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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σειεηψλνληαο ηε ζρνιή καο δίλεηε ε επθαηξία λα δηαιέμνπκε έλα ζέκα
θαη λα ην αλαιχζνπκε. Αθνξκή γηα ηελ δηθή κνπ εξγαζία ήηαλ ην
κάζεκα επηινγήο « εηδηθήο θπζηθήο αγσγήο» ην νπνίν κνπ θίλεζε ηελ
πεξηέξγεηα λα κάζσ θαη λα αλαδεηήζσ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζσλ
αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηππνζεξαπείαο ζηα παηδηά
κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.
Η ζεξαπεπηηθή ηππαζία είλαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδπάδεη ηελ
ζεξαπεία κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ άζιεζε θαη ηελ ςπραγσγία.
Απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε λνεηηθέο, ζσκαηηθέο, καζεζηαθέο,
λεπξνινγηθέο ή ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο. Απηφ πνπ ζα πξνζπαζήζσ λα
πεξηγξάςσ κέζα απφ ηελ εξγαζία απηή είλαη ηα απνηειέζκαηααληηδξάζεηο ηεο ηππνζεξαπείαο ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.
ηελ ηππνζεξαπεία ην άινγν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνληέιν ζεξαπείαο, κηα
θηλνχκελε κεραλή θαη ην παηδί πάλσ ζην άινγν ζαλ αζζελήο θαη φρη ζαλ
ηππέαο. Όηαλ εμαζθείηαη ε ηππνζεξαπεία δελ δηδάζθεηαη ηππαζία είλαη κία
κέζνδνο ζεξαπείαο θαη φρη κάζεκα.
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Δηζαγσγή:
Η εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ ηξείο ζπλδεηηθέο ελφηεηεο.
ηελ 1ε ελφηεηα θάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαιχεηαη ην ηη είλαη
ε ηππνζεξαπεία, πψο μεθίλεζε θαη πψο έρεη εμειηρζεί ζηα ζηάδηα ηνπ
ρξφλνπ. Γίλεηαη αλάιπζε ηεο νκάδαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ
ηππνζεξαπεία. Δπίζεο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζεξαπεπηηθήο
εθπαηδεπηηθήο ηππαζίαο ζε 4 θιάδνπο θαζψο επίζεο θαη νη ελδείμεηο θαη
νη αληελδείμεηο ηεο ηππνζεξαπείαο.
Η 2ε ελφηεηα αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο
(νξηζκφο, επηδεκηνινγία, αηηηνινγία, πξφιεςε, δηάγλσζε, ηαμηλφκεζε
ησλ κνξθψλ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ηα βξεθηθά αληαλαθιαζηηθά, ηελ
παζνινγηθή αλάπηπμε θίλεζεο θαη ηέινο βαζηθέο αξρέο ζεξαπείαο
παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε).
Η 3ε θαη ηειεπηαία ελφηεηα αθνξά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ επίδξαζε
ηεο ηππνζεξαπείαο ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, θαζψο θαη
νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ην άινγν ηεο ζεξαπείαο, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
αλαβάηε θαη ηνπ αιφγνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε εθίππεπζε θαη ε
αθίππεπζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΙΠΠΑΙΑ ΚΑΙ
ΙΠΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

5

ΙΠΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
Η ζεξαπεπηηθή ηππαζία είλαη κία δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί
ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ, γηα λα βειηηψζεη λεπξνινγηθέο θαη
αηζζεηεξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο ζε αζζελείο κε θηλεηηθά θαη λνεηηθά
πξνβιήκαηα.
Η Ιππνζεξαπεία είλαη ην πην εμεηδηθεπκέλν θνκκάηη ηεο ζεξαπεπηηθήο
ηππαζίαο θαζψο πξφθεηηαη γηα κία θπζηνζεξαπεπηηθή, εξγνζεξαπεπηηθή ή
ινγνζεξαπεπηηθή πξάμε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί, ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ
σο κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα
πεηχρεη ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Η ηππνζεξαπεία παξφιν πνπ είλαη
δηαζθεδαζηηθή, δελ είλαη ςπραγσγία. Δίλαη ζεξαπεία ζπγθεθαιπκκέλνπ
σο δηαζθέδαζε.
Γελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη ε εηζαγσγή ηνπ αιφγνπ ζηε ζεξαπεία
είλαη ζχγρξνλε αλαθάιπςε. Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα, νη γηαηξνί είραλ
εθηηκήζεη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηππαζίαο ζηελ ππνζηήξημε
ηεο πγείαο θαη ζηελ ζθιεξαγψγεζε, ρσξίο φκσο λα ηελ αληηκεησπίδνπλ
σο ζεξαπεία.
Η πξψηε αλαθνξά ζηα νθέιε ηεο ηππαζίαο γίλεηαη απφ ηνλ Ιππνθξάηε,
ηνλ 4ν αηψλα Π.Υ. Πνιχ αξγφηεξα, ην 1569 ν ηηαιφο γηαηξφο Mercurialis
ζην βηβιίν ηνπ, κε ηίηιν «ε ηέρλε ηεο γπκλαζηηθήο», αλαθέξεηαη ζηα
νθέιε ηεο ηππαζίαο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα. Δλψ ην 1780 ν Γάιινο
γηαηξφο Tissot ζην βηβιίν ηνπ «θαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή
γπκλαζηηθή» αλαθέξεη ην βάδηζκα ηνπ αιφγνπ σο ην πην επεξγεηηθφ
βάδηζκα γηα ην αλζξψπηλν ζψκα.
Η ξαγδαία αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα
ζπλεηέιεζε, ψζηε λα ιεζκνλεζεί απηή ε παιηά γλψζε γηα ηα επεξγεηηθά
απνηειέζκαηα πνπ είρε ε θίλεζε πάλσ ζην άινγν ζηε δηαηήξεζε ηεο
πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.
ηελ Αγγιία ε ρξήζε ησλ αιφγσλ σο ζεξαπεπηηθφ κέζν μεθίλεζε ζηνλ
πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, φπνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ηα άινγα γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηζκέλσλ ζηξαηησηψλ, ζην Ννζνθνκείν ηεο
Ομθφξδεο. Δλψ ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Διζίλθη ην 1952 ε
Γαλέδα Liz Hartel πάζρνπζα ε ίδηα απφ πνιπνκπειίηηδα, θέξδηζε ην
αζεκέλην κεηάιιην ζηελ ηππηθή δεμηνηερλία. Απφ ην γεγνλφο απηφ θαη
έπεηηα, καδί κε ηελ θπζηθνζεξαπεχηξηα ηεο Ulla Harpoth, μεθίλεζαλ ηελ
ρξήζε ηνπ αιφγνπ σο ζεξαπεπηηθφ κέζν.
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Η νδεγφο ηνπ αιφγνπ, ν θπζηθνζεξαπεπηήο απφ αξηζηεξά θαη ε πιατλφο
βνεζφο απφ δεμηά, ην παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πάλσ ζην άινγν κε
κία κπάια γηα εθπαίδεπζε ηεο ηζνξξνπίαο.
Σν 1969 ν Α. Kroger, έλαο δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο, έγξαςε έλα
πξσηνπνξηαθφ άξζξν κε ηίηιν «Δθπαηδεχνληαο κε άινγα» εηζάγνληαο κε
απηφ κηα λέα εηδηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε γηα αζθήζηκα θαη
εθπαηδεχζηκα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά φπσο θαη γηα
παηδηά θαη έθεβνπο κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Γηαπίζησζε φηη κε ηε
βνήζεηα ηνπ αιφγνπ κπφξεζε λα αζθήζεη ζεηηθή επηξξνή ζηε
δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ αηφκσλ θαη λα βνεζήζεη ζηελ
ςπρνθηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε.
Δπίζεο ην 1969 κε ηελ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ The British Riding for
the Disabled Association of Chartered Physiotherapist ( RDA) ΣΗΝ
Δπξψπε θαη ηνπ The North American Riding for the Handicapped
Association (NARHA) ζηελ Ακεξηθή, άξρηζαλ θαη νη πξψηεο
επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηα νθέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο. ηελ
Διιάδα ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία
ηεο Aideen Lewis, ην 1983 ζηνλ Ιππηθφ Όκηιν Βαξπκπφκπεο, ελψ ην
1992, ζπγθξνηήζεθε ν «χλδεζκνο Θεξαπεπηηθήο Ιππαζίαο Διιάδαο»
ΘΙΔ.
Σν 2005 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παλειιήληνπ ζπιιφγνπ ηππνζεξαπεπηψλ θαη
εθπαηδεπηψλ ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξίαο
ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο θαη ηππνζεξαπείαο Διιάδαο ε ζεξαπεπηηθή
ηππαζία μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηνπ εζεινληηζκνχ θαη εθαξκφδεηαη
κφλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζεξαπεπηέο ( θπζηθνζεξαπεπηέο,
εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνπο).
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Γηαθνξά ηππνζεξαπείαο από άιιεο θπζηνζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο:
Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ ηππνζεξαπεία απφ
ηηο άιιεο ζεξαπείεο είλαη ν ρψξνο πνπ δηεμάγνληαη νη ζπλεδξίεο, έλαο
ρψξνο πινχζηνο ζε θηλεηηθά, νπηηθά θαη αηζζεηηθά εξεζίζκαηα. Γηφηη,
είλαη γλσζηφ φηη, ε ελεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ είλαη
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη έλαο άλζξσπνο λα εμάγεη θαη λα
αθνκνηψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ. Δίλαη
πξνθαλέο απφ κειέηεο φηη ε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο (δνκή, ρσξνηαμία,
δπλαηφηεηεο γηα θνηλσληθή επαθή, ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
άζθεζε) επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ
εγθεθάινπ κεηά απφ βιάβε. Δπίζεο κε ηελ ηππνζεξαπεία δίλεηε ζπλερείο
δηέγεξζε γηα 20 ιεπηά ή γηα φζν δηαξθεί ε ζεξαπεία ζε φιν ην ζψκα
πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε θάπνηα άιιε κέζνδν.

Σν πεξηβάιινλ θαη ηα θηλεηηθά,
νπηηθά θαη αηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην παηδί .

Η ηππνζεξαπεία είλαη θαηαιιειφηεξε ζε παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηηο νκάδεο ηηο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο γηα ηνπο εμήο
ιφγνπο:
1) Σα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα ηνπο θαηαιακβάλνπλ κεγάιν ρψξν φηαλ
πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ
2) Οη ηππείο κπνξνχλ λα θαζίζνπλ πάλσ ζην άινγν ην πνιχ 10 ιεπηά.
3) Έρνπλ πνιχ κηθξφ έιεγρν ηνπ θεθαιηνχ θαη θαζφινπ ηζνξξνπία.
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Ιππαζία. Πνιχ δεκνθηιέο θαη ζεξαπεπηηθφ άζιεκα γηα ηα άηνκα κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε. Πξνζθέξεη απηνέιεγρν, απηνπεπνίζεζε θαη
ππεξνρή. Πξνυπνζέζεηο γηα θαιή επίδνζε θαη ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ
απνηειεί ε ζσζηή ζέζε θαη θαιή ηζνξξνπία ηνπ θνξκνχ θαη ηεο θεθαιήο.
Καηά ηελ ηππαζία πξνθαιείηαη λεπξνκπτθή δηέγεξζε πνπ βνεζά ζηνλ
έιεγρν ηνπ θνξκνχ, ηεο θεθαιήο, ηε ζπκκεηξία ηνπ ζψκαηνο θαη
βειηηψλεηαη πνηνηηθά ν κπτθφο ηφλνο. Η θίλεζε ηνπ αιφγνπ κπνξεί λα
ππνθαζηζηά ηε θπζηνινγηθή θίλεζε ηνπ αηφκνπ πνπ αδπλαηεί λα βαδίζεη
αλεμάξηεηα, ρσξίο βνεζεηηθά κέζα.

Η ηππαζία γηα ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο.
Σελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ν θπζηθνζεξαπεπηήο
κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Η ηξηζδηάζηαηε, ξπζκηθή,
επαλαιακβαλφκελε θίλεζε, νη αιιαγέο θαηεχζπλζεο, ηαρχηεηαο θαη
βεκαηηζκνχ αθφκε θαη ε ζέζε πάλσ ζην άινγν έρνπλ ζεκαληηθέο
επηδξάζεηο ζηνλ αλαβάηε, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη αζζελήο.
Ο θπζηθνζεξαπεπηήο γηα λα εθαξκφζεη ζσζηά ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία,
ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηελ κεραληθή ηεο θίλεζεο ηνπ αιφγνπ ψζηε λα
εθηηκήζεη κε αθξίβεηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ηππαζίαο ζηνλ αζζελή. Απηφ ζα
ην πεηχρεη κε ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ αιφγνπ θαη ηνπ αλαβάηε,
ψζηε λα θαηαθέξεη λα αλαθαιχςεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Η ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ
ηνπ αιφγνπ είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε γηα ηελ απνθπγή ησλ
θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ.
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Ο θπζηθνζεξαπεπηήο νθείιεη λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη ην άινγν, λα
ρξεζηκνπνηεί ηα δηάθνξα βνεζήκαηα ηππαζίαο θαη λα αλαπηχζζεη ηελ
αληίιεςε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ σο αλαβάηεο. Θα πξέπεη λα
αλαγλσξίδεη, λα αηζζάλεηαη θαη λα αλαιχεη ηε ζσζηή ζέζε πάλσ ζην
άινγν. Η εκπεηξία ζηελ ηππαζία θαζψο θαη ε γλψζε ηεο θηλεηηθήο ηεο
είλαη πξναπαηηνχκελεο γηα κηα ζσζηή ζεξαπεία. Η θπζηθνζεξαπεία δελ
ζα πξέπεη λα είλαη κία βφιηα κε ην άινγν, ζε κηα άλεηε ζέζε, πνπ ν
αλαβάηεο απιψο απνιακβάλεη ηελ ξπζκηθή θίλεζε ηνπ αιφγνπ. Ο ζηφρνο
ηεο ζεξαπείαο είλαη λα θάλεη ηνλ θνξκφ δεθηηθφ, επαίζζεην ζε
εξεζίζκαηα θαη απαληεηηθφ ζ’ απηά. Σφηε κφλν ν αζζελήο ζα
επσθειεζεί.

Σν παηδί βξίζθεηαη ζε χπηηα ζέζε γηα κείσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο θαη ραιάξσζε κε
ηελ βνήζεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αιφγνπ.
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ΚΛΑΓΟΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ
ΙΠΠΑΙΑ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζεξαπεπηηθή εθπαηδεπηηθή ηππαζία
εμειίρζεθε πάξα πνιχ θαη αλαπηχρζεθαλ επηκέξνπο θιάδνη. Οη θιάδνη
ηεο ζεξαπεπηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηππαζίαο είλαη ε Ιππνζεξαπεία, ην
άζιεκα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ε ζεξαπεπηηθή εθπαηδεπηηθή ηππαζία θαη
ε ςπρνζεξαπεία κε άινγα. Δηδηθφηεξα:
*Η ηππνζεξαπεία είλαη ε ηαηξηθή θαη θπζηνζεξαπεπηηθή θαηεχζπλζε ζηε
ζεξαπεπηηθή ηππαζία. Απηή ε ζεξαπεπηηθή κνξθή δελ είλαη ελεξγεηηθή
ηππαζία αιιά κία θαζαξά ηαηξηθή ζεξαπεπηηθή κέζνδνο κε ηελ έλλνηα
ησλ θπζηνζεξαπεπηηθψλ θηλήζεσλ. Η ζεξαπεία ζηελ ηππνζεξαπεία είλαη
πάλσ απφ φια ε παζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην ξπζκφ
θαη ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ. πγθεθξηκέλα, ε ηππνζεξαπεία πεξηγξάθεη
κία θπξίσο ηαηξηθή πξνζέγγηζε. ηε Γεξκαλία ζπληαγνγξαθείηαη απφ
εμνπζηνδνηεκέλν γηαηξφ. Πεξηιακβάλεη ρεηξηζκνχο επάλσ ζην άινγν πνπ
γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν θπζηνζεξαπεπηή. πληζηάηαη σο αηνκηθή
ζεξαπεία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιεια ζεξαπεπηηθά
ηδξχκαηα. Έρεη σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε λεπξνκπτθψλ θαη
κπνζθειεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Καηά ηε ζπλεδξία ην άινγν
θαζνδεγείηαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ αιφγνπ.
*Άζιεκα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο: απηφο ν θιάδνο δελ εζηηάδεη ζηε
ζεξαπεία αιιά δίλεη ηελ επθαηξία γηα άζθεζε ζην άζιεκα απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο. Η ηππαζία γηα άηνκα κε αλαπεξίεο νξίδεηαη σο κία
κνξθή άζιεζεο γηα ηελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηελ
θνηλσληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ. Δθαξκφδνληαη κέζνδνη ηεο παηδαγσγηθήο
θαη ηεο θπζηθήο αγσγήο απφ ζρεηηθνχο επαγγεικαηίεο ή απφ
εμεηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο ηππαζίαο. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ αζιεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ. Δπηθξαηεί ε νκαδηθή κνξθή εμάζθεζεο ζε ζπιιφγνπο. Οη
αλάπεξνη αζιεηέο ηππεχνπλ απηφλνκα ην άινγν.
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* Η ζεξαπεπηηθή εθπαηδεπηηθή ηππαζία είλαη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε
απνθαηάζηαζεο θαη εθαξκφδεηαη ζε παηδαγσγηθά, ςπρνινγηθά,
ςπρνζεξαπεπηηθά θαη απνθαηαζηαζηαθά αηηήκαηα παηδηψλ θαη ελειίθσλ
γηα πνηθίιεο αλαπεξίεο ή/θαη δηαηαξαρέο. Δθαξκφδεηαη απφ
εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο σο αηνκηθή ή νκαδηθή κνξθή θαη
πεξηιακβάλεη αζθήζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ, ζσκαηηθψλ
θαη ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σν άινγν είηε θαζνδεγείηαη απφ ηνλ
νδεγφ ηνπ, είηε ηππεχεη απηφλνκα απφ ηνλ αζθνχκελν.
* Η ςπρνζεξαπεία κε άινγν ζηεξίδεηαη ζηελ ςπραλαιπηηθή δπλακηθή
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπξίσο ησλ ςπρψζεσλ, ησλ θαηαζιίςεσλ θαη ηνπ
ηδξπκαηηζκνχ. Η ςπρνζεξαπεία κε ην άινγν ζηφρν έρεη λα αλαπηχμεη
ζηνλ ςπρηθά πάζρνληα, δεμηφηεηεο πνπ ε ςπρηθή λφζνο έρεη αλαζηείιεη.
Έηζη ν σθεινχκελνο απνθηά θηλεηηθέο, λνεηηθέο θαη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο. Οη παξαπάλσ κνξθέο παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία
κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ρψξα
θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπο. Δπνκέλσο ζπληζηνχλ έλα
ζπλερέο πξφγξακκα ζηφρσλ, πεξηερνκέλσλ θαη κεζφδσλ.
Γηαρσξηζκόο ηππνζεξαπείαο
Η ηππνζεξαπεία ρσξίδεηαη επίζεο ζε δχν θιάδνπο νη νπνίνη είλαη:
1) Κιαζηθή ηππνζεξαπεία:
Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηνπνζεηεί ηνλ αλαβάηε ζην άινγν, αλαιχεη ηηο
αληηδξάζεηο ηνπ σο θαη απηέο ηνπ αιφγνπ θαη θαηεπζχλεη ηελ θίλεζε ηνπ
αιφγνπ γηα λα επεξεάζεη ηνλ αλαβάηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο
ζεξαπείαο.
2) Αλαπηπμηαθή ηππνζεξαπεία:
Δθαξκφδεηαη φπσο ε θιαζηθή ηππνζεξαπεία, αιιά ν θπζηθνζεξαπεπηήο
βνεζά ην παηδί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη κπνξεί λα ξσηήζεη ή λα
βνεζήζεη ζε κεηαθνξά θίλεζεο εληφο άιιεο ζέζεο. Ο βαζηθφο ζηφρνο
είλαη ε απξφζθνπηε κεηαθνξά θίλεζεο απφ ηελ πιάηε ηνπ αιφγνπ ζηνλ
ηππέα θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζ’ απηή ηελ θίλεζε. Ο ηππέαο
θαζνδεγείηαη ζεξαπεπηηθά απφ ηελ πιάηε ηνπ αιφγνπ θαη δελ πξνζπαζεί
λα επεξεάζεη ην άινγν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.
Η ηππνζεξαπεία πξνζθέξεη λέα θαη αζπλήζηζηα εξεζίζκαηα πνπ
ζπκθσλνχλ κε άιιεο λεπξνινγηθέο κεζφδνπο ζεξαπείαο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν θπζηθνζεξαπεπηήο.
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Η ΟΜΑΓΑ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΙΠΠΑΙΑ
Γηα ηε ζσζηή δηελέξγεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο απαηηείηαη κία
νκάδα αηφκσλ κε εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Η νκάδα απηή ινηπφλ
απνηειείηαη απφ ηνλ θπζίαηξην, ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή, ηνλ νδεγφ ηνπ
αιφγνπ θαη ηνπο εζεινληέο. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ο θπζίαηξνο ζπληζηά ηελ ηππνζεξαπεία φπσο ζπληζηά θαη νπνηνδήπνηε
άιιν θπζηνζεξαπεπηηθφ κέζν. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε επίγλσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη φηη κπνξεί λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα ηηο
ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί ην άινγν λα πξνζθέξεη ζηνλ
αζζελή. Ο θπζίαηξνο επηβιέπεη ηελ πνξεία θαη ηελ επηηπρία ηεο
ζεξαπείαο, θαη θαζνξίδεη θαη ηελ δηάξθεηά ηεο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα
βξίζθεηαη θαηά ηε ζεξαπεία, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο αλά
πάζα ζηηγκή. Δίλαη κεγάιν πιενλέθηεκα εάλ ν θπζίαηξνο δηαηεξείηαη
ζπλερψο ελήκεξνο γηα ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο. Η ζηελή ζπλεξγαζία κε
ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή είλαη απαξαίηεηε.

Η νκάδα είλαη ν θπζηθνζεξαπεπηήο, ν βνεζφο θαη ε νδεγφο ηνπ αιφγνπ.
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Ο θπζηθνζεξαπεπηήο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θπζίαηξν, είλαη ν θχξηνο
νξγαλσηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη εθείλνο πνπ θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο
ηεο ζεξαπείαο, πνπ δηνξζψλεη θαη αλαραηηίδεη ην παζνινγηθφ θαη πξνσζεί
θαη αλαπηχζζεη ην θπζηνινγηθφ. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί
ζε λεπξναλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ζεξαπεία εγθεθαιηθψλ
δπζιεηηνπξγηψλ θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ηεο θίλεζεο. Δπίζεο
νθείιεη:
* Να έρεη γλψζε ηνπ αιφγνπ, γλψζε θαη πείξα ηεο ηππαζίαο θαη επηπιένλ
πείξα ληπζίκαηνο (αζθήζεσλ κε άινγν).
* Να γλσξίδεη πνηα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη.
* Να είλαη ηθαλφο λα αλεβαίλεη ζην άινγν καδί κε παηδηά κε πξνβιήκαηα
ηζνξξνπίαο.
* Να έρεη εκπεηξία ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο ζε νκάδεο.
* Να έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηππαζίαο γηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ο ξόινο ηνπ νδεγνύ ηνπ αιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο αθνχ
εθείλνο νδεγεί ην άινγν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ δίλεη ν
θπζηθνζεξαπεπηήο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ αιφγνπ, αθνχ
νθείιεη λα δψζεη ζηνλ θάζε αζζελή ην θαηάιιειν άινγν. Ο νδεγφο ζα
πξέπεη θπζηθά λα γλσξίδεη λα ηππεχεη, λα έρεη γλψζεηο θαη εκπεηξία κε ηα
άινγα ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ην άινγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηππαζίαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκνο γηα
ην αλαπάληερν, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξάζεη άκεζα ζε
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν. Σέινο, είλαη
ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ν νδεγφο νθείιεη λα έρεη κία ηδηαίηεξε ζρέζε
κε ην άινγν, λα ην θξνληίδεη θαη λα δηαηεξεί θαη λα βειηηψλεη ηε θπζηθή
ηνπ θαηάζηαζε. Γη’ απηφ είλαη ζθφπηκν λα ην ηππεχεη ηαθηηθά θαη ν ίδηνο.
Οη εζεινληέο είλαη ζπλήζσο δχν θαη βνεζνχλ ην έξγν ηνπ
θπζηθνζεξαπεπηή θαη ηνπ νδεγνχ. Πξνεηνηκάδνπλ ην άινγν γηα ηελ
ζεξαπεία θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ αλαβάηε πάλσ ζην άινγν.
Δίλαη απαξαίηεην έλαο απφ ηνπο βνεζνχο λα είλαη εθπαηδεπκέλνο ζηηο
Πξψηεο βνήζεηεο θαζψο επίζεο λα ππάξρεη θαξκαθείν Πξψησλ
Βνεζεηψλ ζην Ιππηθφ Κέληξν.
Η γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή θαη ηνπ νδεγνχ θαζψο
θαη ε αγάπε ησλ εζεινληψλ γηα ην άινγν θαη ηνλ αλαβάηε νδεγνχλ ζηα
θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ηεο ηππνζεξαπείαο.
Σα κφλα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ν εζεινληήο είλαη ζπλέπεηα,
ελζνπζηαζκφ, δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν.
εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εζεινληή
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είλαη ε εθπαίδεπζή ηνπ, ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηέο ηνπ
ΘΙΔ.
Σέινο ε νκάδα θαη θπξίσο ν θπζηθνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα ζέηεη
ζηφρνπο γηα θάζε ηππέα βαζηδφκελνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Οη ζηφρνη
απηνί ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαηαλνεηνί απφ ηελ νκάδα θαη
ηξνπνπνηήζηκνη ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θξαηηέηαη αξρείν ηεο πξνφδνπ θάζε ηππέα.
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ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΙΠΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
Η ηππνζεξαπεία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε άηνκα κε:
* Οξζνπεδηθά ηξαχκαηα
* Καξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα
* Νεπξνινγηθέο βιάβεο
* Φπρνινγηθέο δπζθνιίεο
* Αθνπζηηθά πξνβιήκαηα
* Οπηηθά πξνβιήκαηα
* Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο
* Ννεηηθή πζηέξεζε
* Δγθεθαιηθή βιάβε ζε λεαξή ειηθία(π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε)
* θιήξπλζε θαηά πιάθαο
* Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο
* πγγελείο (π.ρ. δηζρηδήο ξάρε) ή αλαπηπμηαθέο λεπξνινγηθέο
δηαηαξαρέο
* Μεηαηξαπκαηηθέο, κεηαθιεγκνλψδεηο ή εθθπιηζηηθέο λεπξνινγηθέο
δηαηαξαρέο.

16

ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΙΠΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
Χζηφζν φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κία ζεξαπεπηηθή κέζνδν,
ππάξρνπλ θαη αληελδείμεηο νη νπνίεο πάληα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’
φςε, ηδηαίηεξα ζηελ παηδηθή εγθεθαινπάζεηα.
 Δπηιεςία: Αλαθέξεηαη ζπρλά ζηηο αληελδείμεηο. Η ζεξαπεπηηθή
ηππαζία πξέπεη λα απνθεχγεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζπρλά επηιεπηηθέο
θξίζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε θαξκαθεπηηθή
αγσγή. Αληίζεηα ζε άηνκα κε ζπάληεο θξίζεηο δελ ππάξρεη ιφγνο
λα απνθεχγεηαη.
 πνλδπιηθή ζηήιε: ε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλε ε
ζπνλδπιηθή ζηήιε απφ θάπνηα πάζεζε, απηφ ην είδνο ζεξαπείαο
αληελδείθλπηαη. Η απφθαζε ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ιακβάλεηαη
απφ ηνλ νξζνπεδηθφ πνπ αληηκεησπίδεη ηελ πάζεζε. Χζηφζν θαη
γηα απηήλ ηελ απφθαζε πξέπεη λα ζθεθηεί θαλείο, φηη φηαλ
αθνινπζείηαη ην είδνο άιιεο θίλεζεο «βάδηζε», νη θξαδαζκνί πνπ
δέρεηαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη ρακειήο ηάζεσο.
 θνιίσζε: ε πεξηπηψζεηο ζθνιίσζεο πξέπεη λα εξσηάηαη ν
νξζνπεδηθφο. Ίζσο ζε ζνβαξέο ζθνιηψζεηο ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία
αληελδείθλπηαη πιήξσο.
 Παζήζεηο ηνπ αίκαηνο: ε αζζελείο κε πάζεζε ηνπ αίκαηνο, ζα
πξέπεη λα απνθεχγεηαη, παξφιν πνπ ε πηζαλφηεηα γηα εμσηεξηθή
αηκνξξαγία κέζσ ηξαπκάησλ είλαη κηθξή. Άιιεο νη εζσηεξηθέο
αηκνξξαγίεο κέζσ θηππεκάησλ δελ απνθιείνληαη.
 Λεθάλε; Αληέλδεημε απνηεινχλ θαη νη ζνβαξέο( ζπγγελείο ή
επίθηεηεο) βιάβεο ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο.
 Αιιεξγία ζηε ζθόλε: Απφιπηε αληέλδεημε απνηειεί ε αιιεξγία
ζηε ζθφλε ηνπ ηππνδξφκνπ θαη ησλ ηξηρψλ ηνπ αιφγνπ.
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ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ
Οξηζκόο: Ο νξηζκφο πνπ έρεη επηθξαηήζεη γηα ηελ εγθεθαιηθή
παξάιπζε είλαη απηφο πνπ πξφηεηλε ν Little Glub ην 1959. χκθσλά κε
απηφλ ε έλλνηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο είλαη επξεία θαη

Παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε

πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο κε δηαθνξεηηθέο θιηληθέο εθδειψζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε κφληκε αιιά κεηαβιεηή
δηαηαξαρή ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζε κε
πξντνχζα βιάβε ηνπ εγθεθάινπ, απνηέιεζκα δπζκελνχο επίδξαζεο επ’
απηνχ, πξηλ ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ.
Η βιάβε επεξεάδεη ηνλ αλψξηκν εγθέθαιν θαη επεκβαίλεη ζηε
θπζηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, κε
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε παζνινγηθψλ πξνηχπσλ ζηάζεο θαη θίλεζεο.
Γηαηαξάζζεηαη δειαδή ν έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ, θαζψο θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ (αλψκαιε κπτθή ζπλέξγηα).
Η εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη δπλαηφλ λα αθνξά εθηφο απφ ηα θηλεηηθά
θέληξα θαη ηα θέληξα εθείλα πνπ δέρνληαη ηα αηζζεηηθά, ηα αθνπζηηθά,
ηα νπηηθά ή αθφκε θαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκηιία θαη ηελ
λνεκνζχλε κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε αληίζηνηρσλ δηαηαξαρψλ.
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Δπηδεκηνινγία:
Η εγθεθαιηθή παξάιπζε εθδειψλεηαη κε ζπρλφηεηα 1,0-2,5/1000
παηδηά πνπ γελληνχληαη δσληαλά. Έηζη, ππνινγίδνληαη ζηελ Διιάδα
πεξίπνπ 10.000 άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, ελψ
γελληνχληαη 300 παηδηά πάζρνληα ην ρξφλν. Βέβαηα απηέο νη ζηαηηζηηθέο
είλαη παιηέο, ζε επνρέο πνπ ε καηεπηηθή γπλαηθνινγία δελ είρε ηηο
ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο. Γελ ππήξρε ππέξερνο θαη νη
θαηζαξηθέο ηνκέο ήηαλ θαηά πνιχ ιηγφηεξεο απφ ζήκεξα. Έηζη, ζα
πεξίκελε θαλείο λα έρεη κεησζεί δηεζλψο ε ζπρλφηεηα απηήο ηεο πάζεζεο,
θαη λα είλαη πνιχ ειαθξφηεξα ηα πεξηζηαηηθά. Όκσο έρεη δεκνζηεπζεί
δηεζλήο ζηαηηζηηθή κειέηε ε νπνία αλαθέξεη ζπρλφηεηα 2,12-2,45
πεξηζηαηηθά αλά 1000 γελλήζεηο δσληαλψλ παηδηψλ, ζε έμη ρψξεο. Η
παξακνλή απηνχ ηνπ πνζνζηνχ απνδίδεηαη ζην φηη, λαη κελ γελληνχληαη
πην «αζθαιή» λενγλά κε ηελ ζσζηφηεξε πεξίζαιςε ησλ εγθχσλ, θαη ηε
ζσζηφηεξε επηινγή ηνπ είδνπο ηνθεηνχ, αιιά αλέθπςε έλα λέν πξφβιεκα
πνπ δηαηήξεζε ζηα ίδηα πνζνζηά ηελ επίπησζε ηεο παζήζεσο. Δίλαη ην
γεγνλφο φηη ράξε ζηελ ηερλνινγία δηαηεξνχληαη ζηε δσή πιένλ πνιιά
ιηπνβαξή λενγλά, γεγνλφο πνπ επέθεξε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
παζήζεσο, ελψ ζα έπξεπε λα έρεη ειαηησζεί. Πάλησο ζε κηα ζηαηηζηηθή
κειέηε κε θαηαρψξεζε 17.000 αζζελψλ θάζε ειηθίαο ζε ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή επί 20 ρξφληα, δηαπηζηψζεθε φηη ηα πεξηζηαηηθά εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο θάζε ειηθίαο κε πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ πάζεζε
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 0,58%. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ππνινγίδεηαη
φηη ην έηνο 2007 ζε παηδηά κέρξη ειηθίαο ησλ 6 εηψλ ππήξραλ 0,23%
πεξηζηαηηθά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.
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Αηηηνινγία: Σα αίηηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ηαμηλνκνχληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηεο βιάβεο.
Η βιάβε ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο πνπ πξνθαιεί ηελ
εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί λα γίλεη:
- Καηά ηελ ελδνκήηξην δσή:
1) Τνμνπιάζκσζε: ε πνζνζηφ 75% πεξίπνπ, ην έκβξπν κνιχλεηαη θαηά
ηε δίνδν απφ ην γελλεηηθφ ζσιήλα. Γη’ απηφ φηαλ ε κεηέξα έρεη έξπεηα
ησλ έμσ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ζπζηήλνπλ θαηζαξηθή ηνκή θαη κάιηζηα
φρη αξγφηεξα απφ 4 κε 6 ψξεο κεηά ηε ξήμε ηνπ ζπιαθίνπ.
2) Δξπζξά: Ο θίλδπλνο λα γελλεζεί παηδί κε πνιιαπιέο ειιείςεηο εάλ ε
κεηέξα λνζήζεη θαηά ηνλ 1ν κήλα ηεο θχεζεο είλαη 50%, πεξίπνπ 20% αλ
λνζήζεη ηνλ 2ν κήλα θαη 7-10% θαηά ηνλ 3ν κήλα θαη αθνξά κφλν ηελ
αθνή ηνπ λενγλνχ.
3) Λνίκσμε από Κπηηαξνκεγαιντό: Πξνθαιεί ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε
ηεο αλάπηπμεο ζε πνζνζηφ 21-50%.
4) Έξπεο

5) Σύθηιε
6) Τνμηθνί παξάγνληεο(Ραδηελέξγεηα, θάξκαθα, θάπληζκα, αιθνφι)
7) Δθιακςία
8) Γηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πιαθνύληα
9) Σπκπίεζε ή πεξηέιημε νκθάιηνπ ιώξνπ
10) Αζπκβαηόηεηεο αίκαηνο εκβξύνπ-κεηέξαο.
Τπνινγίδεηαη φηη ην 75% ησλ πεξηζηαηηθψλ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο
νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ
ελδνκήηξην δσή.
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11) Αλεκνβινγηά: Ο θίλδπλνο γηα ην λενγλφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο, εάλ
ε έγθπνο εκθαλίζεη εμάλζεκα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο θχεζεο.
12) Ιιαξά: πλήζσο πξνθαιεί απνβνιή. πνξαδηθέο φκσο κειέηεο ηελ
έρνπλ ζπλδέζεη θαη κε ζπγγελείο αλσκαιίεο.
13) Δλδνκήηξηα αλνμία: Δίλαη ε θαθή νμπγφλσζε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ
εκβξχνπ πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο.
Οθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ πιαθνχληα, ε νπνία ζπλήζσο δελ
εληνπίδεηαη.
- Καηά ηνλ ηνθεηό:
1) Πεξηγελλεηηθή αζθπμία: Απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία εγθεθαιηθψλ
βιαβψλ αιιά κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή
παξάιπζε (6-15%) έρεη σο ζαθή αηηηνινγία ηελ πεξηγελλεηηθή αζθπμία.
2) Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία: Δίλαη ε δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα αηηία
εγθεθαιηθψλ βιαβψλ, κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ κεραληθέο αηηίεο,
φπσο ε παξάηαζε ηνπ ηνθεηνχ, ε θαθή ζέζε ηνπ εκβξχνπ θαηά ηνλ
ηνθεηφ, ε κεραληθή απφθξαμε ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, ε πξφσξε
απνθφιιεζε ηνπ πιαθνχληα, ε θάθσζε ηνπ θεθαιηνχ. Η πιένλ
ζπλεζηζκέλε αηηία θάθσζεο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ λενγέλλεηνπ είλαη απηή
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν εκβξπνπιθφο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπ θεθαιηνχ ηνπ λενγέλλεηνπ θαη ηεο ππέινπ ηεο
κεηέξαο.
3) Πξνσξόηεηα: Ο πξφσξνο ηνθεηφο απνηειεί ζε πνζνζηφ 75-90% ηε
βαζηθή αηηία λενγληθψλ ζαλάησλ. Σα πξφσξα λενγλά απνηεινχλ ην 35%
πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Με ηελ
ιέμε πξφσξν δελ ελλνείηαη κφλν ην λενγλφ πνπ γελλήζεθε πξηλ λα
ζπκπιεξψζεη ηνλ θαλνληθφ θχθιν θχεζεο, αιιά θαη ην ηειεηφκελν κε
βάξνο θάησ ησλ 2500gr (δηζψξηκν).
4) Ομύο ηνθεηόο
5) Παξάηαζε ηνθεηνύ
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6) Υςειή εκβξπνπιθία.

Πξφσξν βξέθνο, ιηπνβαξή ζε ζεξκνθνηηίδα

Η αλνμία θαηά ηνλ ηνθεηφ, είλαη ε ζπρλφηεξε αηηία εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο. Σα πξφσξα παηδηά, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα πάζνπλ
εγθεθαιηθή παξάιπζε. Τπνινγίδεηαη φηη ην 5% ησλ πεξηζηαηηθψλ
εγθεθαιηθήο παξάιπζεο νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο θαηά ηνλ ηνθεηφ.

- Μεηά ηνλ ηνθεηό θαη κέρξη ηελ σξίκαλζε ηνπ ΚΝ(2-3 εηώλ):
1) Ππξεληθόο ίθηεξνο ησλ λενγλώλ: Ο λενγληθφο ίθηεξνο είλαη ζπάληνο
πιένλ επεηδή αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε
ππεξρνιεξπζξηλαηκία ηνπ λενγλνχ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζρεδφλ,
δελ ζπλαληάκε πιένλ παηδηά κε ρνξεηναζέησζε, γηα ηελ νπνία ν
λενγληθφο ππξεληθφο ίθηεξνο ήηαλ ε θπξηφηεξε αηηία. Η αλεπάξθεηα ηνπ
ελδχκνπ G6PD ( πνπ είλαη θιεξνλνκηθή θαη αθνξά ζην 4% ηνπ
πιεζπζκνχ) δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ππξεληθφ ίθηεξν. Σα κσξά πνπ
έρνπλ έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ απαγνξεχεηαη λα εηζπλένπλ αηκνχο
λαθζαιίλεο, φπσο θαη νη κεηέξεο ηνπο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ
ζειαζκνχ.
2) Μεληγγίηηδα: Δίλαη ε θιεγκνλή ησλ κελίγγσλ ε νπνία πξνθαιείηαη
απφ ινίκσμε απφ βαθηεξίδην ή απφ ηφ. Η βαθηεξηδηαθή φκσο κεληγγίηηδα
είλαη ε πην ζνβαξή πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ηεο
αλάπηπμεο θηλεηηθή θαη λνεηηθή.
3) Δγθεθαιίηηδα: Δίλαη ε θιεγκνλή ηνπ ηζηνχ ηνπ εγθεθάινπ πνπ
πξνθαιείηαη απφ ινίκσμε απφ ηφ ή βαθηεξίδην. Ο ηφο ηνπ απινχ έξπεηα
κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθεθαιίηηδα.
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4) Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο: Απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ έρνπλ
πξνθιεζεί φπσο απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, πηψζεηο, ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε.
5) Αλαπλεπζηηθέο αλεπάξθεηεο: Λφγσ ειιηπήο νμπγφλσζεο ηνπ
εγθεθάινπ.
6) Καξδηαθέο αλεπάξθεηεο
7) Ομεία βξεθηθή εκηπιεγία
8) Όγθνη
Τπνινγίδεηαη φηη ην 15% ησλ πεξηζηαηηθψλ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο
νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ
πεξίνδν 0-3 εηψλ.

Πξόιεςε
ήκεξα εθηφο απφ ηελ κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο εγθχνπ, θαη ηνλ
θαζηεξσκέλν πξνγελλεηηθφ αηκαηνινγηθφ έιεγρν, ην ππεξερνγξάθεκα, ε
ακλπνπαξαθέληεζε θαη ην Cardio-toko-gramma, απνηεινχλ ηεο λέεο
εμεηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ηφζν ηεο εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο, φζν θαη άιισλ παζήζεσλ.

Γηάγλσζε
ε βαξηέο πεξηπηψζεηο, ε δηάγλσζε είλαη εχθνιε θαη γίλεηαη ακέζσο
κεηά ηνλ ηνθεηφ απφ ηνλ παηδίαηξν. Τπάξρνπλ φκσο θαη ειαθξέο
πεξηπηψζεηο πνπ δηαγηγλψζθνληαη θαζπζηεξεκέλα, απφ θηλεηηθέο θαη
δηαλνεηηθέο αλσκαιίεο πνπ εθδειψλνληαη ζην παηδί. Η δηάγλσζε ηεο
εγθεθαιηθήο παξάιπζεο είλαη θπξίσο θιηληθή. Οη απεηθνληζηηθέο
κέζνδνη, φπσο νη ππέξερνη εγθεθάινπ, ε αμνληθή θαη θπξίσο ε καγλεηηθή
ηνκνγξαθία, εληνπίδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ βιάβε αιιά δελ
παξέρνπλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θιηληθή έθθξαζε θαη έθβαζε
ηεο βιάβεο.
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Οη πξψηεο ελδείμεηο είλαη νη θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ
δηαπηζηψλνληαη ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο, φηαλ ην βξέθνο θαζπζηεξεί
λα ζηεξίμεη ην θεθάιη, λα θαζίζεη αλεμάξηεην, λα κπνπζνπιίζεη θαη λα
νξζνζηαηίζεη.
Δίλαη απαξαίηεην, ηα παηδηά πνπ έρνπλ παξακείλεη ζε κνλάδα εληαηηθήο
λνζειείαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηνλ
πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπο απφ παηδνλεπξνιφγν.

Αξρέγνλα αληαλαθιαζηηθά
1) Τν αληαλαθιαζηηθό ηεο πιάγηαο θάκςεο ηνπ θνξκνύ: Γίλεηαη κε
εξεζηζκφ ζηελ πιάγηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο θαη ην βξέθνο γέξλεη
πξνο ηελ αληίζηνηρε πιεπξά.
2) Τν αληαλαθιαζηηθό ηνπ ελαγθαιηζκνύ (moro): Απφ χπηηα ζέζε
ζηα ρέξηα καο αθήλνπκε ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ απφηνκα θαη ηα
ρέξηα ηνπ βξέθνπο έξρνληαη ζε πιήξε έθηαζε θαη απαγσγή ζαλ λα
ζέιεη λα αγθαιηάζεη θάηη.
3) Τν αληαλαθιαζηηθό ηεο ζύιιεςεο: Βάδνπκε ηα δάρηπια ζηα
ρέξηα καο θαη ην βξέθνο θιείλεη ηηο παιάκεο πνιχ δπλαηά θαη
ζθίγγεη.
4) Τν αληαλαθιαζηηθό ζύιιεςεο ησλ πνδηώλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα
πφδηα.
5) Τν λσηηαίν αληαλαθιαζηηθό εθηαηηθνύ ζπαζκνύ. Φέξλνπκε ηα
πφδηα ηνπ βξέθνπο ζε πιήξε θάκςε θαη απηφ ηα θέξλεη ζε πιήξε
έθηαζε.
6) Τν αληαλαθιαζηηθό ρηαζηήο έθηαζεο: Κξαηάκε ζε πιήξε έθηαζε
ην έλα θάησ άθξν ελψ ην άιιν έξρεηαη πξνο ηελ θνξά ηνπ
εξεζίζκαηνο.
7) Θεηηθή αληίδξαζε ζηήξημεο: Πηάλνπκε ην παηδί απφ ηηο καζράιεο
θαη αθνπκπάκε ηα πέικαηα ζην ηξαπέδη απηφ έξρεηαη ζε πιήξε
έθηαζε θαη νξζνζηαηεί.
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8) Απηόκαηε βάδηζε: Φέξλνπκε ηα πέικαηα ηνπ κσξνχ ζε επαθή κε
ην ηξαπέδη θαη κφιηο ζηαζεί φξζην ηνπ δίλνπκε κία θιίζε πξνο ηα
εκπξφο θαη απηφ αξρίδεη λα πεξπαηά ξπζκηθά θαη ζπλδπαζκέλα.
9) Αληίδξαζε ηνπνζέηεζεο: Φέξλνπκε ζε επαθή ηελ ξαρηαία
επηθάλεηα ηνπ πνδηνχ κε ην ηξαπέδη θαη ην κσξφ θέξλεη ζε νιηθή
θάκςε ην πφδη θαη ην ηνπνζεηεί πάλσ ζην ηξαπέδη.
10) Αληίδξαζε πξνζηαηεπηηθήο έθηαζεο: Γέξλνπκε ην ζψκα ηνπ
κσξνχ πξνο ηα εκπξφο, πιάγηα θαη πίζσ θαη απηφ αληηδξάεη κε έθηαζε
ησλ ρεξηψλ πξνο ηελ κεξηά πνπ γέξλεη.
11) Αληίδξαζε πξνζηαηεπηηθήο έθηαζεο ζηα πόδηα: Σν ίδην γίλεηαη
θαη ζηα πφδηα.
12)Αληίδξαζε Landaw: ε πξελή ζέζε θάκπηνπκε ην θεθάιη ηνπ
βξέθνπο παζεηηθά θαη απηφ αληηδξά κε νιηθή έθηαζε.
13) Αληαλαθιαζηηθό αλαδήηεζεο: Με ην δάρηπιν καο εξεζίδνπκε ην
δέξκα γχξσ απφ ην ζηφκα ηνπ βξέθνπο θαη απηφ γπξλάεη πξνο ηελ
πιεπξά ηνπ εξεζίζκαηνο.
14) Αληαλαθιαζηηθό ζειαζκνύ: Βάδνπκε ηνλ δείθηε καο ζην ζηφκα ηνπ
κσξνχ θαη απηφ αξρίδεη ξπζκηθέο θηλήζεηο ζειαζκνχ.
15) Αληαλαθιαζηηθό δαγθώκαηνο: Με ην δάρηπιφ καο πάιη κέζα ζην
ζηφκα ηνπ κσξνχ εξεζίδνπκε ηα νχια θαη αληηδξάεη κε δάγθσκα.
16) Αληαλαθιαζηηθό εμεκέζεσο: Βάδνπκε ηνλ δείθηε καο ζην ζηφκα ηνπ
κσξνχ θαη πξνο ηα πάλσ ζηελ καιαθή ππεξψα θαη επέξρεηαη
απηφκαηε αληίδξαζε εμεκέζεσο.
17) Λαβπξίλζην ηνληθό αληαλαθιαζηηθό.
18) Αζύκκεηξν ηνληθό αληαλαθιαζηηθό ηνπ απρέλα.
19) Σπκκεηξηθό ηνληθό αληαλαθιαζηηθό ηνπ απρέλα.
20) Δμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο.
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Απηά πνπ καο αθνξνχλ εκάο γηα ηελ ηππνζεξαπεία είλαη:
Σν ηνληθό ιαβπξίλζην αληαλαθιαζηηθό:
ηελ χπηηα ζέζε εκθαλίδεηαη αχμεζε ηνπ εθηαηηθνχ ηφλνπ. ηελ πξελή
ζέζε παξαηεξνχκε ειάηησζε ηνπ εθηαηηθνχ ηφλνπ κε κία αλάινγε
αχμεζε ηνπ θακπηηθνχ ηφλνπ.
ηελ πξελή ζέζε εκπνδίδεη ηελ έθηαζε ηνπ θεθαιηνχ, ηνπ θνξκνχ
θαζψο θαη ηελ ρξήζε ησλ ρεξηψλ. ηελ χπηηα ζέζε εκπνδίδεη ηελ
ζπκκεηξηθή ηνπνζεζία θαη ηελ ρξήζε ησλ ρεξηψλ. Σν ηνληθφ ιαβπξίλζην
αληαλαθιαζηηθφ δελ είλαη κία πξσηνγελήο αληίδξαζε θαη δελ έρεη
παξαηεξεζεί ζε θπζηνινγηθά βξέθε. Δκθαλίδεηαη κφλν ζε ζρέζε κε
παζνινγηθφ κπτθφ ηφλν(αζέησζε ή ζπαζηηθφηεηα).
Αζύκκεηξν αληαλαθιαζηηθό ηνπ απρέλα:
Δθδειψλεηαη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ, κε έθηαζε
ηνπ βξαρίνλα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πιεπξά πνπ έγηλε ε ζηξνθή ηνπ
θεθαιηνχ θαη θάκςε ηνπ αληίζεηνπ βξαρίνλα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα
θάησ άθξα. Δίλαη πεξηζζφηεξν εκθαλέο ηνλ 2ν κε 4ν κήλα. Η παξακνλή
ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ κεηά ηνλ 7ν κήλα είλαη έλδεημε εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο. Δπίζεο ε παξακνλή ηνπ εκπνδίδεη ηελ ζηξνθή ηνπ θνξκνχ,
ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ θεθαιηνχ κε ην ζψκα, ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ
ζπληνληζκφ θαη ηελ βάδηζε.
ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε ην αζχκκεηξν ηνληθφ αληαλαθιαζηηθφ ηνπ
απρέλα είλαη ζπρλά ηζρπξφηεξν πξνο ηελ δεμηά πιεπξά κε απνηέιεζκα
κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ λα γίλνληαη αξηζηεξφρεηξεο.
πκκεηξηθό αληαλαθιαζηηθό ηνπ απρέλα:
Δθδειψλεηαη ζην βξέθνο φηαλ ζθχβεη ην θεθάιη εκπξφο κε αληίζηνηρε
θάκςε ησλ άλσ άθξσλ θαη έθηαζε ησλ θάησ άθξσλ ή φηαλ ν απρέλαο
αλπςψλεηαη εθηείλνληαη ηα άλσ άθξα θαη θάκπηνληαη ηα θάησ.
Δμαθαλίδεηαη ηνλ 4ν κε 6ν κήλα ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο. Η παξακνλή ηνπ
δπζρεξαίλεη ηελ θαζηζηή ζέζε θαζψο ε θάκςε ηνπ θεθαιηνχ πξνθαιεί
έθηαζε ζηα θάησ άθξα. Η έθηαζε ηνπ θεθαιηνχ δηεπθνιχλεη ηελ θαζηζηή
ζέζε αιιά θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ ρξήζε ησλ ρεξηψλ ( ελαιιαγή
θάκςεο- έθηαζεο).
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ
ε παηδηά κε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ζηα
παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ππάξρεη ζηακάηεκα ή θαζπζηέξεζε ηεο
αηζζεηηθνθηλεηηθήο αλάπηπμεο. Η θαζπζηέξεζε ή ην ζηακάηεκα ηεο
θπζηνινγηθήο αηζζεηηθνθηλεηηθήο αλάπηπμεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
παξακνλή ησλ πξσηαξρηθψλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ
αληαλαθιαζηηθψλ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο.
Η εγθεθαιηθή βιάβε αλαζηέιιεη ηε δηακφξθσζε ησλ πξσηαξρηθψλ
θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξσηνγελψλ
αληαλαθιαζηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί πιήξσο
ην θπζηνινγηθφ ππφβαζξν ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεραληζκψλ
αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζηάζεο( δειαδή νη αληηδξάζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη νη ηζνξξνπηζηηθέο αληηδξάζεηο).
Αξγά ή γξήγνξα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη δηαηαξαρέο ηνπ κπτθνχ
ηφλνπ θαη ε δηαηαξαρή ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ. Οη δηαηαξαρέο
ηνπ κπτθνχ ηφλνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ή ηελ αδπλακία
δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο. Οη επαξθείο ηζνξξνπηζηηθέο αληηδξάζεηο
είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη δηάθνξεο θηλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε γίλεηαη αλάδπζε ησλ
παζνινγηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ζηάζεο. ’ απηά αλήθνπλ ην ηνληθφ
ιαβπξίλζην αληαλαθιαζηηθφ, ην αζζχκεηξν θαη ην ζπκκεηξηθφ
αληαλαθιαζηηθφ ηνπ απρέλα, ε ζεηηθή αληίδξαζε ζηήξημεο θαη νη
εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο. Η παξάηαζε ηεο χπαξμεο θάπνησλ
αληαλαθιαζηηθψλ φπσο ην αζζχκεηξν θαη ην ζπκκεηξηθφ
αληαλαθιαζηηθφ ηνπ απρέλα θαη ε ζεηηθή αληίδξαζε ζηήξημεο
ζεσξνχληαη παζνινγηθά αληαλαθιαζηηθά ζηάζεο.
Η εγθαηάζηαζε ησλ παζνινγηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ζηάζεο έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ππεξηνλίαο ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε πξφηππα
γλσζηά θαη πξνβιέςηκα. Η έληαζε ηεο ππεξηνλίαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ δχλακε κε ηελ νπνία εθιχνληαη ηα παζνινγηθά
αληαλαθιαζηηθά.
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ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ
Αλάινγα κε ηελ αλαηνκηθή θαηαλνκή ρσξίδεηαη ζε:
1) Τεηξαπιεγία φηαλ πάζρνπλ ηα 2 άλσ θαη 2 θάησ άθξα. Η κία πιεπξά
είλαη πεξηζζφηεξν πξνζβεβιεκέλε απφ ηελ άιιε κε απνηέιεζκα λα
εκθαλίδεηαη έληνλε αζπκεηξία ζηε ζηάζε θαη ηελ θίλεζε. Μπνξεί λα
αλαπηπρζεί ζπαζηηθφηεηα, αζέησζε, ρνξηναζέησζε, αηαμία, ππνηνλία ή
κηθηή.
2) Γηπιεγία φηαλ πάζρνπλ κφλν ηα 2 άλσ άθξα θαη απηφ είλαη πνιχ
ζπάλην. πλήζσο εκθαλίδεηαη ε ζπαζηηθφηεηα θαη ζπαληφηεξα νη
αζεησζηθέο θηλήζεηο.
3) Ηκηπιεγία φηαλ πάζρεη ην έλα εκηκφξην ηνπ θνξκνχ φπσο γηα
παξάδεηγκα δεμί άλσ θαη θάησ άθξν. πλήζσο αλαπηχζζεηαη
ζπαζηηθφηεηα.
4) Παξαπιεγία φηαλ πάζρνπλ ηα 2 θάησ άθξα. ηελ εγθεθαιηθή
παξάιπζε είλαη ζπάληα ε απνπζία πξνζβνιήο ησλ άλσ άθξσλ. Η
παξαπιεγία είλαη δηπιεγία κε πνιχ κηθξή πξνζβνιή ησλ άλσ άθξσλ.
5) Μνλνπιεγία φηαλ πάζρεη 1 κφλν άθξν. Δίλαη ζπάληα αλ θαη κε ηελ
ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία έρνπκε εκηπιεγία κε ιηγφηεξν πξνζβεβιεκέλν
ην ζχζηνηρν άιιν άθξν.

Αλάινγα κε ηελ λεπξνκπτθή δηαηαξαρή, δειαδή, ηελ δηαηαξαρή ηνπ
κπτθνχ ηφλνπ έρνπκε πέληε κνξθέο πνπ ελίνηε ζπλππάξρνπλ:
1) παζηηθή κνξθή:
Α) Βαξεηά: Τπεξηνλία πνπ επηκέλεη αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
εξεκίαο ή θαηά ηνλ χπλν, πεξηνξηζκέλεο απηφκαηεο θηλήζεηο θαη κεγάινο
θίλδπλνο αλάπηπμεο παξακνξθψζεσλ.
Β) Μέηξηα: Κνληά ζηνλ θπζηνινγηθφ ηφλν θαηά ηελ εξεκία ή ηνλ χπλν
κε δπλαηφηεηεο γηα απηφκαηε θίλεζε ζην κέζν εχξνο.
Η ζπρλφηεηα γεληθά ηεο ζπαζηηθήο κνξθήο είλαη 65%
Η ζπαζηηθή κνξθή εγθεθαιηθήο παξάιπζεο νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ
θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εθνχζησλ θηλήζεσλ. Η ζπαζηηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε ρσξίδεηαη ζε
ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα κέιε πνπ επεξεάδνληαη.
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παζηηθή εκηπιεγία: Δίλαη ν πην θνηλφο ηχπνο εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο θαη επεξεάδεηαη κία πιεπξά ηνπ ζψκαηνο φπσο π.ρ. έλα ρέξη
θαη έλα πφδη. Απηά ηα παηδηά γίλνληαη ζπλήζσο ζρεδφλ αλεμάξηεηα. Γελ
κπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην έλα κέινο ηφζν θαιά φζν ην
άιιν. Σν άλσ άθξν βξίζθεηαη ζε θάκςε, πξνζαγσγή θαη έζσ ζηξνθή ηνπ
βξαρίνλα, θάκςε ηνπ αγθψλα θαη πξεληζκφ ηνπ αληηβξαρίνπ. Δπίζεο
ζπλππάξρεη πιάγηα θάκςε ηνπ θνξκνχ θαη ηνπ απρέλα, κε απνηέιεζκα
βξάρπλζε ηεο εκηπιεγηθήο πιεπξάο θαη κείσζε ηεο ηζνξξνπίαο κε
θίλδπλν ηελ πηψζε απφ ηελ πάζρνπζα πιεπξά. Όζσλ αθνξά ην θάησ
άθξν ιφγσ ηεο ζπαζηηθφηεηαο ε θηέξλα δελ αθνπκπάεη ζην έδαθνο.
παζηηθή δηπιεγία: (πρλή κνξθή 40% πεξίπνπ). Δπεξεάδεη θαη ηηο
δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο θαη αθνξά θπξίσο ηα πφδηα. Σα παηδηά κε
ζπαζηηθή δηπιεγία έρνπλ ππνηνληθφ θνξκφ. πκβαίλεη ζπλήζσο ζε
πξφσξα παηδηά. Σα ζθέιε ηνπο φηαλ θάζνληαη βξίζθνληαη ζε πξνζαγσγή
θαη έζσ ζηξνθή. Όηαλ θάζεηαη ζε θάζηζκα ρσξίο ππνζηήξημε, ηα ηζρία
θαη ηα γφλαηα ηνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιπγίζνπλ κε απνηέιεζκα
λα θάκπηεη ηνλ θνξκφ (θχθσζε) γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ αλεπαξθή
θάκςε ησλ ηζρίσλ θαη ησλ γνλάησλ θαη λα ηζνξξνπήζεη. Αλαπηχζζνπλ
πξνζηαηεπηηθέο αληηδξάζεηο πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πιάγηα ελψ νη
νπίζζηεο πξνζηαηεπηηθέο αληηδξάζεηο απνπζηάδνπλ κε απνηέιεζκα λα
θηλδπλεχνπλ λα ρηππήζνπλ φηαλ πέθηνπλ πξνο ηα πίζσ επεηδή δελ έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα βάινπλ ηα ρέξηα θαη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ
πηψζε. Σα πέικαηα δελ αθνπκπνχλ ζην έδαθνο, νη θηέξλεο είλαη ζηνλ
αέξα ιφγσ ηεο ζπαζηηθφηεηαο. Πνιιά παηδηά κε ζπαζηηθή δηπιεγία
βαδίδνπλ ξίρλνληαο ην βάξνο θπξίσο ζην πφδη πνπ ειέγρνπλ θαιχηεξα,
ιπγίδνληαο ηνλ θνξκφ πξνο ηα πιάγηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ
θίλδπλν αλάπηπμεο ζθνιίσζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Σα παηδηά κε
ζπαζηηθή δηπιεγία πηζαλφλ 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 ζηα παηδηά κε ζπαζηηθή
δηπιεγία.
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παζηηθή ηεηξαπιεγία: Δίλαη ν πην ζνβαξφο ηχπνο εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο, ζηελ νπνία επεξεάδνληαη ηφζν ηα ρέξηα φζν θαη ηα πφδηα. Σα
παηδηά ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ ή θαη λα

θαζίζνπλ αβνήζεηα. Πηζαλφλ λα έρνπλ δπζθνιία ζηε κάζεζε θαη
δηαηαξαρέο φξαζεο θαη αίζζεζεο. ηξαβηζκφο θαη επηιεςία είλαη πνιχ
ζπρλά. Σα παηδηά κε ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία έρνπλ ππνηνληθφ θνξκφ.
Κάζνληαη κε θάκςε ηνπ θνξκνχ γηα αληηζηάζκηζε ηεο έιιεηςεο ηεο
θάκςεο ησλ ηζρίσλ, θάκςε θεθαιηνχ, νη βξαρίνλεο βξίζθνληαη πξνο ηα
εκπξφο θαη ζε θάκςε θαη ηα αληηβξάρηα ζε πξεληζκφ. Η ζέζε απηή
εκπνδίδεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ άλσ άθξσλ κε απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία ζχγθακςεηο ζηνπο αγθψλεο.
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Σα ηζρία βξίζθνληαη θαη απηά ζε πξνζαγσγή, θάκςε θαη έζσ ζηξνθή
ιφγσ ηεο ζπαζηηθφηεηαο θαη επίζεο έρνπλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ
αξζξψζεσλ ησλ θάησ άθξσλ. Οη πξνζηαηεπηηθέο αληηδξάζεηο
απνπζηάδνπλ, δελ κπνξνχλ λα θηλήζνπλ αλεμάξηεηα ην θεθάιη θαη ηνλ
θνξκφ. Σν βάξνο ζηεξίδεηαη απφ ηελ έζσ επηθάλεηα ησλ πεικάησλ κε
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία παξακνξθψζεσλ ζηηο πνδνθλεκηθέο πνπ
νλνκάδεηαη βιαηζφηεηα θαζψο επίζεο θαη ηα πέικαηα δελ αθνπκπνχλ ζην
έδαθνο θαη απηφ νλνκάδεηαη ηππνπνδία.
2) Αζεησζηθή κνξθή: Γηαθπκάλζεηο ηνπ ηφλνπ κεηαμχ ππνηνλίαο θαη
θπζηνινγηθνχ, ππεξηνλία κφλν κεηά απφ έληνλε πξνζπάζεηα θαη ηέινο
δελ έρεη θεληξηθή ζηαζεξφηεηα.
Η ζπρλφηεηα απηήο ηεο κνξθήο είλαη 20%.
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ηελ αζέησζε ππάξρεη βιάβε ζηα βαζηθά γάγγιηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ
ειέγρνπλ ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θηλήζεηο.
Αζέησζε ζεκαίλεη κε ειεγρφκελεο, αξγέο, απφηνκεο θηλήζεηο ησλ κειψλ,
ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θνξκνχ. Σα παηδηά κε απηφλ ηνλ ηχπν εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο κπνξνχλ 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 θαη
ηεο γιψζζαο επεξεάδνληαη. Οη αζεησζηθέο θηλήζεηο απμάλνληαη φηαλ ην
παηδί είλαη ζε εγξήγνξζε αιιά αηνλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.
ηελ αζεησζηθή ηεηξαπιεγία ην παηδί θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα
θηλεζεί θάλεη αθαλφληζηεο θηλήζεηο κεγάινπ εχξνπο ρσξίο λα κπνξεί λα
ηηο ειέγμεη θαη λα ηηο θαηεπζχλεη. Όηαλ θάκπηνληαη ηα ηζρία βπζίδνληαη
ζε ππεξβνιηθή θάκςε, ελψ φηαλ εθηείλνληαη ηα ηζρία ην παηδί πέθηεη
πξνο ηα πίζσ εθηείλνληαο ηνλ θνξκφ ηνπ. Οη πξνζηαηεπηηθέο αληηδξάζεηο
απνπζηάδνπλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ο θνξκφο αθνινπζεί ηηο
θηλήζεηο ηεο θεθαιήο ελψ ην παηδί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πηάζεη έλα
αληηθείκελν δελ θαηαθέξλεη λα θνηηάμεη ην ρέξη πνπ ρξεζηκνπνηεί αιιά
γπξίδεη ην θεθάιη πξνο ηελ άιιε πιεπξά. Λφγσ ηεο επηβαξπκέλεο
θαηάζηαζεο θαη ηνπ καθξνρξφληνπ θαζίζκαηνο ζην αλαπεξηθφ ακαμίδην,
αλαπηχζζνπλ παξακνξθψζεηο ζηα θάησ άθξα θαη εκθαλίδνπλ κείσζε
ηνπ εχξνπο ηεο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ.

3) Αηαμηθή κνξθή: πλήζσο έρνπκε ππνηνλία, ηδίσο θαηά ηελ
πξνζπάζεηα.
Η ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη κε απηή ηελ κνξθή είλαη 5%.
Σα παηδηά κε αηαμία βιάβε δειαδή ζηελ παξεγθεθαιίδα, έρνπλ έιιεηςε
ηζνξξνπίαο θαη ζπληνληζκνχ, πηζαλφλ λα ηξεθιίδνπλ φηαλ πεξπαηνχλ θαη
ζπρλά πέθηνπλ. Πηζαλφλ λα ηξέκνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη λα κελ κηιάλε
θαζαξά.
ηα παηδηά κε αηαμία ε ηξνρηά ησλ θηλήζεσλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε ζε
ζρέζε κε ηελ αζέησζε. Γελ ππάξρεη ζηαζεξνπνίεζε κε απνηέιεζκα λα
παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ. Γελ κπνξεί λα
εθηειέζεη κε αθξίβεηα ηηο θηλήζεηο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα επίηεπμε
κηαο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπρλά δελ θηάλεη ή δελ μεπεξλά ην ζηφρν.
Οη θηλήζεηο ζπλήζσο γίλνληαη ζε κεγάιν εχξνο θαη ζπλνδεχνληαη απνη
ηξφκν. Έηζη δπζθνιεχνληαη ζηηο ιεπηέο θαη εθιεθηηθέο θηλήζεηο κε
απνηέιεζκα ηελ ειαηησκέλε ηθαλφηεηα γηα επηδέμην ρεηξηζκφ ησλ
αληηθεηκέλσλ.
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4) Γπζθακπηηθή κνξθή: Γπζθακςία ζε φιν ην εχξνο θίλεζεο ησλ
αξζξψζεσλ θαη ζεκείν νδνλησηνχ ηξνρνχ φπσο ζηελ λφζν Parkinson. Σα
αληαλαθιαζηηθά είλαη θπζηνινγηθά ή απμεκέλα, θιψλνο ηνπ άθξνπ πνδφο
δελ ππάξρεη θαη ην ζεκείν Babinski δελ είλαη ζεηηθφ.
Η ζπρλφηεηα απηήο ηεο κνξθήο είλαη 5%.
5) Αηνληθή κνξθή: Μεγάιε ππνηνλία, αδπλακία θίλεζεο θαη έληνλα
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα.
Καη ζε απηή ηελ κνξθή ε ζπρλφηεηα ηεο είλαη 5%.
Σν παηδί κε ππνηνλία εκθαλίδεη ειαηησκέλν κπτθφ ηφλν θαη θαζπζηεξεί
ζηελ θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Σν εχξνο θίλεζεο ζηηο αξζξψζεηο ηνπ είλαη
κεγάιν. Οη ηζνξξνπηζηηθέο αληηδξάζεηο ζηα ππνηνληθά παηδηά είλαη
κεησκέλεο κε απνηέιεζκα ζηηο αλψηεξεο ζέζεηο φπσο είλαη ε φξζηα, λα
δηαηεξνχλ κεγάιε βάζε ζηήξημεο.
6) Μηθηέο κνξθέο: Όπσο, αζέησζε κε ζπαζηηθφηεηα ή αηαμία κε
αζέησζε θαη ζπαζηηθφηεηα.
Βαζηθέο αξρέο ζεξαπείαο παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε:
Πξψηνλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε θαη
ηαμηλφκεζε ηεο κνξθήο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. Γεχηεξνλ, είλαη
βαζηθφ λα ειεγρζεί ην επίπεδν ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο. Παηδηά κε πςειφ
δείθηε λνεκνζχλεο έρνπλ θαιή έσο άξηζηε πξφγλσζε, ελψ παηδηά κε
δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ έρνπλ θαιή πξφγλσζε. Η δηαπαηδαγψγεζε
ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειήο θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα βαξεηά
κνξθή ρξεηάδεηαη λα πάεη ζε εηδηθφ ζρνιείν. Η θηλεζηνζεξαπεία θαη ε
θπζηθνζεξαπεία πξέπεη λα γίλεηαη απφ έκπεηξν θπζηθνζεξαπεπηή, θαη αλ
είλαη δπλαηφλ ζε εηδηθφ θέληξν, πνπ αζρνιείηαη κε ηέηνηα παηδηά. Η
γπκλαζηηθή, αηνκηθή ή νκαδηθή πξέπεη λα απνηειεί θαζεκεξηλή
θξνληίδα. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή
παξάιπζε είλαη ε πξφιεςε κφληκσλ παξακνξθψζεσλ θαη ε έληαμε ζην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαη άιινπο πνιινχο
κπνξνχκε λα πεηχρνπκε κε ηελ ηππνζεξαπεία, κία ζρεηηθά λέα κέζνδνο
ζεξαπείαο πνπ έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ηφζν ζηα παηδηά κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε φζν θαη ζε άιιεο παζήζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗ ΙΠΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΘΩ
ΔΠΙΗ ΚΑΙ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΔΠΙΓΡΑΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΤΗ
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Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΙΠΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ
ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ
 παζηηθόηεηα: ε πεξηπηψζεηο ζπαζηηθφηεηαο ην παηδί θημάξεηαη
ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο, αλάινγα θαη κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο. Σνπ είλαη δχζθνιν έσο θαη αθαηφξζσην λα ππεξληθήζεη
ηηο ζηάζεηο απηέο θαη φηαλ ην θαηαθέξλεη, ην θάλεη ζε κηθξφ βαζκφ
θαη κε ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα. Η ζπαζηηθφηεηα δελ εληνπίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλνπο κχεο, αιιά ζε φινπο ηνπο κχεο ησλ
πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ
εκθάληζε κε θπζηνινγηθψλ πξνηχπσλ.
Με ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ παζνινγηθψλ πξνηχπσλ θίλεζεο, νη
ιεηηνπξγηθέο θηλήζεηο (π.ρ. ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, βάδηζε)
θαζίζηαληαη δχζθνιεο έσο αθαηφξζσηεο γηα ην παηδί.
Η αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ επεξεάδεη ηηο αληηδξάζεηο
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηηο ηζνξξνπηζηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο
ρξεηάδνληαη πνηθηιία απηφκαησλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ. Η πνηθηιία
απηή ησλ απηφκαησλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ δελ ππάξρεη ζην παηδί κε
βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη θηλήζεηο ηνπ παηδηνχ
κε ζπαζηηθφηεηα γίλνληαη ζε πεξηνξηζκέλε ηξνρηά θαη είλαη
θνπηψδεο. Οη πξνζηαηεπηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ απνπζηάδνπλ
ή ειαηηψλνληαη κε απνηέιεζκα ην παηδί λα θηλδπλεχεη ζε πεξίπησζε
πηψζεο.

Παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζπαζηηθήο κνξθήο.

ε πεξηπηψζεηο βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ
αλαπηχζζεηαη ζπαζηηθφηεηα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη
εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο. Οη εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο είλαη
παζνινγηθέο αληηδξάζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνθαιείηαη γεληθεπκέλε
αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ζε φια ηα πξνζβεβιεκέλα ηκήκαηα ηνπ
ζψκαηνο αθφκε θαη ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ
θίλεζε. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα παηδί κε ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία, ε
πξνζπάζεηα λα θηλήζεη ην έλα ζθέινο ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο
ζπαζηηθφηεηαο θαη ζην ππφινηπν ζψκα.
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Πνιιέο θνξέο αχμεζε απηήο ηεο ζπαζηηθφηεηαο παξαηεξείηαη
αθφκε θαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα κηιήζεη. Άιιν έλα
παξάδεηγκα εμαξηεκέλεο αληίδξαζεο είλαη φηαλ έλα παηδί κε
ζπαζηηθή εκηπιεγία βάδεη δχλακε ζην πγηέο ρέξη γηα λα ζθίμεη έλα
αληηθείκελν θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ζηελ
πξνζβεβιεκέλε πιεπξά.
Ο κπτθφο ηφλνο απμάλεη, ν κπο είλαη ππεξηνληθφο εμαηηίαο βιάβεο
ζε θάπνηνλ θεληξηθφ λεπξψλα. Έρεη απνδεηρηεί φηη ε ξπζκηθή θίλεζε
ηνπ αιφγνπ δξα επεξγεηηθά ζηελ ζπαζηηθφηεηα, ξπζκίδεη ηνλ κπτθφ
ηφλν θαη επνκέλσο θαζηζηά εθηθηή ηε βέιηηζηε αξρηθή ζέζε θαη ηελ
δηφξζσζε ηεο θίλεζεο.
* Αηνλία: Ο κπτθφο ηφλνο είλαη κεησκέλνο, ππνηνληθφο, ιφγσ
βιάβεο πεξηθεξηθνχ λεπξψλα. ε πεξηπηψζεηο κεξηθήο πάξεζεο ν
ειαηησκέλνο κπτθφο ηφλνο νδεγεί ζε απνδπλάκσζε ηεο κπτθήο
ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ζχλζεησλ θηλήζεσλ κπνξεί λα
ελδπλακψζεη ηηο ελαπνκείλαληεο κπτθέο ιεηηνπξγίεο. ε πεξηπηψζεηο
ηέιεηαο ζπνλδπιηθήο παξάιπζεο θαη κε αλαζηξέςηκεο απψιεηαο
κπτθήο ιεηηνπξγίαο, αληηζηαζκηζηηθνί θηλεηηθνί κεραληζκνί κπνξεί
λα αλαπηπρζνχλ. ε πεξηπηψζεηο ραιαξήο παξάιπζεο ησλ θάησ
άθξσλ, ν ζπληνληζκφο ηνπ θνξκνχ κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο
ηζνξξνπηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζην άινγν θαηά ηε βάδηζή ηνπ. Δάλ ν
αλαβάηεο έρεη κεησκέλν ή αζζχκεηξν εχξνο θίλεζεο ζηελ άξζξσζε
ηνπ ηζρίνπ θαη ησλ γνλάησλ, επηιέγνπκε ην θαηάιιειν άινγν θαη ηα
θαηάιιεια κέηξα απνθπγήο.
 Τπεξθηλεηηθό- ππνηνληθό ζύλδξνκν: Κηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο
είλαη εκθαλείο, ππεξηνλία (αηαμηθή, αζεησζηθή θαη ρνξεηαθή θίλεζε)
θαη κπτθή ραιάξσζε, ππνηνληθφηεηα εμαηηίαο βιάβεο ηνπ
εμσππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο. ηα αζεησζηθά παηδηά ππάξρεη
δηαιείπνπζα αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. Η δηαιείπνπζα αχμεζε ηνπ
κπτθνχ ηφλνπ επεξεάδεη θάζε εθνχζηα θίλεζε. Σν παηδί ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ λα θηλεζεί θάλεη αθαλφληζηεο θηλήζεηο κεγάινπ
εχξνπο, νη νπνίεο δελ είλαη αθξηβείο θαη δελ κπνξνχλ λα βξνχλε ηνλ
ζηφρν. Απηφ νθείιεηαη βαζηθά ζηελ έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ θνξκνχ θαη ησλ άθξσλ ε νπνία θπζηνινγηθά
πξνζθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα θηλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε επηηπρία. Ο έιεγρνο ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη
ηνπ θεθαιηνχ ζηα παηδηά κε αζέησζε είλαη ζπλήζσο πησρφο κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ζέζε. Η λνξκαινπνίεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ κπνξεί λα ειαηηψζεη ηηο
αζπληφληζηεο θαη αθαλφληζηεο αηαμηθέο θηλήζεηο. Οη θηλήζεηο ηνπ
αιφγνπ πξνάγνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θνξκνχ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ
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επηηξέπεη ηελ αλαραίηηζε ησλ αηαμηθψλ θηλήζεσλ. Δπίζεο, βειηηψλεη
ηνλ ζπληνληζκφ ειέγρνληαο ηηο αθνχζηεο θηλήζεηο. Η εμάιεηςε ησλ
αθαλφληζησλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ ζηελ αζέησζε απαηηεί ηε
λνξκαινπνίεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. Οη ίδηεο ηζρχνπζεο αξρέο
απνηεινχλ ηε βάζε ηεο απφδνζεο ησλ θηλεηηθψλ δηνξζψζεσλ πνπ
δηεπθνιχλνληαη απφ ην άινγν.
 Τπνθηλεηηθό- ππεξηνληθό ζύλδξνκν: Έιιεηςε θηλεηηθφηεηαο
(ειάηησζε ηεο απζφξκεηεο, αληηδξαζηηθήο θαη αθφινπζεο θίλεζεο)
είλαη εκθαλήο, θαζψο θαη κπτθήο αθακςίαο, ζπρλά κε ηελ
ηαπηφρξνλε εκθάληζε ιεπηνχ θαη αδξνχ ηξφκνπ, ιφγσ βιάβεο ηνπ
εμσππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ηππνζεξαπεία, κέζσ ηεο
λνξκαινπνίεζεο ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θνξκνχ,
επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ειιείςεηο ζηε βάδηζε θαη ζηελ ηζνξξνπία, θαη
ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αλαθνπθίδεηαη θαη ε έιιεηςε θηλεηηθφηεηαο
ηνπ πξνζψπνπ.
Φξνληίδα ηνπ αιόγνπ- Ιππνθνκία:
Η ηππνθνκία έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα γηα ην άινγν θαη ηνλ ηππέα:
* Ο ηππέαο καζαίλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αιφγνπ.
* Δληνπίδεη ηηο ηπρφλ εμσηεξηθέο πιεγέο, νηδήκαηα θαη ζπκπηψκαηα
αζζελεηψλ.
* Δπηθνηλσλεί θαη δέλεηε θαιχηεξα κε ην άινγν.
* Δίλαη έλα είδνο καζάδ γηα ην άινγν.
* Γηαηεξεί ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ αιφγνπ.
Η ιπποκομία γίνεται καθημερινά πριν και μετά την ίππευση.
Πξηλ γηαηί πξέπεη λα θεχγνπλ νη ζθφλεο θαη νη βξσκηέο πνπ έρνπλ
καδεπηεί απφ ηνλ ζηάβιν θαη πνπ κπνξνχλ λα ελνρινχλ κέλνληαο πάλσ
ζην ζψκα πηζαλέο πηέζεηο απφ ηηο ηππνζθεπέο.
Μεηά γηαηί κε ηνλ ηδξψηα, ηε ιάζπε θαη ηε ζθφλε θνιιάλε νη ηξίρεο θαη
βνπιψλνπλ νη πφξνη ( ηα άινγα αλαπλένπλ θαη απφ ην δέξκα ηνπο). Ο
ηδξψηαο πξνθαιεί δπζαξέζθεηα, θαγνχξα θαη επλνεί ηα θξπνινγήκαηα.
Γη’ απηφ ηνλ ιφγν κεηά ηελ εξγαζία ζηεγλψλνπκε ηα ηδξσκέλα ζεκεία
( θεθάιη, αλάκεζα ζηα απηηά, ζέιια, έπνρν) κε έλα παλί ή πεηζέηα.
Δπίζεο ειέγρνπκε ηηο νπιέο θαη ηηο θαζαξίδνπκε απφ ηπρφλ μέλα
αληηθείκελα.
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Ο Morris πεξηγξάθεη ην πψο εθδειψλνπλ ηα άινγα ηελ ζπκπάζεηα ηνπο
ην έλα γηα ην άιιν θαη ιέεη φηη ηα άινγα πνπ είλαη θίινη θξνληίδνπλ ην
έλα ην άιιν ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ δέξκαηφο ηνπο θαη νη ακνηβαίεο
πξάμεηο βνήζεηαο είλαη ηφζν ραξαθηεξηζηηθέο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ
ζπλερίδνληαη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ηξίρσκά ηνπο είλαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε θαη δελ ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά θαζάξηζκα. Η
θξνληίδα έρεη γίλεη απηνζθνπφο κία ζηάζε- έθθξαζε ηνπ αλήθεηλ θαη έλα
ζχκβνιν ηνπ δεζκνχ ησλ θίισλ. Δμ’ αηηίαο απηνχ, ε θξνληίδα ησλ
αιφγσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο έρεη κία δσηηθή ζεκαζία.
Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα θάλνπκε ην άινγν λα δείρλεη θαζαξφ
θαη ηαθηνπνηεκέλν. ην κπαιφ ηνπ αιφγνπ ε εθηεηακέλε θξνληίδα πνπ
ιακβάλεη είλαη κία έλδεημε φηη ν άλζξσπνο ζηελ παξέα ηνπ είλαη έλαο
θνληηλφο ηνπ θίινο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν είλαη πάληα θαιχηεξν ν αλαβάηεο
ηνπ αιφγνπ λα είλαη θαη ν θξνληηζηήο ηνπ. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη έλα
ζηελφ ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ αλάκεζα ζηνπο δχν θαη ζα ζεκαίλεη φηη ην
άινγν ζέιεη πάληα λα επραξηζηεί ηνλ αλαβάηε φηαλ ηαμηδεχνπλ καδί.
Όηαλ ν αλαβάηεο θαη ν θξνληηζηήο είλαη δχν δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ν
δεζκφο ηεο πξνζθφιιεζεο ζα είλαη πην αδχλακνο κεηαμχ αιφγνπ θαη
αλαβάηε. Καιφ είλαη ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο θαη φρη πξηλ ην παηδί κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ είλαη θαη ν ηππέαο λα δίλεη ιηρνπδηέο ζην
άινγν γηα επηβξάβεπζε θαη σο ηξφπν λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηελ ηφζν
θαιή ζπλεξγαζία πνπ είραλ. Σέινο αθνινπζεί ε θξνληίδα ηνπ αιφγνπ
απφ ην παηδί γηαηί εθηφο ησλ παξαπάλσ ε ηθαλφηεηα ηνπ λα θξνληίδεη έλα
άινγν ηνλ βνεζάεη λα καζαίλεη παξάιιεια λα θξνληίδεη θαη ηνλ εαπηφ
ηνπ. Σν λα ηαΐδεη έλα άινγν κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
βάξνπο, ηεο κέηξεζεο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπο θιάζκαηνο, έλλνηεο γηα
ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο άκεζα αληηιεπηέο. Σν λα καζαίλεη λα πιέλεη
έλα άινγν κπνξεί λα ηνλ ελζαξξχλεη ζην λα κάζεη λα είλαη αλεμάξηεηνο
φηαλ ρξεηαζηεί λα ινπζηεί κφλνο ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ηα καιιηά ηνπ ή λα
πεξηπνηεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζέκαηα πξνζσπηθήο πγηεηλήο.

39

Γεληθά ζηνηρεία γηα ην άινγν ηεο ζεξαπείαο.
Όιεο νη θπιέο ησλ αιφγσλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηππνζεξαπεία αξθεί λα
έρνπλ εξεκία, ππνκνλή θαη γπκλαζκέλν ηακπεξακέλην. Γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ίππσλ πεξλνχλ απφ αμηνιφγεζε γηα λα
βξεζεί αλ έρνπλ ηελ ζπλήζεηα λα δαγθψλνπλ ή λα θισηζνχλ.
Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ αιφγνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα
ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο είλαη ζπγθεθξηκέλα. Σα ζεκαληηθφηεξα ησλ
νπνίσλ είλαη:
* Άξηζηε πγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε.
* Πνηνηηθφο ηξφπνο βάδηζεο- δηάπιαζε ηνπ. Σν άινγν ζα πξέπεη λα έρεη
κπψδε ξάρε, κε νξζνγψλην ζρήκα ψζηε ν αλαβάηεο λα θάζεηαη άλεηα. Σν
θεθάιη ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη καθξηά απφ ην ζψκα ηνπ θαη ε άξζξσζε
αλάκεζα ζην θεθάιη θαη ηε ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε λα επηηξέπεη θαιή
θηλεηηθφηεηα αθνχ βνεζά ζηελ ηζνξξνπία ηνπ κε ηνλ αλαβάηε. Οη ψκνη
ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη απφηνκνη, αθνχ φζν πην απφηνκνη ηφζν πην
κηθξφο θαη ν βεκαηηζκφο ηνπ. Η κέζε ηνπ αιφγνπ είλαη κία πεξηνρή
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηαηί απφ εδψ κεηαθέξνληαη ε ηαιαληψζεηο ζηνλ
θνξκφ ηνπ ηππέα. Όζν πην ήξεκν, ειαζηηθφ, ξπζκηθφ θαη αξκνληθφ είλαη
ην βάδηζκα ηνπ ηφζν πην απνδνηηθφ είλαη γηα ηνλ αλαβάηε. Σν χςνο ηνπ
αιφγνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέηξην πεξίπνπ 155 κε 160 cm.Σα κηθξά
άινγα ή πφλπ ζεξαπεχνπλ θαιχηεξα ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε
γηαηί έρνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ γξήγνξσλ ηαιαληψζεσλ κε κηθξφ ρξφλν
παχζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ιαλζαζκέλσλ
θηλεηηθψλ πξνηχπσλ. Δπίζεο δηεπθνιχλνπλ ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή, θαζψο
θάλνπλ θαη ηνλ αλαβάηε λα αηζζάλεηαη άλεηα θαη άθνβα.
* Άξηζην ηζηνξηθφ θαιήο ζπκπεξηθνξάο.
* Η ηδηνζπγθξαζία, ε ζπκπεξηθνξά θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ. Έλα άινγν
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζεξαπεπηηθή ηππαζία ζα πξέπεη λα έρεη ήξεκν,
αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ ραξαθηήξα θαη λα κελ είλαη ππεξβνιηθά
αληηδξαζηηθφ ζε θαηλνχξηα εξεζίζκαηα.
* Καηάιιειε εθπαίδεπζε.
* Η ειηθία ηνπ αιφγνπ. Γελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε
ρξφλσλ θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη κέρξη ηα δεθανρηψ ηνπ ρξφληα, εάλ είλαη
θαιά γπκλαζκέλν.
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Δμνπιηζκόο αιόγνπ θαη αλαβάηε:
Σα άινγα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε αζθαιή, θαιά
πξνζαξκνζκέλε ζαγή ζπλ ην θαπίζηξη ( ην νπνίν θνξηέηαη θάησ απφ ηελ
θεθαιάξηα ζπλερψο) θαη ην ζρνηλί.
Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ην άινγν ε επηινγή ελφο θαινχ
πεηαισηή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή θξνληίδα ηεο νπιήο, ην ζσζηφ
πεηάισκα θαη θαη’ επέθηαζε ην πνηνηηθφ βάδηζκα ηνπ αιφγνπ.  ‘απηφ
εμάιινπ βαζίδεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.
ε θάζε ζέιια πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ρεξνχιη αζθαιείαο ( ινπξί
θαιπκκέλν κε ιάζηηρν) πνπ εθαξκφδεηαη θαηά πιάηνο ηεο αθξσκίαο ηνπ
αιφγνπ θαη δέλεηε ζηα ινπξηά πνπ δέλεηε ην έπνρν, ψζηε ν ηππέαο λα
θξαηηέηαη απφ απηφ θαη φρη απφ ηα ελία. Όινη νη αλαβνιείο πξέπεη λα
έρνπλ εηδηθά κπνηάθηα εθαξκνζκέλα πάλσ ηνπο γηα λα κελ θεχγνπλ ηα
πφδηα ησλ ηππέσλ πνιχ κπξνζηά. ηα πξψηα καζήκαηα ή ζε νξηζκέλεο
κνξθέο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο αληί γηα ζέιια ρξεζηκνπνηνχκαη εηδηθφ
ζηξσκαηάθη κε ζειίζθν. Αλ θαη ε ζεξαπεία ρσξίο ζέιια έρεη ην
πιενλέθηεκα φηη επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ην ζψκα ηνπ
αιφγνπ ζηνλ αζζελή κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο ηνπο, αθνχ ε ζεξκνθξαζία
ηνπ αιφγνπ είλαη θπζηνινγηθά έλα βαζκφ πάλσ απφ ηνπ αλζξψπνπ. Η
κεηαθνξά ησλ θηλήζεσλ γίλεηαη άκεζα αηζζεηή, νη ζπζπάζεηο ησλ κπψλ
ηνπ αιφγνπ γίλνληαη αληηιεπηέο, ην βαζχ θάζηζκα θνληά ζην θέληξν
βάξνπο ηνπ αιφγνπ βνεζά ηηο ηζνξξνπηζηηθέο αληηδξάζεηο, θαζψο επίζεο
θαη ηνλ ακνηβαίν ελαξκνληζκφ ηνπ θέληξνπ βάξνπο αιφγνπ-αλαβάηε. Η
ελαιιαζζφκελε πίεζε, κεηαδηδφκελε δπλακηθά, θαη ε ηαπηφρξνλε
κεηαθνξά ζεξκφηεηαο παξάγνπλ ην ζεκειηψδεο ζεξαπεπηηθφ
απνηέιεζκα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη πξνηηκφηεξν λα δνπιεχνπκε
ρσξίο ζέιια, φηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή ην επηηξέπεη. Δπίζεο ην
δέξκα πξνβάησλ επηηξέπεη ζηνλ θπζηθνζεξαπεπηή λα ηνπνζεηήζεη ην
παηδί ζε δηάθνξεο ζέζεηο πάλσ ζην άινγν.
Κάζε ηππέαο πάλσ ζην άινγν πξέπεη λα θνξάεη έλα θαιά
πξνζαξκνζκέλν ζθιεξφ θαπέιν ηππαζίαο. Υξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο
απηά ρσξίο γείζν δηφηη πνιιά παηδηά ελνρινχληαη απφ ην γείζν θαη επίζεο
κεξηθά δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαιά. Πξέπεη πάληα λα θνξάλε άλεην,
καθξχ παληειφλη θαη παπνχηζηα ή κπνηίληα κε ιίγν ηαθνχλη.
Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθήλεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ
ηζνξξνπία ηνπ παηδηνχ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή λα ηελ αιιάμεη κε
ιαβέο γηα έιεγρν ηνπ θνξκνχ.
Όινη νη ηππείο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πξέπεη λα θνξάλε δεξκάηηλε
δψλε γηα λα ζηεξίδνληαη απφ ηνπο πιατλνχο βνεζνχο αλ ρξεηαζηεί.
Σέινο ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δηάθνξα παηδαγσγηθά κέζα φπσο κπάιεο, θξίθνη,
γξάκκαηα, αξηζκνί, ρξψκαηα θαη ήρνη.
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Δθίππεπζε θαη αθίππεπζε ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε
πάλσ ζην άινγν.
Δπεηδή είλαη πνιχ ζπάλην ηα παηδηά απηά λα αλεβαίλνπλ ρσξίο θάπνηα
ηδηαίηεξε βνήζεηα ζην άινγν, θαη γηα λα κελ γίλεηαη ε κεηαθνξά
εμνινθιήξνπ κε ηα ρέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα εηδηθά εμαξηήκαηα.
Απηά είλαη κία εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε μχιηλε ξάκπα πνπ ηνπνζεηείηαη
αξηζηεξά απφ ην άινγν θαη νη γεξαλνί. Σν άινγν πξέπεη λα είλαη πιήξσο
αθηλεηνπνηεκέλν θαηά ην αλέβαζκα θαη ην θαηέβαζκα απφ ην άινγν γη’
απηφ θαη ν νδεγφο ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ην άινγν εξεκψληαο ην θαη
ζηαζεξνπνηψληαο ην.
Η ηερληθή
Όηαλ ην άινγν πεξπαηά, κηκείηαη ηνλ αλζξψπηλν βεκαηηζκφ,
κεηαθέξνληαο ζηνλ θνξκφ ηνπ ηππέα ηνπ ηελ ίδηα αθξηβψο θίλεζε, πνπ
κεηαδίδνπλ ηα πφδηα, ζηνπο αλζξψπνπο κε θπζηνινγηθή θηλεηηθφηεηα.
Έηζη, αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθά νη κχεο ηνπ θνξκνχ ησλ αηφκσλ κε
δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε, ελψ, παξάιιεια, ην επζχ θάζηζκα δηεπθνιχλεη
ηελ αλαπλνή ηνπο. Σν παηδί ή ν ελήιηθαο, βξηζθφκελνο πάλσ ζηε ξάρε
ηνπ αιφγνπ, αθελφο δέρεηαη παζεηηθά ηελ ηξηζδηάζηαηε θίλεζε ηνπ
αιφγνπ ζην ρψξν θαη αθεηέξνπ πξαγκαηνπνηεί ελεξγεηηθά εηδηθέο
θπζηνζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο απφ πνηθίιεο αξρηθέο ζέζεηο, αλάινγα κε
ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν θπζηθνζεξαπεπηήο (ζέζεηο:
ηππαζηί, πιάγην θάζηζκα, ηεηξαπνδηθή, γνλππεηήο, φξζηα, χπηηα, πξελήο).

Η εηθφλα απηή ιέεη πνιιά!!! Αλαηνκηθή νκνηόηεηα κεηαμύ αιόγνπ θαη αλζξώπνπ
θαζψο επίζεο θαη νκνηφηεηα ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έζσ απηηνχ ησλ δπν
ζειαζηηθψλ γεγνλφο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ζέκαηα ηζνξξνπίαο!!!
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Δζηηαζκόο ζηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε
Η ζεξαπεπηηθή ηππαζία εθηφο απφ ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ
κάζεζε θαη ζηελ ςπρνινγία ησλ αηφκσλ, επελεξγεί ζηηο θιεηδψζεηο, ζηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζηνπο κχεο. Σελ πξαγκαηηθή ηεο επηξξνή ηελ
αζθεί ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ππεξεηεί ηηο θηλεηηθέο
ιεηηνπξγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα βνεζά ζηελ ελεξγεί δηαηήξεζε ηεο
ζσζηήο ηάζεο θάζε κπφο.
Ο κπτθφο ηφλνο είλαη ε βάζε γηα θάζε θπζηνινγηθή ζπζηνιή ησλ κπψλ,
γηα θάζε νξγαλσκέλε θίλεζε. Γελ ππάξρεη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ
κπψλ ρσξίο θπζηνινγηθφ κπτθφ ηφλν. Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαη ηνλ
ηέιεην ζπληνληζκφ ηνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία έλα πάξα πνιχ πνιχπινθν
θαη ηέιεην ζχζηεκα απφ θέληξα ειέγρνπ θαη λεπξηθέο νδνχο, ηα νπνία
βξίζθνληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ παξεγθεθαιίδα. Απηά ηα θέληξα
δηεπζχλνπλ ηελ απηφκαηε θαη αζπλείδεηε ιεηηνπξγηθή έθβαζε ησλ
θηλήζεσλ θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο.
Αλ φκσο ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ θέληξσλ ειέγρνπ έρεη ππνζηεί βιάβε
εμαηηίαο κηαο παηδηθήο εγθεθαινπάζεηαο ή έρεη ηεζεί εληειψο εθηφο
ιεηηνπξγίαο, ηφηε παξεθηξέπεηαη ν κπτθφο ηφλνο γηαηί απφ ηελ αξρή
δεκηνπξγνχληαη ιαλζαζκέλα θηλεηηθά πξφηππα κέζα απφ κηα ιαζεκέλε
δηαλνκή ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα βιάπηεηαη θαη
λα παξελνριείηαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ε ζπλνιηθή
ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο. Σφηε έρνπκε ηελ εηθφλα ηεο
εγθεθαιηθήο παξάιπζεο.
Η ζχγρξνλε ζεξαπεία ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο μεθηλά απφ ηε ζθέςε
φηη πξέπεη θαλείο λα δίλεη ζπλερείο εξεζηζκνχο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ
ζχζηεκα, νη νπνίνη λα αλαραηηίδνπλ ηε ιαζεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ
αληαλαθιαζηηθψλ, φπσο θαη ησλ ιαζεκέλσλ πξνηχπσλ θίλεζεο, ελψ
ηαπηφρξνλα λα επαλαθέξνπλ ζην θπζηνινγηθφ ηνλ κπτθφ ηφλν, φζν απηφ
είλαη δπλαηφλ.
 Η ζεξαπεπηηθή ηππαζία βνεζά ζηελ νκαινπνίεζε ηνπ κπτθνχ
ηφλνπ. Όπνηνο έρεη παξαηεξήζεη πξνζεθηηθά έλα άινγν πνπ
πξνρσξεί θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φπνηνο θάζεηαη επάλσ, ζα
δηαπηζηψζεη φηη ε ξάρε ηνπ αιφγνπ πξαγκαηνπνηεί εληειψο
ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθέο θηλήζεηο.
 Φειά θαη ρακειά δειαδή πάλσ θαη θάησ.
 Οξηδνληίσο, κε ηελ έλλνηα κηαο ελαιιαζζφκελεο επηηάρπλζεο θαη
επηβξάδπλζεο ζε θάζε βήκα ηνπ αιφγνπ.
 Σαιαληψζεηο πξνο ηα αξηζηεξά θαη δεμηά θαζψο ηα θαπνχιηα ηνπ
αιφγνπ ζε θάζε βήκα ρακειψλνπλ ειαθξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη
δεμηά. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα θακππισηή θίλεζε ηνπ θνξκνχ ηνπ
αιφγνπ.
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ε έλα άινγν κεζαίνπ κεγέζνπο απηέο νη ηαιαληψζεηο ηεο ξάρεο
γίλνληαη πεξίπνπ 90-110 θνξέο ην ιεπηφ. Απηή ε ζπρλφηεηα εμαξηάηαη
απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηχπν θίλεζεο ηνπ αιφγνπ, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ
ηαρχηεηα ηεο βάδηζεο ηνπ. Όηαλ ην άινγν είλαη κηθξφζσκν ε ζπρλφηεηα
ησλ ηαιαληψζεσλ είλαη πςειφηεξε. Απηέο νη ηξηζδηάζηαηεο ηαιαληψζεηο
ηνπ θνξκνχ ηνπ αιφγνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ αλαβάηε κε ηελ αλαπεξία ν
νπνίνο είλαη θαζηζκέλνο ζηε ξάρε ηνπ. Πξνζιακβάλνληαη απφ ην ζψκα
ηνπ θαη κέζσ ηεο ιεθάλεο κεηαθέξνληαη ζηνλ θνξκφ κέρξη ηνλ απρέλα,
ηελ σκηθή δψλε θαη ηα άθξα. Η εξγαζία ηνπ εθπαηδεπηή ηεο
ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο είλαη λα επεξεάζεη ηνλ αλαβάηε κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα αθεζεί ζηηο ηαιαληψζεηο θαη λα ηηο αθνκνηψζεη.
Πξέπεη λα αλαθεξζεί αθφκα κία άιιε ζνβαξή δηάζηαζε, ηεο νπνίαο ε
ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο δελ
πξέπεη λα αγλνεζεί.

Οη σζήζεηο πνπ δέρεηαη ν
αλαβάηεο είλαη πνιιέο(120/ιεπηφ) θαη ηξηζδηάζηαηεο!!
Γη' απηφ ην ιφγν ε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο δε μεπεξλά ηε κηζή ψξα!

Οη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ηξηζδηάζηαηεο ηαιαληψζεηο ηνπ θνξκνχ
ηνπ αιφγνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε –βάδηζε παξέρνπλ ζηνλ αλαβάηε
έλα ηέηνην πξφηππν θίλεζεο ην νπνίν είλαη ίδην κε ην πξφηππν θίλεζεο
ηεο αλζξψπηλεο βάδηζεο. Ο αλαβάηεο θαη ην άινγν δελ είλαη δχν
μερσξηζηά φληα αιιά κία νιφηεηα, έλα ζχλνιν πνπ αιιειεπηδξά θαη
πεξπαηάεη θαη καζαίλεη λέα πξάγκαηα.
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Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηνλ ηξφπν θίλεζεο ησλ ηζρίσλ, ηεο ιεθάλεο, ηνπ
θνξκνχ, ηεο σκηθήο δψλεο θαη ησλ βξαρηνλίσλ ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο
θάζεηαη εληειψο ραιαξά ζην άινγν θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηηο θηλήζεηο ελφο
αλζξψπνπ ν νπνίνο βαδίδεη δίπια ηνπ, ζα δηαπηζηψζεη φηη ν ηξφπνο πνπ
θηλνχληαη θαη νη δχν κνηάδεη πάξα πνιχ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην
παξαθάησ ζθίηζν.

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ
άλζξσπν κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή παξαπιεγία, λα απνθηήζεη
εκπεηξίεο θίλεζεο πνπ δελ παξέρνληαη απφ θάπνηα άιιε ζεξαπεπηηθή
κέζνδν. Πξέπεη λα ηνληζηεί αθφκε κία παξάκεηξνο, ε νπνία θαζηζηά ηε
ζεξαπεπηηθή ηππαζία δηαθνξεηηθή απφ θάζε άιιε ζεξαπεπηηθή κέζνδν:
Σν ςπρνινγηθφ θίλεηξν πνπ δίλεηαη απφ ηνλ δσληαλφ ζπλνδφ αζθήζεσλ
ην άινγν ζηνλ άλζξσπν κε αλαπεξία.
Σν άινγν σο ζεξαπεπηήο έρεη ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο έλα
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Γελ έρεη πξνθαηαιήςεηο. Σν άινγν δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ
φηη θαη νη ζπλάλζξσπνί ηνπο.
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Όπσο είλαη γλσζηφ ην απνηέιεζκα θάζε ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ
εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, επνκέλσο θαη απφ
ην θίλεηξν ηνπ. Ιδηαίηεξα απφ παηδηά θαη λένπο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ην
άινγν πεξηγξάθεηαη ζαλ έλαο πνιχηηκνο θίινο, δάζθαινο θαη βνεζφο ζε
αζθήζεηο/ πξνθιήζεηο πςειψλ απαηηήζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο
καζαίλνπλ θαη δηαζθεδάδνπλ καδί.
Σν λα βξίζθνληαη ςειά, πάλσ ζηε ξάρε ηνπ αιφγνπ, ζεκαίλεη γηα ηνπο
αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Πξφθεηηαη γηα έλα αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο θαη ρεηξαθέηεζεο εληειψο
ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα θαη θαζηζηά δπλαηέο εληειψο θαηλνχξηεο
δηαζηάζεηο ζην ρψξν ησλ εκπεηξηψλ ηνπο.
Η ζεξαπεπηηθή ηππαζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο,
νη νπνίεο φηαλ είλαη δηαηαξαγκέλεο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξφζζεηεο
ελδείμεηο. Απηέο είλαη :
 Η θηλαηζζεζία: Η ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηιακβάλεηαη γηα ην πνπ
βξίζθεηαη ην θάζε κέινο ηνπ ζψκαηφο ηνπ κέζα ζηνλ ρψξν.
 Ο θηλεηηθόο ζρεδηαζκόο: Σν παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θάλεη
θηλήζεηο θαη πξνζπαζεί λα θέξεη ζε πέξαο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο
ρξεζηκνπνηψληαο αλνξζφδνμεο ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα,
πξνζπαζεί λα πηάζεη έλα αληηθείκελνη πνπ δελ θηάλεη ρσξίο λα
κεηαθηλεζεί απφ ηελ ζέζε ηνπ ή πξνζπαζεί λα θαηέβεη απφ ηελ
θαξέθια ρσξίο λα θηλήζεη ηνλ θνξκφ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα
πέθηεη απφ ηελ θαξέθια
Ο θηλεηηθφο ζρεδηαζκφο ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ
ηθαλνηήησλ, φπσο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο θηλεηηθήο απφθξηζεο,
ε απηφκαηε δηφξζσζε ησλ θηλήζεσλ, ν ρξνληζκφο ησλ θηλήζεσλ, ε
ζπγθέληξσζε ζηνλ ζηφρν.
 Η απηηθή αληίιεςε.
 Η ηθαλόηεηα αληίδξαζεο (αληαλαθιαζηηθά).
 Η επηδεμηόηεηα θαη
 Η ζσκαηηθή επίγλσζε.
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Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επίζεο, ε ζεξαπεία δελ αληηκεησπίδεη ήδε
ππάξρνπζεο δπζιεηηνπξγίεο, αιιά φπνπ είλαη δπλαηφ πξνιακβάλεη ηελ
εμέιημε ηνπο ζην αξρηθφ ζηάδην. Απηφ βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζηελ
παξέκβαζε ζε λεαξά άηνκα.
Η ηππνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε παηδηά κε κηθξφηεξε ησλ δχν εηψλ
ειηθία, ελψ ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία μεθηλά απφ ηα ηέζζεξα ρξφληα.
Έξεπλα
Γελ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηεο
ηππνζεξαπείαο ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. χκθσλα φκσο κε
κία έξεπλα πνπ έγηλε ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν λα αμηνινγήζεη ηηο
επηπηψζεηο ηεο ηππνζεξαπεία γηα ηελ κπτθή δξαζηεξηφηεηα ζε παηδηά κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε ζπαζηηθήο κνξθήο. Σν δείγκα ήηαλ 15 παηδηά απφ
4-12 εηψλ πνπ είρε δηαγλσζηεί ε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζπαζηηθήο
κνξθήο. Σα θξηηήξηα έληαμεο ηνπο ζε νκάδεο ήηαλ ηπραία κε 8 ιεπηά
ηππνζεξαπείαο θαη 8 ιεπηά απιήο θηλεζηνζεξαπείαο. Σν κέηξν πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ην ειεθηξνκπνγξάθεκα γηα ηελ κέηξεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ κπψλ ηνπ θνξκνχ, ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαη
γηλφηαλ πξηλ θαη κεηά απφ θάζε παξέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη
κεηά ηελ ηππνζεξαπεία είρακε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε ζπκκεηξία ησλ
κπτθψλ νκάδσλ πνπ εκθάληδαλ ηελ κεγαιχηεξε αζπκκεηξία πξηλ ηελ
ηππνζεξαπεία, ελψ κε ηελ απιή θηλεζηνζεξαπεία δελ είρακε ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο κεηά απφ κεηξήζεηο ηελ θαιχηεξε βειηίσζε
ηελ είρακε κε ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ παξά κε ηελ παζεηηθή επηκήθπλζε.

47

Ιππνζεξαπεία θαη θπζηνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε:
Σν θάζηζκα ζηε ξάρε ηνπ αιφγνπ βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηνπ εχξνπο
θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ ησλ ηζρίσλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ν απμεκέλνο
κπτθφο ηφλνο, νδεγεί αθ’ ελφο, ζε βξάρπλζε ηνπ κπφο θαη αθ’ εηέξνπ ζε
παξακνξθψζεηο ηεο άξζξσζεο. Με ηελ ζπζηεκαηηθή ηππνζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε πεηπραίλνπκε ηελ αχμεζε ηνπ εχξνπο θίλεζεο ησλ
αξζξψζεσλ, ηελ κείσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο θαη ηελ ραιάξσζε ηνπ
κπτθνχ ζπζηήκαηνο. Απνηξέπνπκε ηελ δεκηνπξγία ζπγθάκςεσλ θαη
δηαηεξνχκαη ηηο αξζξψζεηο άκθσ ζε θαιή θαηάζηαζε.
Δμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ κπτθνχ ηφλνπ ν θνξκφο ηνπ παηδηνχ κε
ζπαζηηθφηεηα, είλαη άθακπηνο κε κεδεληθέο ηζνξξνπηζηηθέο αληηδξάζεηο
ή θαζφινπ. Όηαλ ην παηδί βξεζεί ζε θαηάζηαζε έληνλεο αλεζπρίαο, φπσο
ην λα βξεζεί γηα πξψηε θνξά ζε άινγν, ε ζπαζηηθφηεηα απμάλεηαη. Αλ νη
αληηδξάζεηο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο ηφηε ζπληζηάηαη λα ηνπνζεηήζνπκε ην
παηδί απέλαληη απφ ην άινγν ζην έδαθνο, ψζηε λα εμνηθεησζεί κε ηηο
θηλήζεηο ηνπ αιφγνπ θαη λα ειαηησζεί ε έληαζε ηνπ.

Σνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη απφ ην άινγν γηα εμνηθείσζε.

Καηφπηλ ην βάδνπκε πάλσ ζην άινγν φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο
ηνπ αιφγνπ κπνξεί λα έρεη θαζεζπραζηηθφ απνηέιεζκα.
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Ο θνξκφο επζπγξακκίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ρεξηψλ ηνπ
θπζηθνζεξαπεπηή. Ο θπζηθνζεξαπεπηήο θάζεηαη πίζσ απφ ην παηδί θαη
θξαηά ηα ρέξηα ηνπ ηελησκέλα. Ύζηεξα απφ κία ρξνληθή πεξίνδν ππάξρεη
βειηίσζε ζηνλ κπτθφ ηφλν. Η βνήζεηα ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή κεηψλεηαη
ζηαδηαθά. Δπίζεο ην παηδί κπνξεί λα γείξεη πξνο ηα πίζσ θαη λα
μαπιψζεη ζηελ πιάηε ηνπ αιφγνπ. Σα ρέξηα ηνπ αθνπκπνχλ ζηα πιεπξά
ηνπ αιφγνπ θαη νη παιάκεο ηνπ είλαη αλνηρηέο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν
θνξκφο ηνπ παηδηνχ επζπγξακκίδεηαη αθφκε πην πνιχ φηαλ ην παηδί
μαπιψζεη πάλσ ζην άινγν θνηηάδνληαο πξνο ηα πίζσ.

Η νκάδα ηεο ηππνζεξαπείαο θαη ν ξφινο ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή.

Ο θπζηθνζεξαπεπηήο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη λα δηνξζψζεη ηνπο
ψκνπο θαη ηελ ιεθάλε φζν ρξεηάδεηαη γηα λα δνπιέςεη ν έιεγρνο ζηάζεο
ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ θνξκνχ. ’ απηήλ ηελ ζέζε ην ζρήκα ηνπ αιφγνπ
πξνάγεη ηελ αχμεζε ηεο απαγσγήο θαη ηελ έμσ ζηξνθή ησλ ηζρίσλ πνπ
νδεγνχλ ζε πην ζσζηή ζέζε ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ θνξκνχ.
Δπίζεο ζ’ απηή ηε ζέζε ην θεθάιη κπνξεί λα ζεθσζεί θαη έρνπκε ζηξνθή
ηνπ απρέλα θαη ηνπ θνξκνχ θαη κεηαθνξά βάξνπο κέζσ ησλ ρεξηψλ.
Δπηπιένλ ππάξρεη εζηζκφο ηνπ έζσ απηηνχ πνπ νδεγεί ζηνλ εζηζκφ ησλ
ιαβπξηλζνεηδψλ αληαλαθιαζηηθψλ. ε πεξηπηψζεηο αζέησζεο απηέο νη
ίδηεο νη παζεηηθέο αζθήζεηο πάλσ ζην άινγν είλαη ην ίδην θαηάιιειεο γηα
λα πεηχρνπκε ηελ νκαινπνίεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. Καζψο ην παηδί
απνθηά απηνπεπνίζεζε κεηψλνληαη νη ηππηθέο ππεξβνιηθέο θηλήζεηο. Δδψ
ν ζεξαπεπηήο αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί αζθήζεηο βεκαηηζκνχ γηα λα
αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξα ην πξφβιεκα ηεο ππνηνλίαο. Καζψο εληζρχεηαη ν
έιεγρνο ηνπ θεθαιηνχ έρνπκε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ άξζξσζε ηνπ ιφγνπ.
ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα ν θπζηθνζεξαπεπηήο επαηλεί ην παηδί γηα ηελ
πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε. Γίλεη πνιχ έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
παηδηνχ παξά ζην απνηειέζκαηα εηδηθά αλ απηά είλαη αξλεηηθά. Δπίζεο
δίλεηε έκθαζε ζην ηη λέα πξάγκαηα καζαίλνπλ ηα παηδηά κέζα απφ θάζε
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πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ κε ηα άινγα. Όζν θαιή θαη αλ είλαη ε
πξνζπάζεηα ή ην απνηέιεζκα αλ δελ νδεγήζεη ζε θάπνηα λέα γλψζε ή
απνθξπζηάιισζε πξνεγνχκελεο δελ δίλεηε πνιχ ζεκαζία θαη πξνρσξάεη
ζε θάηη πην ελδηαθέξνλ ή πξνθιεηηθφ. Η πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζε
έξεπλεο ηεο Carol Dweck ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο ησλ
παηδηψλ, ηελ εμέιημε ηεο λνεκνζχλεο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
πξνζπάζεηαο ηνπο σο ηξφπν γηα λα κελ παξαηηνχληαη κπξνζηά ζηα
εκπφδηα θαη ηηο απνηπρίεο. Η θάζε ζπλεδξία κε ην άινγν ηειεηψλεη κε
θάηη πνπ ηα παηδηά θαη φινη ε νκάδα θαηάθεξε πνιχ θαιά.
Σπλεδξίεο
πλήζσο ε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο είλαη 30 ιεπηά, κε δχν ζπλεδξίεο ηελ
εβδνκάδα θαη γηα δέθα εβδνκάδεο. Αλ έλα παηδί φκσο δελ αληέρεη ηφζε
ψξα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αθφκα θαη ηα δέθα ιεπηά πάλσ ζην άινγν
έρνπλ ζεηηθή βηνρεκηθή επίδξαζε. Απμάλεη ηα επίπεδα ελδνξθηλψλ θαη
κεηψλεη ηεο θνξηηδφλεο «νξκφλε άγρνο» ζην ζψκα.
Σελ επφκελε θνξά ηεο ζπλεδξίαο ξσηάκε ηνλ ζπλνδφ ηνπ παηδηνχ κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε γηα ην πψο ήηαλ ε ζπαζηηθφηεηα δειαδή αλ
κεηψζεθε ή αλ ρεηξνηέξεςε. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπαζηηθφηεηα
ρεηξνηέξεςε κεηψλνπκε ηελ πνζφηεηα ηεο δηέγεξζεο , εζηηάδνπκε ζε
ιηγφηεξε ψζεζε, πεξηζζφηεξε ραιάξσζε, αθνινπζνχκε ηελ επζεία
γξακκή θαη θάλνπκε ιηγφηεξνπο θχθινπο.
Ο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη είλαη λα πέζεη ην παηδί ιφγσ απψιεηαο ηεο
ηζνξξνπίαο. ε κηα θαιή επηθάλεηα ζηίβνπ ζρνιήο ηππαζίαο είλαη απίζαλν
λα ρηππήζεη αιιά ζα εθπιαγεί θαη πηζαλφλ λα ληξαπεί θαη απηφ λα
νδεγήζεη ζε δάθξπα. Πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ην παηδί λα μαλά αλέβεη,
αιιά λα κελ ην πηέζνπλ αλ αξλεζεί. Σνλ βνεζάεη λα ζεθσζεί θαη λα
μεζθνληζηεί, θάλνληαο έλα αζηείν ζρεηηθά κε ην γεγνλφο. Να ηνλ
δηαβεβαηψζεη φηη δελ έπαζε ηίπνηα. Να ηνπ πεη φηη θαη ην άινγν
εμεπιάγελ κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλαλ ηα πξάγκαηα θαη λα ην ρατδέςεη γηα
λα αλαθνπθηζηεί. Αλ δελ ζέιεη λα μαλά αλέβεη έζησ θαη γηα λα θάλεη ην
άινγν λα ληψζεη θαιχηεξα κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο αζθήζεηο.
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Απνηειέζκαηα ηππνζεξαπείαο ζηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε:
Αμηνπνηψληαο ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ, ηε ζεξκφηεηα ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ γηα επαθή θη επηθνηλσλία κε ηνλ άλζξσπν, ηελ νκαδηθφηεηα θαη ην
παηρλίδη, ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία δεκηνπξγεί κνλαδηθά ζσκαηηθά,
λνεηηθά, αηζζεηεξηαθά θαη ςπρνινγηθά νθέιε ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή
παξάιπζε φπσο:
 Μείσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο θαη νκαινπνίεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. Η
ζπαζηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ξπζκηθή, ελαιιαζζφκελε
θίλεζε ηνπ αιφγνπ. Η ζεξκφηεηα πνπ κεηαδίδεηαη απφ ην άινγν
ζηνλ αλαβάηε ππνβνεζά ζηε κείσζε ηνπ ηφλνπ, εηδηθφηεξα ησλ
θάησ άθξσλ. Σέινο νη δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ αλαβάηε πάλσ ζην
άινγν κεηψλνπλ ηελ ζπαζηηθφηεηα.
 Βειηίσζε ειέγρνπ θεθαιήο, θνξκνχ θαη ιεθάλεο.
 Κίλεζε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ζπλδέζκσλ γνθψλ.
 Πξνψζεζε ζσζηήο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο.
 Βειηίσζε ηνπ ιφγνπ (πνηφηεηα θαη έληαζή ηνπ).
 Βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο. Καζψο ην άινγν θηλείηαη, ν ηππέαο
θέξεηαη ζπλερψο εθηφο ηζνξξνπίαο, πξάγκα πνπ απαηηεί
ελαιιαζζφκελε ζχζπαζε θαη ραιάξσζε ησλ κπψλ ηνπ ζε κία
πξνζπάζεηα γηα ηελ επαλαπφθηεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ. Η
δηαδηθαζία απηή ελεξγνπνηεί κχεο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα
ελεξγνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο ζπκβαηηθήο θπζηθνζεξαπείαο.
 Πξνψζεζε θαη βειηίσζε ηεο βάδηζεο.
 Αχμεζε ηνπ εχξνπο θηλήζεσλ ησλ αξζξψζεσλ. Καζψο ε
ζπαζηηθφηεηα ειαηηψλεηαη, νη βξαρπκέλνη κχεο δηαηείλνληαη,
επνκέλσο ην εχξνο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ απμάλεηαη.
 Αλαραίηηζε παζνινγηθψλ πξνηχπσλ θίλεζεο θαη πξνψζεζε ησλ
θπζηνινγηθψλ.
 Βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ.
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 Γηεπθφιπλζε ηεο νκαιήο ζθέςεο θαη ησλ ηζνξξνπηζηηθψλ
αληηδξάζεσλ.
 Αληαπφθξηζε ησλ θάησ άθξσλ.
 Αλάπηπμε ζπκκεηξίαο.
 Αλάπηπμε ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ θαη νπηηθνθηλεηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Καηά ηελ ηππαζία δξαζηεξηνπνηείηαη φιν ην ζψκα
ζαλ νιφηεηα. Η επηπνιήο αηζζεηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη αθνχ ν
αλαβάηεο δέρεηαη αθνπζηηθά, νπηηθά, νζθξεηηθά θαη απηηθά
εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ. Όιεο νη αηζζήζεηο ζπλεξγάδνληαη
θαη ζπλδπάδνληαη αξκνληθά θαηά ηελ ηππαζία.
 Βειηίσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αληνρήο.
Ο ειαθξχο θαιπαζκφο απμάλεη ηελ αλαπλεπζηηθή θαη ηελ
θπθινθνξηθή ιεηηνπξγία.
 Αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο.
 Αλάπηπμε ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηεο ππνκνλήο.
 Αλάπηπμε απηνειέγρνπ θαη ππεπζπλφηεηαο.
 Διάηησζε ηεο εζσζηξέθεηαο.
 Καιιηέξγεηα ζεβαζκνχ θαη αγάπεο πξνο ηα δψα.
 Αλάπηπμε δηαρσξηζκνχ αληηθεηκέλσλ, ρξσκάησλ, κεγεζψλ,
γξακκάησλ θαη αξηζκψλ.
 Βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ.
 Αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ έρεη ν
ηππέαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
 Μπτθή ελδπλάκσζε. Καζψο ε ηππαζία απνηειεί κία δπλακηθή
άζθεζε, ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο φιεο νη κπτθέο νκάδεο ηνπ
ζψκαηνο επηηπγράλεηαη ε κπτθή ελδπλάκσζε θαη ε βειηίσζε ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηππέα.

52

ΔΠΙΛΟΓΟ
χκθσλα κε ηελ εξγαζία ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία επηηξέπεη ζηα άηνκα
κε εγθεθαιηθή παξάιπζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεξαπεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Σα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξνχλ λα θάλνπλ
βφιηα κε ην άινγν γηα απνθαηάζηαζε, άζθεζε, δηαζθέδαζε θαη
ςπραγσγία. Μπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο. Η ηππνζεξαπεία είλαη
δηαζθεδαζηηθή θαη αζθαιήο φηαλ γίλεηαη απφ θαιά εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη εθπαηδεπκέλα άινγα. Δπίζεο είλαη έλα κέζν γηα ηελ
αλεμαξηεζία ηνπο θαη έλαο ηξφπνο γηα αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο.
Αλαπηχζζεη ηελ ηζνξξνπία, ηνλ έιεγρν ηεο θεθαιήο, ηνπ θνξκνχ θαη ηεο
ιεθάλεο. Γχλακε, βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ, αληνρή, ζπκκεηξία θαη
απηνέιεγρν.
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