχλ ζε θχθσζε ζθνιίσζε θαζψο θαη ζε
παξακνξθψζεηο ζηα ηζρία (εμάξζξεκα), γφλαηα, δάθηπια ( ηππνπνδία).
Ζ θπθσηηθή ζηάζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δχζθνια πξνβιήκαηα ζηελ θαηάπνζε. Γελ
κπνξεί λα βήμεη ψζηε λα βγάιεη απηφ πνπ θαηάπηε ιάζνο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη
αθφκα θαη ζε πλεπκνλία.
Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε ζθνιίσζε.
Ζ ζθνιίσζε έρεη πνιιέο αηηίεο. Μηα απφ απηέο είλαη ε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή κπηθνχ
ηφλνπ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ζπαζηηθφηεηα (πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζε κηθξά παηδηά
), έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πνπ αλαπηχζζεηαη, λα απνθηά ζθνιίσζε πην
ζπρλά εμαηηίαο ηεο θαθήο ζηάζεο.
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ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΖ Ζ ΟΡΘΟΣΑΣΖΖ
Ζ φξζηα ζέζε είλαη ε πην θπζηνινγηθή γηα ηνλ άλζξσπν θαη φιεο καο νη ζσκαηηθέο
ιεηηνπξγίεο είλαη «ξπζκηζκέλεο» γηα λα ιεηηνπξγνχλ πην ζσζηά (απνηειεζκαηηθά) φηαλ
είκαζηε φξζηνη.
Όηαλ έλα άηνκν γηα θάπνην ιφγν δελ κπνξεί κφλν ηνπ λα ζηαζεί φξζην, είλαη απνιχησο
απαξαίηεην λα ηνπ δνζεί ε επθαηξία γηα ππνβνεζνχκελε νξζνζηάηεζε ζε θαζεκεξηλή
βάζε, πξνθεηκέλνπ λα θαξπσζεί φια ηα νθέιε απηήο ηεο ζηάζεο θαη παξάιιεια λα
πξνιακβάλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο.
πγθξηηηθά κε ηελ θαζηζηή ζέζε, ε ηαθηηθή νξζνζηάηεζε έρεη επεξγεηηθέο επηξξνέο ζηηο
αθφινπζεο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο:
* Μπνζθειεηηθφ: Πξνιακβάλεη δπζθακςίεο ζηα θάησ άθξα.
Μεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα ζθνιίσζε θαη νζηενπφξσζε.
ηα παηδηά: Βνεζάεη ζηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ αξζξψζεσλ θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα
εμάξζξσζε ηζρίνπ.
* Αλαπλεπζηηθφ: Γηεπθνιχλεη ηνπο πλεχκνλεο λα εηζάγνπλ αέξα.
Δληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βήρα (θάζαξζε θιεγκάησλ).
* Καξδηναγγεηαθφ: Ρπζκίδεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε.
Απνηξέπεη ηελ νξζνζηαηηθή ππφηαζε.
* Γαζηξεληεξηθφ: Βειηηψλεη ηελ πέςε.
Δληζρχεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εληέξσλ, κεηψλνληαο ηε δπζθνηιηφηεηα.
* Νεθξηθφ:
Απμάλεη ηελ αηκάησζε ησλ λεθξψλ θαη κεηψλεη ηνλ
θίλδπλν γηα θαηαθξάηεζε νχξσλ.
* Νεπξηθφ:
Δξεζίδεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα.
Βειηηψλεη ηα αληαλαθιαζηηθά ηζνξξνπίαο.
Ρπζκίδεη ηνλ κπτθφ ηφλν.
Γηεπθνιχλεη ηελ θαηάπνζε.
Βειηηψλεη ην ζπληνληζκφ θηλήζεσλ ησλ
ρεξηψλ θαη ηνπ θνξκνχ. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ ζσζηή αλάπηπμε ηεο φξαζεο θαη ηεο
αθνήο. Σέινο, βνεζάεη ζηε ςπρνθηλεηηθή θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
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ΣA ΚΑΘΗΜΑTA
Σα θαζίζκαηα ζα πξέπεη λα επηδέρνληαη πάξα πνιιέο ξπζκίζεηο, λα εθαξκφδνπλ αθξηβψο ζην
ζψκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη αιιά θαη λα είλαη πάληα έηνηκν γηα αιιαγέο.
Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ
αιιαγέο ζην ζψκα. Σφηε ζα πξέπεη ην ίδην ην θάζηζκα λα κπνξεί λα ηηο ππνζηεξίμεη. Γελ
πξέπεη επίζεο λα μερλάκε φηη απηά ηα βνεζήκαηα έρνπλ θάπνην θφζηνο. Σα ηακεία ηα
ρνξεγνχλ, γηα κελ ηα παηδηά πνπ αλαπηχζζνληαη , θάζε δχν ρξφληα, γηα δε ηνπο ελήιηθεο, απφ
18 εηψλ θαη άλσ, θάζε πέληε ρξφληα. Άξα ρξεηάδνληαη νη πνιιαπιέο ξπζκίζεηο ζην θάζηζκα
γηα λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ άλζξσπφ καο ζην δηάζηεκα απηφ, έζησ θαη αλ
παξαηεξεζνχλ αιιαγέο ζην ζψκα ηνπ.
Σν θάζηζκα ζα πξέπεη ζηνπο γινπηνχο λα έρεη ηελ ζρεηηθή αλαηνκία, (λα είλαη δειαδή
βαζνπισηφ), ψζηε λα ζηεξίδεη ηελ ιεθάλε ζηελ ζσζηή ζέζε θαη λα ηελ ζπγθξαηεί, λα
ξπζκίδεηαη ζε βάζνο, ζε χςνο, ζε πιάηνο, λα ξπζκίδεηαη ν θάζε κεξφο ρσξηζηά ζε
πεξίπησζε αληζνζθειείαο, λα παίξλεη θιίζεηο, ψζηε λα δηαηεξνχκε ηηο γσλίεο ηνπ ζψκαηνο
ζηηο 90º, λα επηδέρεηαη ηελ ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ηχπσλ ηκάλησλ θαη γηιέθσλ, λα δηαζέηεη
ξπζκηδφκελν ζηήξηγκα θεθαιήο θαη ξπζκηδφκελν ηξαπέδη, λα βπζίδεηαη θαη λα πςψλεηαη,
ψζηε λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν άλζξσπφο καο ζην ηξαπέδη φηαλ ηξψεη ε νηθνγέλεηα ή ζε
άιιεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. ε πεξίπησζε ζπαζηηθφηεηαο ζα πξέπεη ην θάζηζκα λα
κπνξεί λα απνξξνθά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη, έηζη ψζηε λα κελ δηνρεηεχνληαη μαλά ζην
θνξκί ηνπ αλζξψπνπ καο, αιιά θαη λα επαλέξρεηαη απφ κφλν ηνπ ζηελ ζέζε ηελ νπνία ην
έρνπκε ξπζκίζεη. Απηά είλαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα θαιφ θάζηζκα:
Βαζηθέο αξρέο επηινγήο εηδηθνχ θαζίζκαηνο
- λα ηνπ παξέρεη θπζηθή ππνζηήξημε. Πξνζαξκνγέο γίλνληαη κφλν ζηα ζεκεία πνπ
ρξεηάδεηαη.
- λα κελ ηνπ αθηλεηνπνηεί κέξε ή κέιε ηνπ ζψκαηνο, αιιά λα ζηαζεξνπνηεί ηα θεληξηθά
ζεκεία.
- λα ηνπ επηηξέπεη ηελ ειεπζεξία ησλ θηλήζεσλ, ψζηε ε ζέζε ηνπ λα είλαη δπλακηθή θαη φρη
ζηαηηθή.
- λα ηνπ επνδψλεη ηε ζπκκεηξηθή ρξήζε ησλ ρεξηψλ ηνπ.
- λα ηνπ πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.
- λα κελ ηνπ κεηψλεη ην νπηηθφ ηνπ πεδίν θαη λα ηνπ επηηξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο
ησλ άλσ άθξσλ ηνπ θαη
- λα ηνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ.
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ΑΝΑΣΟΜΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ
Δθηφο ησλ εηδηθψλ θαζηζκάησλ πνιινί άλζξσπνη ιφγσ κεγάινπ βαζκνχ ζπαζηηθφηεηαο ή
άιισλ κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ έρνπλ δπζθνιία λα θαζίζνπλ. ήκεξα, νη άλζξσπνη απηνί
κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηελ θαζηζηηθή ζέζε κε έλα αλαηνκηθφ θάζηζκα.Σν αλαηνκηθφ
απηφ θάζηζκα, θαηαζθεπάδεηαη θαηφπηλ ιήςεσο πξνπιάζκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ
αλαηνκία ηνπ ζψκαηνο ηνπ θάζε αλζξψπνπ.
Δίλαη θαηαλνεηφ φηη απηφο ν ηχπνο θαζίζκαηνο ζηεξίδεη θαη αλαθνπθίδεη άηνκα κε κεγάιεο
παξακνξθψζεηο. Βνεζά θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή ζε κεγάιεο ζθνιηψζεηο. Κάλεη ηνλ
άλζξσπν ιεηηνπξγηθφ αθνχ ηνπ παξέρεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά.
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ΟΗ ΟΡΘΟΣΑΣΔ
Ο νξζνζηάηεο είλαη θαη απηφ έλα πνιχ ζεκαληηθφ βνήζεκα. Τπάξρνπλ δχν εηδψλ
νξζνζηάηεο. Δκπξφζζηνη θαη νπίζζηνη. Απηνί δειαδή πνπ παίξλνπλ θιίζεηο πξνο ηα εκπξφο
θαη απηνί πνπ παίξλνπλ θιίζεηο πξνο ηα πίζσ.
Γηαβάδνληαο ην « Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε νξζνζηάηεζε », αληηιακβάλεηαη εχθνια θαλείο φηη
θαη ε επηινγή ηνπ νξζνζηάηε πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή, γηαηί φπσο φια ηα άιια
βνεζήκαηα, έηζη θαη ν νξζνζηάηεο πξέπεη λα επηδέρεηαη εμαηνκηθεπκέλεο ξπζκίζεηο.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη ε πιάθα πνπ παηνχλ ηα πφδηα πξέπεη λα είλαη πάληα νξηδφληηα.
Γηαβάδνληαο γηα ην ζψκα καο αληηιακβαλφκαζηε ηηο επηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγεί ζην ζψκα
καο ε φρη νξηδφληηα ζέζε ησλ πνδηψλ καο θαη ηεο ιεθάλεο, ζε ζρέζε κε ην έδαθνο.
Γηα παηδηά κε έληνλν νπηζζφηνλν ή πνιχ ππνηνληθά, ν νξζνζηάηεο ζα πξέπεη ηφηε λα έρεη ηηο
ίδηεο εμαηνκηθεπκέλεο ξπζκίζεηο αιιά λα είλαη νπίζζηνο.

ΔΜΠΡΟΘΗΟ ΟΡΘΟΣΑΣΖ

ΟΠΗΘΗΟ ΟΡΘΟΣΑΣΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΟΡΘΟΣΑΣΖ ΓΗΑ ΔΝΖΛΗΚΔ
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ΚΔΛΤΦΟ ΟΡΘΟΣΑΣΖΖ
Σν Κέιπθνο Οξζνζηάηεζεο είλαη έλαο θεδεκφλαο απφ ειαθξχ
πιαζηηθφ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμαηνκηθεπκέλα. Έρεη απιή
θαηαζθεπή θαη δίλεη ζηαζεξφηεηα ζην ζψκα ζηελ φξζηα ζέζε. Μπνξεί
λα ζπκπιεξσζεί κε ζηεξίγκαηα ζψξαθνο θαη θεθαιήο.
Υξεζηκνπνηείηαη φπσο είλαη ή καδί κε κία εηδηθή βάζε.
Δθεπξέζεθε ζηελ νπεδία απφ θπζηθνζεξαπεπηέο θαη νξζνπεδηθνχο
κεραληθνχο, ζην γλσζηφ θέληξν Folke Bernadottehemmet θαη ζηα
εξγαζηήξηα Een - Holmgrens θαη Olmed ζηελ Uppsala. Παξφκνηνη
θεδεκφλεο πξνυπήξραλ, αιιά ήηαλ βαξηνί θαη άβνινη.
ηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο απφ παηδηά πνπ ιφγσ ραιαξήο
πάξεζεο ζηα θάησ άθξα, αδπλαηνχζαλ λα νξζνζηαηήζνπλ ,φπσο π.ρ.
παηδηά κε κπεινκεληγγνθήιε. Σψξα πηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ
παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ δπζθνιεχνληαη λα
νξζνζηαηήζνπλ ιφγσ δηαηαξαρψλ ζην κπτθφ ηφλν, επηκέλνληα
πξσηφγνλα αληαλαθιαζηηθά θαη ειιηπή ζηαηηθφ έιεγρν.
Σν θέιπθνο νξζνζηάηεζεο έρεη απνηειέζεη κία κηθξή '' επαλάζηαζε ''
γηα πνιιά παηδηά κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ηα νπνία αιιηψο δελ ζα είραλ
ηελ δπλαηφηεηα λα θαξπσζνχλ / βηψζνπλ φια ηα νθέιε θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε φξζηα ζηάζε.
1. Καηαζθεπάδεηαη εμαηνκηθεπκέλα θαη ζπλεπψο ζηεξίδεη ην παηδί αθξηβψο εθεί πνπ
ρξεηάδεηαη ζηήξημε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, απνηειεί ιχζε γηα παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαη λα
ζηαζνχλ ζε έλαλ <<θαλνληθφ>> νξζνζηάηε, π.ρ. ιφγσ ζθνιίσζεο, αληζνζθειείαο ή ιφγσ
δπζθακςηψλ ζηα θάησ άθξα.
2. Σν Κέιπθνο Οξζνζηάηεζεο δίλεη ζην παηδί ηελ δπλαηφηεηα λα εμαζθεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ
ζε φξζηα ζέζε, ξπζκίδνληαο αλάινγα ηελ βάζε ζηήξημεο. Έηζη παίξλεη ην παηδί
πεξηζζφηεξα ηδηνδεθηηθά εξεζίζκαηα, θάηη πνπ ην βνεζάεη λα εμαζθεί θαη λα βειηηψζεη ηνλ
ζηαηηθφ έιεγρν γεληθφηεξα.
3. Μπαίλεη εχθνια ζε θηλνχκελε βάζε γηα απηφλνκε κεηαθίλεζε.
4. Γελ πηάλεη ρψξν, είλαη ειαθξχ θαη εχθνιν ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ζηνλ θαζαξηζκφ.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ειηθία ησλ 10 - 12 κελψλ αιιά θαη απφ εθήβνπο θαη
ελήιηθεο.
Σν βνήζεκα απηφ έρεη απινπνηήζεη θαη έρεη θάλεη πην επράξηζηε ηελ δηαδηθαζία ηεο
νξζνζηάηηζεο γηα πνιιά παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο.
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S.W.A.S.H.
Ο θεδεκφλαο S.W.A.S.H. (Standing, Walking and Sitting Hip), είλαη έλαο ειαθξχο
θεδεκφλαο, πνπ αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα έιεγρν
/ πεξηνξηζκφ ηνπ ππεξμαξζξήκαηνο. ηνπ
ηζρίνπ ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Ο
θεδεκφλαο ζηαζεξνπνηεί ην ηζρίν θαη
πξνζθέξεη αληίζηαζε ζηελ ππεξβνιηθή
πξνζαγσγή θαη έζσ ζηξνθή. Ο βαζκφο
απαγσγήο ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη
αξθεηφο γηα λα απνηξέπεη βάδηζε κε ρηαζκφ
ησλ θάησ άθξσλ. Έηζη κεγαιψλεη θαη ε βάζε
ζηήξημεο ηνπ παηδηνχ, πξάγκα πνπ βνεζάεη
ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε φξζηα θαη
ζε θαζηζηή ζέζε. Ο θεδεκφλαο S.W.A.S.H.
ελδείθλπηαη γηα παηδηά γηα ηα νπνία ε
πξνζαγσγή θαη ε έζσ ζηξνθή ηνπ ηζρίνπ
εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα ή
δεκηνπξγεί κεηαθίλεζε ηεο θεθαιήο ηνπ
κεξηαίνπ νζηνχ. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ
απηψλ είλαη παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.
ΔΝΓΔΗΞΔΗ:
· Τπεξμάξζξεκα ηνπ ηζρίνπ.
· Υηαζκφο ησλ ζθειψλ, εκπνδίδνληαο ην βάδηζκα ηνπ παηδηνχ.
· Πξνζαγσγή ησλ ζθειψλ, εκπνδίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεην θάζηζκα.
ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ:
· Πιήξεο εμάξζξσκα ηζρίνπ.
· Γπζθακςία ζηνπο θακπηήξεο ησλ ηζρίσλ > 20.
· Τπεξβνιηθή έμσ ζηξνθή θλήκεο ή γσλία πξνψζεζεο ηνπ άθξνπ πνδφο.
ΠΡΟΛΖΦΖ: ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ν θεδεκφλαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα
απνθεπρζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαηεξεζεί ε ζέζε
ηνπ ηζρίνπ κεηεγρεηξεηηθά. Τπάξρνπλ αξρηθέο ελδείμεηο φηη ν θεδεκφλαο κπνξεί φλησο λα
βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηζρίνπ, απνηξέπνληαο ην ρεηξνπξγείν. Όιεο απηέο νη
εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ S.W.A.S.H. πνπ ην θαζηζηνχλ κνλαδηθφ, έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ
έξεπλεο, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα παξαζέηνπκε παξαθάησ.
CONCLUSION: '' Injections of BTX-A
combined with SWASH bracing reduces hip
displacement and delays or prevents the need
for orthopedic surgery.''
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: ''Σν SWASH ζε
ζπλδπαζκφ εγρχζεσλ BTX-A ( ΒΟΣΟΥ)
ειαρηζηνπνηεί ηηο δπζπιαζίεο ηζρίσλ θαη
θαζπζηεξεί ή απνηξέπεη ηελ αλάγθε
νξζνπεδηθψλ ρεηξνπξγείσλ.''
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ΣΑ ΑΜΑΞΗΓΗΑ
Σα ακαμίδηα θαη ε επηινγή ηνπο είλαη έλα άιιν ζπνπδαίν θεθάιαην. Πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο
πεξίπνπ ξπζκίζεηο κε ην θάζηζκα, δειαδή ηξφπνλ ηηλά λα ην αληηθαζηζηνχλ.
Σα ακαμίδηα δελ είλαη θαζίζκαηα . Δίλαη ην βνήζεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 2 ή 3 ψξεο,
πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζνπλ νη άλζξσπνί καο ηελ βφιηα ηνπο θαη λα πάξνπλ απφ απηήλ
πνιιά εξεζίζκαηα. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη ζηγνπξηά θαη φρη λα
πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ. Γηαηί ηφηε ράλεηαη ε αμία ηεο βφιηαο.
Ζ επηινγή ηνπο επνκέλσο ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαη πξέπεη λα έρνπκε πάληα ζην κπαιφ καο φηη
ην ακαμίδην είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ άλζξσπφ καο, φηαλ απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο
ηνπ θαη φρη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπλνδψλ ή άιισλ παξακέηξσλ.
Σα ακαμίδηα ησλ ελειίθσλ έρνπλ ηελ ίδηα θηινζνθία, κε ηελ δηαθνξά φηη νη ηχπνη ησλ
ακαμηδίσλ απηψλ είλαη αλάινγα κε ηνλ άλζξσπν πνπ ην ρξεζηκνπνηεί, ηελ πάζεζή ηνπ θαη
εάλ ην θηλεί κφλνο ηνπ ή ρξεηάδεηαη πάληνηε ηελ βνήζεηα ζπλνδνχ.

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΑΜΑΞΗΓΗΟ
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ΟΡΘΧΣΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
( ΝΑΡΘΖΚΔ ) - Όξζσζε είλαη ε εμσηεξηθή θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
επαλαπξνζδηνξίζεη ηα δνκηθά ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεπξν-κπν-ζθειεηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Ζ νξζνπεδηθή απνθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο έλα ζεκαληηθφ
ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο απνθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Θα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπληνληζκέλν ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο κνξθέο απνθαηάζηαζεο. Ο
βαζηθφο ζηφρνο ηνπ νξζσηηθνχ είλαη λα βνεζήζεη ην παηδί λα βειηηψζεη ηελ θηλεηηθφηεηά
ηνπ θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη ζπγρξφλσο λα πξνζηαηέςεη ηηο αξζξψζεηο απφ ζηαζεξέο
παξακνξθψζεηο, κε ηε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ πην απιψλ θαηαζθεπψλ. Ζ ζπρλή
παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε ηνπ παηδηνχ είλαη άθξσο ζεκαληηθή.
ηελ νξζνπεδηθή ζπληεξεηηθή απνθαηάζηαζε νη βαζηθνί ζηφρνη είλαη :
1) Βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο
2) Να εκπνδίζνπκε πεξαηηέξσ λεπξνκπνζθειεηηθή δπζιεηηνπξγία ησλ αξζξψζεσλ
3) Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ αξζξψζεσλ ζε πην ιεηηνπξγηθή ζέζε γηα βειηίσζε ηεο βάδηζεο.
σζηή ηνπνζέηεζε ηεο άξζξσζεο ζθειεηηθά, δίλεη ζηνπο κπο ηελ επθαηξία λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπο φπνπ απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα βνεζήζεη ζηελ :
4) Αχμεζε θηλεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο βάδηζεο. Αθνχ απηφ επηηεπρζεί,
κπνξνχκε λα πιεζηάζνπκε ηνλ απψηεξν ζηφρν καο πνπ είλαη :
5) Όζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θηλήζεσλ, φηαλ ην παηδί πεξάζεη ζηελ
ελειηθίσζε.
Οη νξζψζεηο ( λάξζεθεο ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη
πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχλ ηηο αξζξψζεηο ησλ
θάησ άθξσλ. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ γηα ηελ επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ λάξζεθα είλαη :
1) Βαζκφο ζπαζηηθφηεηαο. παζηηθφηεηα είλαη ε ιέμε πνπ πεξηγξάθεη ην κφληκν ζηάδην
απμεκέλεο αληαλαθιαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο κπ ή κπτθήο νκάδαο. Ζ ζπαζηηθφηεηα φπσο
είλαη θπζηνινγηθφ, αλάινγα κε ηελ /ηηο νκάδεο κπψλ πνπ επεξεάδεη, έρεη σο απνηέιεζκα
παξακνξθψζεηο ζηηο αξζξψζεηο ηηο νπνίεο θηλνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη κπο. Π.ρ. ν
γαζηξνθλήκηνο είλαη ν βαζηθφο κπο ηεο γάκπαο, έλαο παλίζρπξνο κπο ηνπ ζψκαηνο πνπ νη
βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ε ειεγρφκελε ηζνξξνπία ηνπ ζψκαηνο θαη ε θίλεζε ηνπ
πέικαηνο πξνο ηα θάησ (πξεληθή θάκςε). παζηηθφηεηα απηνχ ηνπ κπ νδεγεί ηελ
πνδνθλεκηθή ζε κφληκν ζηάδην πξεληζκνχ αθνχ ηξαβάεη ηελ πνδνθλεκηθή πξνο ηα επάλσ
κε απνηέιεζκα ην παηδί λα πεξπαηάεη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ.
2) Μπτθφο ηφλνο. Ο κπτθφο ηφλνο είλαη ε παζεηηθή αληίζηαζε κηαο κπηθήο νκάδαο ζην
stretching πνπ ηνπ αζθείηαη απφ εμσηεξηθφ παξάγνληα. Ο πην ζπλήζεο εμσηεξηθφο
παξάγνληαο είλαη ε βαξχηεηα ηεο γεο. Αλ έλα άηνκν είλαη ππεξηνληθφ, ε αληίζηαζε είλαη
πάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ. Αλ έλα άηνκν είλαη ππνηνληθφ, ε αληίζηαζε είλαη θάησ απφ ην
θπζηνινγηθφ. Αλ έλα άηνκν είλαη αηνληθφ, δελ ππάξρεη θακηά αληίζηαζε. Ζ ππεξηνλία,
ππνηνλία, ή αηνλία έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ηζνξξνπία θαη βάδηζε ηνπ αηφκνπ.
Π.ρ. ζηελ αηνλία ππάξρεη παληειήο έιιεηςε ηζνξξνπίαο απφ ην άηνκν.
3) Πνηνπο κπο ( θαη θαηά ζπλέπεηα πνηεο αξζξψζεηο ) επεξεάδεη ε ζπαζηηθφηεηα, θαη ζε πνην
βαζκφ;
Με ην ζθεπηηθφ φηη ην πέικα είλαη ε βάζε ηνπ ζθειεηηθνχ νηθνδνκήκαηνο, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, ν έιεγρνο ηεο πνδνθλεκηθήο κε ηελ βνήζεηα κηαο φξζσζεο, έρεη
δξαζηηθφ αληίθηππν ζην γφλαην θαη ζηελ γεληθφηεξε ζηάζε, βάδηζε θαη ηζνξξνπία ηνπ
παηδηνχ.
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A.F.O.
Οη λάξζεθεο πνδνθλεκηθήο AFO ( Ankle Foot Orthosis ) είλαη νη πην επξέσο δηαδεδνκέλνη
λάξζεθεο ζηε ζπληεξεηηθή νξζνπαηδηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή
παξάιπζε. Σα AFOs είλαη ζεξκνπιαζηηθά λαξζεθάθηα πνηθίινπ πάρνπο πνπ θαιχπηνπλ ηελ
πνδνθλεκηθή θαη εθηείλνληαη κέρξη θάησ απφ ηελ θεθαιή ηεο πεξφλεο, θαιχπηνληαο ην πίζσ
κέξνο ηεο θλήκεο. θνπφο απηνχ ηνπ λάξζεθα είλαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο
πνδνθλεκηθήο ζε κηα πην ιεηηνπξγηθή ζέζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ θέληξνπ ηεο
βαξχηεηαο σο πξνο ηελ πνδνθλεκηθή θαη ην γφλαην.
Δίλαη ζρεδηαζκέλα λα απνηξέπνπλ πεξαηηέξσ
παξακφξθσζε, λα ππνζηεξίδνπλ ηελ δνκή ηνπ
πέικαηνο, θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξε βάδηζε.
Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε AFO. Έλα λαξζεθάθη
πνδνθλεκηθήο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξήο γσλίαο 90
κνηξψλ, πνπ βαζηθά ζεκαίλεη αθηλεηνπνίεζε ηεο
πνδνθλεκηθήο. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνδνθλεκηθήο
ζηηο 90 κνίξεο έρεη σο απνηέιεζκα ην παηδί λα κελ
πεξπαηάεη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ , λα δψζνπκε κηα
πην θπζηνινγηθή θίλεζε ηνπ γφλαηνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο βάδηζεο, λα βειηηψζνπκε ηελ
ηζνξξνπία θαη λα απμήζνπκε ηελ ηαρχηεηα βάδηζεο.
Πεξαηηέξσ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηελ
θίλεζε ηεο άξζξσζεο ηνπ ηζρίνπ. Με ιίγα ιφγηα λα
βειηηψζνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηζνξξνπία ηνπ
παηδηνχ.
Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπαζηηθφηεηαο , πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφλ ν λάξζεθαο απηφο λα
έρεη κεραληθή άξζξσζε ε νπνία ζα εκπνδίδεη ηελ πξεληθή θάκςε ηνπ πέικαηνο πάλσ απφ
90 κνίξεο αιιά ζα ηνπ επηηξέπεη λα πεγαίλεη πξνο ηα επάλσ ( ξαρηαία θάκςε ). Ο αξζξσηφο
AFO είλαη θαη ν πην επηζπκεηφο ζηελ πνξεία καο γηα κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία.
ε πεξηπηψζεηο ειαθξηάο ζπαζηηθφηεηαο, ν λάξζεθαο AFO κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ
ζηιηθφλε (SAFO).
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K.A.F.O.
Οη κεξνθλεκνπνδηθνί λάξζεθεο KAFOs ( Knee Ankle Foot Orthosis ) είλαη βαζηθά λάξζεθεο
πνδνθλεκηθήο πνπ επεθηείλνληαη κέρξη ηνλ κεξφ κε κεηαιιηθή άξζξσζε γφλαηνο. Σα
KAFOs σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ πέξα απφ ηελ ζπαζηηθή
πνδνθλεκηθή έρνπκε λα θάλνπκε θαη κε ππνηνληθφ γφλαην ή βαξηέο παξακνξθψζεηο απηνχ.
Ο λάξζεθαο απηφο ππνζηεξίδεη ην γφλαην, αζηξάγαιν θαη πέικα παξέρνληαο ηνλ
κεραληθφ έιεγρν ησλ αξζξψζεσλ απηψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε ρξήζεσο απηνχ ηνπ λάξζεθα
είλαη λα ππάξρεη θάπνηνο έιεγρνο ηεο άξζξσζεο ηνπ ηζρίνπ απφ ην παηδί.
ΚΖΓΔΜΟΝΑ BOSTON
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπκε λα θάλνπκε θαη κε παξακνξθψζεηο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ζ
πην ζπλήζεο παξακφξθσζε είλαη ε λεπξνκπτθή ζθνιίσζε ( πιεπξηθή θνηιφηεηα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ). παζηηθφηεηα ζηνπο κπο πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε
έρεη σο απνηέιεζκα νη κπο απηνί λα „ηξαβάλε‟ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ηελ αξηζηεξή ή
ηελ δεμηά πιεπξά. Απηφ έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξκνχ ζηελ
φξζηα θαη ζηελ θαζηζηή ζέζε. Ζ παξακφξθσζε απηή είλαη πξννδεπηηθή, πνπ ζεκαίλεη φηη
αλ αθεζεί ζηελ ηχρε ηεο ζα νμχλεηαη. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε επηθίλδπλα
θαξδηνπλεπκνληθά πξνβιήκαηα.
Ζ νξζνπαηδηθή παξαθνινχζεζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θεδεκφλσλ θνξκνχ. Ο πην ζπλήζεο θαη
ιεηηνπξγηθφο είλαη ν :
ΜΑΛΑΚΟ ΚΖΓΔΜΟΝΑ .. η. BOSTON
Ο καιαθφο θεδεκφλαο BOSTON είλαη έλαο θεδεκφλαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο λεπξνκπτθήο ζθνιίσζεο. Καηαζθεπαζκέλνο απφ αθξψδεο πιηθφ, δηαζέηεη
επελδπκέλα πιαζηηθά ειάζκαηα, ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλα, ψζηε λα εκπνδίζνπλ
κεγαιχηεξε παξακφξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Πέξα απφ απηφ είλαη έλα πνιχ
ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα λα βειηησπνηήζνπκε ηελ ζηάζε θαη λα
ζηαζεξνπνηήζνπκε ηνλ θνξκφ ζηελ θαζηζηή ζέζε. Πνιχ ζεκαληηθφ ζε πεξίπησζε
λεπξνκπτθήο ζθνιίσζεο είλαη λα πξνιάβνπκε ηελ παξακφξθσζε πνπ επίθεηηαη ζηα
αξρηθά ζηάδηα γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Μεγάινο βαζκφο ζθνιησηηθήο παξακφξθσζεο
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κπνξεί, εθηφο ησλ άιισλ, λα νδεγήζεη θαη ζε ζνβαξά
θαξδηνπλεπκνληθά πξνβιήκαηα.
Οη παξαπάλσ, δελ είλαη παξά κφλν νη πην βαζηθνί λάξζεθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
νξζνπαηδηθή απνθαηάζηαζε ελφο παηδηνχ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. ε κηθξφηεξνπ βαζκνχ
εκηπιεγία ή παξαπιεγία, πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη απιά νξζσηηθά πεικαηάθηα. Οη
παξαπάλσ λάξζεθεο έρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο νη νπνίεο εμαξηνχληαη απφ ηνλ βαζκφ
νμχηεηαο ηεο πάζεζεο.
Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε νξζνπαηδηθή απνθαηάζηαζε δελ
είλαη παξά έλα κφλν θνκκάηη ηεο γεληθφηεξεο απνζεξαπείαο ηνπ παηδηνχ. Μία νκάδα
εηδηθψλ (ζεξάπσλ ηαηξφο, θπζηθνζεξαπεπηήο, λεπξνρεηξνχξγνο, νξζσηηθφο θαη βεβαίσο νη
γνλείο) είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο
εθάζηνηε πεξίπησζεο.
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ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ
ηα παηδηά πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία λα θάλνπλ δηάθνξα πξάγκαηα ζχκθσλα πάληα κε
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο.
Δκείο πξέπεη λα ηα ελζαξξχλνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ
ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη έηζη λα πξνρσξήζνπλ γηα ηα επφκελα βήκαηά ηνπο.
Σα βνεζήκαηα είλαη έλα κέζν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, αξθεί λα είλαη ηα ζσζηά.
ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ζηα βνεζήκαηα, ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα
παίδνπκε καδί ηνπο κε ηα αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα, πξνζπαζψληαο θαηά θαηξνχο λα
δηεπξχλνπκε ηνπο ηξφπνπο παηρληδηνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ λέα εξεζίζκαηα, λα
δηεπξχλνπλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Όηαλ παίδνπκε
καδί ηνπο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε ην χςνο ησλ καηηψλ καο λα είλαη ζην ίδην χςνο κε ησλ
δηθψλ ηνπο. Δάλ ε φξαζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, ζα πξέπεη λα θάλνπκε ην ίδην πξάγκα
πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη ηελ παξνπζία καο θνληά ηνπο.
Σα βνεζήκαηα ζα πξέπεη θαηά θαηξνχο λα μαλαξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ. Απηφ δελ πξέπεη λα ην ακεινχκε.
Όηαλ πξνκεζεπηείηε γηα πξψηε θνξά νξζνζηάηε, δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηε ην παηδί πάλσ ζε
απηφλ, πεξηζζφηεξν απφ 15 κε 20 ιεπηά ηεο ψξαο. Απηφ ζα πξέπεη λα ην επαλαιακβάλεηε
αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα, κέρξηο φηνπ ην παηδί ζπλεζίζεη θαη αηζζαλζεί άλεηα πάλσ ζε
απηφλ. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα κέλεη πνιχ πεξηζζφηεξν, κία ψξα ίζσο θαη ιίγν παξαπάλσ,
αιιά θαη πάιη ζα πξέπεη απηφ λα ην επαλαιακβάλεηε ηξεηο πεξίπνπ θνξέο ηελ εκέξα. Ο
ηξφπνο απηφο είλαη ν πιένλ ζεξαπεπηηθφο.
Ζ θαζεκεξηλφηεηα είλαη γεκάηε εκπεηξίεο. Απηέο ηηο εκπεηξίεο κπνξνχκε λα ηηο
πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά καο βνεζψληαο ηα ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπο.
Παξάδεηγκα : ην ηξαπέδη φηαλ ηξψκε ηα παηδηά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε ην θαζηζκαηάθη
ηνπο ζην ζσζηφ χςνο πξνζπαζψληαο θαη απηά λα καο κηκεζνχλ.
Όηαλ ε νηθνγέλεηα βιέπεη ηειεφξαζε, λα βξίζθνληαη θαη απηά καδί καο, κε ην θαζηζκαηάθη
ηνπο ζην ζσζηφ χςνο.
Όηαλ ε κακά πιέλεη ηα πηάηα, κε ηνλ νξζνζηάηε ηνπο κπνξνχλ θαη απηά λα ζπκκεηέρνπλ
πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ λέα εξεζίζκαηα, φπσο ην δεζηφ θαη ην θξχν λεξφ, ηνπο αθξνχο απφ
ην ζθνπγγάξη θιπ.
Φηηάμηε καδί θνπινπξάθηα. Δίλαη θαη απηφ κία ζαπκάζηα λέα εκπεηξία.
Τπάξρεη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, αξθεί λα ηηο αμηνπνηήζνπκε.
Δάλ γηα ην παηδί καο έρνπκε θάπνηνλ ζπλνδφ, ζα πξέπεη λα ηνλ εθπαηδεχζνπκε ζηα
βνεζήκαηα, ψζηε ην παηδί λα κελ αηζζάλεηαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
ηζνξξνπία ηνπ, γηα λα κπνξεί απεξίζπαζηα λα αθνζησζεί ζε απηφ πνπ θάλεη.
εκαληηθφ επίζεο είλαη φηαλ ν ζπλνδφο βγάδεη ην παηδί ζηελ βφιηα ηνπ, λα έρεη ην παηδί
ζσζηή ζέζε ζην θαξνηζάθη ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα ηελ απνιαχζεη, παίξλνληαο εξεζίζκαηα
απφ ηηο ελαιιαζζφκελεο παξαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. Δίλαη θαθφ θαη θαζφινπ
επνηθνδνκεηηθφ ην λα πξνζπαζεί ν ζπλνδφο λα δηνξζψλεη ζπλερψο ηελ ζέζε ηνπ παηδηνχ ζην
θαξνηζάθη ηνπ, γηαηί ηφηε ράλεηαη ε νπζία ηεο βφιηαο, ελψ ζπλνδφο θαη παηδί θνπξάδνληαη.
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ΔΛΛΔΗΦΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΒΑΓΗΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Partial Weight Bearing Gait Training ρξεζηκνπνηψληαο ην LiteGait.
Μηα απφ ηεο πην εμαζζελεκέλεο πιεπξέο ησλ
θεληξηθψλ λεπξηθψλ ζπζηεκάησλ (CNS) θαη
κπνζθειεηηθψλ αηαμηψλ είλαη ε έιιεηςε ηεο
ηθαλφηεηαο ηεο βάδηζεο. Τπάξρνπλ ηξία θχξηα
ζηνηρεία ζηελ θίλεζε: ε ζηάζε, ε ηζνξξνπία θαη ν
ζπληνληζκφο ηεο θίλεζεο. Έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ
απφ κηα πνηθηιία λεπξνινγηθψλ θαη
κπνζθειεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, πεξηνξίδνληαο
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πεξπαηάεη κε
θαλνληθφ πξφηππν βάδηζεο. Ζ ηερληθή Partial
Weight Bearing Gait Training επηηξέπεη ζην
ζεξαπεπηή λα παξέρεη θαηάιιειν πξφηππν
βάδηζεο γηα ηνπο αζζελείο κε δηάθνξα
πξνβιήκαηα βάδηζεο παξέρνληαο αζθαιέο
πεξηβάιινλ ζηήξημεο γηα ηνλ αζζελή.
ηνηρεία βάδηζεο : ηάζε, Ηζνξξνπία,
πληνληζκφο ηεο θίλεζεο
ηάζε
Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ έλα κεγάιν αξηζκφ κπνζθειεηηθψλ ή
λεπξνινγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Αδχλακνη κχεο , θφθαια κε νζηενπφξσζε ,ή εθηνπηζκέλεο
αξζξψζεηο θάλνπλ ηε ζηεηή ζηάζε , πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ζσζηφ βεκαηηζκφ, δχζθφιε ή
απίζαλε λα επηηεπρζεί . Γηα παξάδεηγκα , παηδηά κε ζπαζηηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε , κε
πεξηνξηζκέλν ζχλνιν θίλεζεο εμαηηίαο ηνπ θνληχηεξνπ κήθνπο ηνπ κπφο ηνπ ηέλνληα , πνπ
δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζσζηά. Σα πξφηππα βάδηζεο ηα νπνία εμειίρζεθαλ ρσξίο
θαηάιιειε ζηάζε είλαη αλεπαξθή θαη κε αζθαιή.
Ηζνξξνπία
Όηαλ ε ηζνξξνπία είλαη ειιηπήο ή αλχπαξθηε (γηα παξάδεηγκα, εμαηηίαο ηξαπκαηηζκνχ ,
θάθσζεο ,ή θπζηθήο επθηλεζίαο).Σν άηνκν κπνξεί λα θνβάηαη ,ή λα κελ κπνξεί λα
πεξπαηήζεη θπζηνινγηθά . Σν εμαζζελεκέλν βάδηζκα ζπρλά είλαη αξγφ θαη αζχκκεηξν. Σν
αξγφ βάδηζκα εθηηκάηαη φηη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα επνκέλσο πεξηνξίδεη ηε ιεηηνπξγηθή
ρξήζε ηεο βάδηζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο . Απηή ε δνκή ηεο βάδηζεο
βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αηζζεηεξηαθέο αληηδξάζεηο θαη ιηγφηεξν ζε κεραληζκνχο ηνπ
εγθεθάινπ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ.
Ζ ηξέρνπζα ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε παξάιιεισλ ξάβδσλ πξνζθέξνληαο θάπνηνπ
βαζκνχ ηζνξξνπία θαη αζθάιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο ηεο βάδηζεο. Δίλαη
απαξαίηεην ν αζζελήο λα έρεη δπλαηφ θνξκφ.
Ζ βηνινγηθή κεραληθή ζπκβηβαζηηθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ζπρλά έρεη ζαλ απνηέιεζκα
αθαηάιιειν πξφηππν βάδηζεο. Σα βνεζήκαηα βάδηζεο επηβάιινπλ αθχζηθε ζηάζε ελψ
εθνδηάδνπλ κε θάπνην βαζκφ αζθάιεηαο θαη ηζνξξνπίαο.
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πληνληζκφο ηεο θίλεζεο
Ο ζχλζεηνο ζπληνληζκφο ησλ πνδηψλ θαηά ηελ θίλεζε είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
CNS. Οη πεξηζζφηεξεο λεπξνινγηθέο βιάβεο επεξεάδνπλ ηνλ εγθέθαιν ή ην λσηηαίν κπειφ
παξεκβαίλνληαο ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ηδηαίηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο βάδηζεο
.Καηάιιεινο ζπγρξνληζκφο ηνπ δαρηχινπ (ηελ ψξα πνπ ζεθψλεηαη απφ ην πάησκα) κε ηελ
πηέξλα (ηε ζηηγκή πνπ παηάεη ζην έδαθνο),θαη ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ βάξνπο φπσο επίζεο θαη
ζπκκεηξία θαη ζηηο δχν πιεπξέο είλαη νη θχξηνη ζηφρνη ηεο επαλεθπαίδεπζεο ηεο βάδηζεο
.Ωζηφζν απηνί νη παξάκεηξνη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ κε ηηο ησξηλέο ηερληθέο
ζεξαπείαο. Μεγάιν ζχλνιν ησλ αζζελψλ δελ εθγπκλάδνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θίλεζεο
κέρξη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε βάδηζή ηνπο εμαηηίαο ηνλ πεξηνξηζκέλσλ ζεκεξηλψλ ηερληθψλ.
Έηζη πεξηνξίδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ησλ αζζελψλ.
Καηλνχξγηα ζεξαπεία
Πξφζθαηα , έλαο θαηλνχξγηνο ηξφπνο ζεξαπείαο εμεξεπλείηαη ζηεξηδφκελε ζε απνηειέζκαηα
πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ ηνπ Spinal cord injured (SCI ). Απηφο ν ηξφπνο ζεξαπείαο επίζεο
θιηληθά εθαξκφδεηαη ζε αζζελείο κε πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο.
Βαζηζκέλνη ζε απηήλ ηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλή εξεπλεηηθά κέζνδν έρνπλ αλαπηπρζεί
ηερληθέο γηα λα βνεζήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηε ιεηηνπξγίαο ηεο βάδηζεο γηα κεγάιν αξηζκφ
βιαβψλ .Απηέο νη ηερληθέο νλνκάδνληαη Partial Weight Bearing (PWB) Gait Training
Therapy. Σν PWB Gait Therapy βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ δχν ζηνηρείσλ: 1) ζε ζπζθεπή πνπ
ειέγρεη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη πνπ κεηψλεη ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ αζζελή θαη 2)
δηάδξνκν πνπ ιεηηνπξγεί ζε πνιχ ρακειή ηαρχηεηα ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα έρεη
ζσζηφ πξφηππν βάδηζεο. Δξεπλεηέο ζην Καλαδά, ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο
πνιηηείεο έρνπλ δνθηκάζεη θιηληθά θαη θαζηεξψζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθγχκλαζεο βάδηζεο.
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Υξήζηκα εμαξηήκαηα γηα ηελ : Μέζνδν εθκάζεζεο ζηάζεο, ηζνξξνπίαο, θαη
ζπληνληζκνχ θίλεζεο.
Ζ κέζνδνο Partial Weight Bearing Gait, επηηξέπεη ζηνλ ζεξαπεπηή λα παξέρεη θαηάιιειν
πξφηππν βάδηζεο γηα ηνπο αζζελείο κε δηάθνξα πξνβιήκαηα βάδηζεο, παξέρνληάο ηνπο
ηαπηφρξνλα αζθαιέο πεξηβάιινλ ζηήξημεο.
Γηα ηελ κέζνδν απηήλ ρξεζηκνπνηνχληαη :
Σν Lite-Gait : Δίλαη ε ζπζθεπή πνπ ειέγρεη ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη πνπ δίλεη ζηνλ
ζεξαπεπηή ηελ δπλαηφηεηα λα κεηψλεη ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ αζζελή, θαζψο επίζεο θαη ην
βάξνο απφ ηελ δεμηά ή ηελ αξηζηεξή πιεπξά, αλαιφγσο ην ηη ρξεηάδεηαη ν αζζελήο.
Σν Gait-Keeper : Δίλαη ν δηάδξνκνο βάδηζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζε πνιχ ρακειή ηαρχηεηα ( απφ
0,1 ρικ / ψξα ), ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα έρεη ζσζηφ πξφηππν βάδηζεο, αιιά θαη λα
απμάλεη ηελ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηελ πξφνδν ηνπ αζζελή.
Σν Auto Step Module : Δίλαη έλαο κεραληζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ αζζελή ψζηε λα
απνθηήζεη ηνλ θαηάιιειν δηαζθειηζκφ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ .Με κήθνο βήκαηνο 27 εθ.
,39 εθ. θαη 46 εθ.
Σν Auto step module δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ .
Σν Bisym Scale : Απνηειείηαη απφ έλα κνλφ κφληηνξ απεηθφληζεο ηνπ βάξνπο θαηά ηελ
πιήξε ζηήξημε ή ηεο απεηθφληζεο ηνπ βάξνπο ηεο δεμηάο ή ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο πνπ καο
δίδεη ν αζζελήο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηαζέηεη δηαθφπηε επηινγήο θνξηίνπ, κε αηζζεηήξεο δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ
θνξηίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Σν Bisym Scale, αθνχ ην επηιέμνπκε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή
ησλ απνηειεζκάησλ, έξρεηαη καδί κε ην Lite-Gait κε ηνπνζέηεζε θαη ξπζκίζεηο απφ ην
εξγνζηάζην.
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Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ
Όπσο νη γηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ καο γλσζηνπνηνχλ ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο ζηα παηδηά
κε ηνλ ηίηιν ηνπο, π.ρ. παηδίαηξνη, παηδνλεπξνιφγνη, παηδννξζνπεδηθνί, έηζη θαη νη
ζεξαπεπηέο δειψλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο κε ην πηπρίν ηνπο ζηελ εμεηδηθεπκέλε
παηδηαηξηθή θπζηθνζεξαπεία ή ζηελ λεπξν-εμειηθηηθή αγσγή, γλσζηή ζαλ N.D.T. (Bobath)
Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεηε γηα ηα παηδηά ζαο ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα, λα επηιέμεηε ζεξαπεπηέο πνπ έρνπλ απηήλ ηελ εμεηδίθεπζε.
ΣΗ ΜΑ ΔΗΠΑΝ ΓΟΝΔΗ
Καηαγξάςακε, θσδηθνπνηήζακε θαη ηα παξαζέηνπκε, ρσξίο δηθά καο ζρφιηα:
Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί
Έλαο ζεκαληηθφο ζεζκφο (αλχπαξθηνο φκσο), πνπ ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί θαη λα θάλεη
αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο, λα ηνπο θαζνδεγεί, λα ηνπο
ελεκεξψλεη αιιά θαη λα πξνζηαηεχεη ηα παηδηά απηά πνπ νη γνλείο δελ ηα παξνπζηάδνπλ ζηελ
θνηλσλία κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη θιεηζκέλα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο ρσξίο θακία δπζηπρψο
πεξίζαιςε. (Γνληφο Π.Σ.)
Φπρνιφγνη
Τπάξρεη αλάγθε ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ απέθηεζαλ παηδί κε αλαπεξία, θπξίσο ηνλ
πξψην θαηξφ, ψζηε λα μεπεξάζνπλ ην πξψην ζνθ πνπ επηθέξεη κία ηέηνηα δηάγλσζε. Απηνί
είλαη αλχπαξθηνη απφ ην θνηλσληθφ θξάηνο. (Γνληφο Π.Σ.)
Σακεία
Έρνπλ γίλεη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα ρνξεγνχληαη ζεξαπείεο θαη βνεζήκαηα ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε θαη πξάγκαηη ελ‟ κέξεη ρνξεγνχληαη. Όκσο ππάξρεη κεγάιε
αζηνρία θαη ζηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ βνεζεκάησλ αιιά θαη ησλ ζεξαπεηψλ. Ζ άπνςε ησλ
γνλέσλ είλαη φηη γηα ηελ ρνξήγεζε ζεξαπεηψλ ζε παηδηά κε αλαπεξίεο λα γίλεηαη κε ηελ
βεβαίσζε (ππεχζπλε δήισζε) ηνπ ζεξαπεπηή φηη είλαη εμεηδηθεπκέλνο γηα ηελ ζεξαπεία
απηψλ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ιάζνο ρεηξηζκνί, πνπ ζην ηέινο δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα, αιιά θαη ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο. (Γνληφο Μ.Κ.)
Σα βνεζήκαηα
Σα βνεζήκαηα δελ είλαη απιή ππφζεζε γηα εκάο (ηνπο γνλείο). Θα πξέπεη φκσο θαη απηά λα
δίλνληαη κε ηελ γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ αιιά, θαη ηελ βεβαίσζε ηνπ ζεξαπεπηή φηη είλαη ηα
πιένλ θαηάιιεια γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηδί, πνπ ζεκαίλεη φηη δνθηκάζηεθε κε πνιιά άιια
βνεζήκαηα θαη θξίζεθε ην πιένλ θαηάιιειν. Όια απηά πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνπκε
αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη βνεζήκαηα ηα νπνία ζήκεξα
δελ ρνξεγνχληαη, πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη πνπ πνιιέο θνξέο πξνιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο
αλεπηζχκεηεο, φπσο ην εμάξζξεκα ηνπ ηζρίνπ θαη δηάθνξεο άιιεο παξακνξθψζεηο, κε
ζπλέπεηα πφλν αιιά θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ νηθνγελεηψλ, κε ηα
λνζήιηα αιιά θαη ην θφζηνο θάπνηνπ ρεηξνπξγείνπ. (Γνληφο Π..)
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ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΜΠΑΝΗΟΤ
Ση γίλεηαη κε ηνπο γνλείο πνπ φηαλ ηα παηδηά ηνπο κεγαιψζνπλ, αλαγθάδνληαη λα ηα
ζεθψλνπλ αγθαιηά, παζαίλνληαο νη ίδηνη θνίιεο, κε απνηέιεζκα λα απέρνπλ ηεο εξγαζίαο
ηνπο θαη ίζσο λα ρξεηάδνληαη νη ίδηνη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο; Γελ ράλνληαη ηφηε πνιχ
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ην θξάηνο παξά απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ βνεζεκάησλ;
Τπάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο απνξίεο γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα, γηαηί πηζηεχνπλ φηη
θαλείο δελ αζρνιείηαη ζνβαξά κε απηά ηα ζέκαηα.
Απνξία γνληψλ αζθαιηδφκελσλ ζηνλ Ο.Γ.Α.: Σα παηδηά καο, είλαη παηδηά ελφο άιινπ ζενχ θαη
δελ δηθαηνχκαζηε ηίπνηα;
Δπραξηζηνχκε ηνπο γνλείο πνπ δέρηεθαλ λα καο πνπλ ηελ άπνςε ηνπο.
Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη : φινη νη άλζξσπνη έρνπλ έκθπηεο πξνυπνζέζεηο λα εμειηρζνχλ
βήκα βήκα αλ ηνπο δψζνπκε ιίγε βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, αθνινπζψληαο πάληα
ηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ.
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Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξαλ :
Ηθηγέλεηα Κάλδξαιε : Senior tutor N.D.T.,Φπζηθνζεξαπεχηξηα Δθπαηδεχηξηα Νεπξνεμειηθηηθήο Αγσγήο N.D.T., κεηαπηπρηαθφ ζηελ Φπζηθή Αγσγή, Κπξηάθνο Καδάο :
Φπζηθνζεξαπεπηήο N.D.T. Κέληξνπ Πεξίζαιςεο Παηδηψλ «Άγηνο Γεκήηξηνο», Γηεπζπληήο
ηνπ ΔΚΔΚ «Άγηνο Γεκήηξηνο», Βάζσ Αζαξίδνπ : Φπζηθνζεξαπεχηξηα N.D.T. Κέληξνπ
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ «Άγηνο Γεκήηξηνο», Κπξηάθνο ηάζεο : Δξγνζεξαπεπηήο N.D.T.
Κέληξνπ Πεξίζαιςεο Παηδηψλ «Άγηνο Γεκήηξηνο», θαη ηελ Δηξήλε δνχθνπ :
Λνγνζεξαπεχηξηα N.D.T., Γφθησξ Αλδξέαο Θ. Κνπγηαιήο - λεπξνρεηξνχξγνο.
Δπραξηζηνχκε επίζεο ζεξκά γηα ηελ βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε ηνλ Υξηζηφθνξν
Βιαρφπνπιν, Πηπρηνχρν Οξζσηηθφ, Πξνζεηηθφ κεραληθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγγιίαο :
Salford University of Prosthetics and Orthotics UK. (Ο Υξηζηφθνξνο Βιαρφπνπινο κεηά ην
πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ εξγάζηεθε γηα δχν ρξφληα σο πξνζζεηηθφο ζην λνζνθνκείν QUEEN
MARY’S HOSPITAL ROEHAMPTON LONDON θαη γηα δπφκηζη ρξφληα σο νξζσηηθφο
ζην λνζνθνκείν HAROLDWOOD HOSPITAL ESSEX LONDON. Απ΄φπνπ θαη
επέζηξεςε ζηελ Διιάδα πξνζθέξνληαο εδψ ηηο ππεξεζίεο ηνπ).
Δπηκέιεηα θεηκέλνπ: Γεκήηξεο ηλλάλεο, Διηζζάβεη Γθνηφζε.
Γξαθηθέο παξαζηάζεηο, Γεκηνπξγία εληχπνπ: Pixel Art
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