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Θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία µου αυτήν στους γονείς µου  

που τόσα χρόνια µε αγάπη και υποµονή µε βοήθησαν να  
πραγµατοποιήσω το όνειρο µου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η φυσικοθεραπεία είναι ένα µέσο παρέµβασης και αποκατάστασης 

νευρολογικών, µυοσκελετικών προβληµάτων. Καθώς επίσης και στα άτοµα 
που έχουν πάθει κάποια εγκαύµατα. 

Το ευρύ κοινο αλλά και ένα µεγάλο µέρος σπουδαστών του τµήµατος 
φυσικοθεραπείας γνωρίζουν τη φυσικοθεραπεία ως µέσο αποκατάστασης και 
παρέµβασης µυοσκελετικών προβληµάτων. Πολλοί είναι αυτοί πολλοί είναι 
αυτοί που αγνοούν ότι η φυσικοθεραπεία µπορεί να παρέµβει σε πολλά όπως 
στα εσωτερικά όργανα, στους πνεύµονες. 

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ στην µείωση των 
συµπτωµάτων, στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η ίδια η ζωή 
παρατείνεται για ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών. 
 Στο πρώτο µέρος της εργασίας θα ασχοληθώ µε τα νευρολογικά 
προβλήµατα στα παιδιά και τον τρόπο αντιµετώπισης τους µε την 
φυσικοθεραπεία. Το ποσοστό ατόµων µε νευρολογικά προβλήµατα είναι 
µεγάλο όλοι όµως έχουµε δικαίωµα στην ζωή και η φυσικοθεραπεία µπορεί 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόµων αυτών. 
 Στο δεύτερο µέρος ασχολήθηκα µε µυοσκελετικά προβλήµατα  και τον 
τρόπο αντιµετώπισης τους µε την φυσικοθεραπεία. Στα προβλήµατα αυτά 
είναι απαραίτητη η φυσικοθεραπεία, γιατί βοηθάει στην ενδυνάµωση των 
µυών και στην διατήρηση της κινητικότητας των ατόµων ανάλογα µε το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο καθένας. 
 Στο τρίτο µέρος ασχολήθηκα µε τα εγκαύµατα και τον τρόπο 
αντιµετώπισης τους µε την φυσικοθεραπεία.                                                                 
Τα εγκαύµατα είναι ένα συχνός τραυµατισµός µέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα στα 
παιδιά. Τα παιδιά αποτελούν το µέλλον και είναι υποχρέωση µας να 
βοηθήσουµε όλοι όσοι µπορούµε µε όλους τους τρόπους που µπορούµε. 
 Η φυσικοθεραπεία µε όλα τα µέσα που µπορεί να προσφέρει είναι 
πολύ σηµαντική και εξελίξιµη, είναι απαραίτητη σε όλους και µπορεί να 
βοηθήσει σε πολλά προβλήµατα ας ανοίξουµε τους ορίζοντες µας και να 
δεχτούµε καινούργια πράγµατα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές µου που µε την υποµονή 
τους µας γέµισαν γνώσεις και εφόδια για το µέλλον. 
Καθώς επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου που µε βοήθησαν 
να εκπληρώσω το όνειρο µου. 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χριστάρα που µε βοήθησε µε την 
εργασία αυτήν. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 
 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
Φυσικοθεραπεία (φυσικο-θεραπεία) είναι η θεραπευτική  
αγωγή που χρησιµοποιεί τους φυσικούς παράγοντες 
(τα στοιχεία της φύσης) προς θεραπευτικούς σκοπούς ::. 
 
Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στη βελτίωση της υγείας χωρίς χρήση φαρµακευτικών 
σκευασµάτων και χειρουργικών µεθόδων. Η φυσικοθεραπεία βοηθά στην ανακούφιση του 
πόνου, την αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας κίνησης και την αρµονική σωµατική 
λειτουργία σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ατόµου. 
 
 

 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ: 

• ∆ιαθερµίες  
• Υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες  
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• Υπέρηχοι  
• Ηλεκτροθεραπεία (διαδυναµικά, διασταυρούµενα, παλµικά, κλπ., 

ρεύµατα)  
• Biofeedback  
• T.E.N.S.  
• Ιοντοφόρεση  
• ∆ινόλουτρο  
• Παραφινόλουτρο  
• Ηλεκτροµάλαξη  
• Αεροθάλαµος ∆ιαλείπουσας Χωλότητας - Κυκλοφορητής  
• Lasers  
• Μαγνητικά πεδία  
• Συντονισµένα µαγνητικά πεδία  
• Ηλεκτροβελονισµός (Rebox)  
• Ισοκινητικό συγκρότηµα Cybex  
• D.R.S. (DRS system)  
• Όργανα θεραπευτικής γυµναστικής (αντίσταση αυξανόµενη ανά 1 

Kgr)  
• Ποδήλατα  
• ∆ιάδροµος Βάδισης  
• Balance Control (Prokin Techno Body)  
• Shock Wave  
• Πελµατογράφος 

 
Ο φυσιοθεραπευτής  είναι ένας ειδικός που εκπαιδεύεται για να 

συνεργαστεί µε σας για να αποκαταστήσει τη δραστηριότητα, τη δύναµη και 
την κίνησή σας µετά από έναν τραυµατισµό ή µια χειρουργική επέµβαση. Οι 
φυσιοθεραπευτές µπορούν να διδάξουν τις συγκεκριµένες ασκήσεις, τα 
τεντώµατα και τις τεχνικές και χρησιµοποιούν τον εξειδικευµένο εξοπλισµό για 
να εξετάσουν τα προβλήµατα που δεν µπορούν να ρυθµιστούν χωρίς αυτήν 
την εξειδικευµένη φυσική κατάρτιση θεραπείας. Οι φυσιοθεραπευτές (συχνά 
αποκαλούµενοι "PTs") εκπαιδεύονται για να συνεργαστούν µε τους 
ανθρώπους για να χτίσουν ή να επανοικοδοµήσουν τη δύναµη, την 
κινητικότητα και τις δεξιότητες µηχανών. Οι περισσότεροι φυσιοθεραπευτές 
κρατούν τους συνεταίρους, τους αγάµους ή το µεταπτυχιακό στη φυσική 
θεραπεία, και έχουν εργαστεί στον τοµέα ως οικότροφος πρίν εργάζονται από 
µόνοι τους. Μπορούν επίσης να είναι πίνακας που πιστοποιείται από έναν 
εθνικό ή/και να δηλώσουν το κυβερνητικό συµβούλιο.   

Οι περισσότεροι φυσιοθεραπευτές εργάζονται στις κλινικές τοποθετήσεις 
ή/και εγχώριες τοποθετήσεις, και την περισσότερη εργασία µε τους ασθενείς 
που ανακτούν από τους τραυµατισµούς. Πολλοί λειτουργούν επίσης µε τους 
ανθρώπους που ανακτούν από το κτύπηµα. Ένα υποσύνολο των 
φυσιοθεραπευτών λειτουργεί µε τα παιδιά και τους ενηλίκους που 
αντιµετωπίζουν τις ισόβιες ανικανότητες όπως η εγκεφαλική παράλυση, ράχη 
Bifida, ή οι σχετικές νευρολογικές ανικανότητες.   
Η ιπποθεραπεία (θεραπευτική πλάτη αλόγου που οδηγά),υδροθεραπεία 
θεραπεία µε βάση τον χορό και µετακίνησης, (θεραπευτική κολύµβηση), η 
ψυχαγωγική θεραπεία και ακόµη και η θεραπεία παιχνιδιού µπορούν επίσης 
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να προσφερθούν από τους ανθρώπους µε ένα υπόβαθρο στην 
φυσικοθεραπεία.  
 
Μέσα φυσικοθεραπείας 
∆ΙΑΤΑΣΗ:   

  Προκειµένου να αποδοθεί το φυσιολογικό εύρος 
κίνησης, σε µια άρθρωση θεωρούνται αναγκαίες η κινητικότητα και η 
ελαστικότητα των µαλακών ιστών που την περιβάλλουν (µύες, συνδετικός 
ιστός, δέρµα). Καταστάσεις που είναι δυνατό να επιφέρουν προσαρµοστική 
βράχυνση στους µαλακούς ιστους γύρω από µια άρθρωση και κατά συνέπεια 
απώλεια του εύρους κίνησης.                                                     
Ασκήσεις ενδυνάµωσης:                                                            
Ενισχύοντας τις ασκήσεις εκτελείται για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη 
λειτουργία των µυών σας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η δύναµη, να αυξηθεί η 
αντοχή και να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί η σειρά της κίνησης. Οι post-
operative ασκήσεις πρέπει πάντα να καθοδηγηθούν από το γιατρό και το 
φυσιοθεραπευτή σας, όπως µπορούν να υπάρξουν συγκεκριµένοι 
περιορισµοί για τον τραυµατισµό σας.                                                            
Εφαρµογή πάγου και θερµότητας:                                                              
Ο πάγος και η θερµότητα είναι χρήσιµοι για να θερµάνουν και να δροσίσουν 
τους µυς. Επιπλέον, αυτές οι µέθοδοι µπορούν να υποκινήσουν τη ροή του 
αίµατος και να µειώσουν τη διόγκωση. Αυτοί µπορούν να είναι σηµαντικές 
πτυχές της θεραπευτικής διαδικασίας, Όµως θα πρέπει να γνωρίζουµε πότε 
πρέπει να χρησιµοποιούµε πάγο και πότε θερµότητα.                  
Υπέρηχος: Ο υπέρηχος  χρησιµοποιεί τα κύµατα υψηλής συχνότητας (όχι 
µέσα στη σειρά µπορούµε να ακούσουµε) για να υποκινήσει τους βαθιούς 
ιστούς µέσα στο σώµα. Με τη διάβαση ενός ελέγχου υπερήχου πέρα από το 
σώµα σας, οι βαθιοί ιστοί υποκινούνται από τη δόνηση του υγιούς κύµατος. 
Αυτό οδηγεί στη θέρµανση και την αυξανόµενη ροή αίµατος σε αυτούς τους 
ιστούς.                                                                         
Ηλεκτροθεραπεία                                                                                    
Η ηλεκτροθεραπεία  είναι µια θεραπεία που περνά ένα ηλεκτρικό ρεύµα σε 
µια επηρεασθείσα περιοχή. Τη διεξαγωγή νεύρων µέσα στην περιοχή 
αλλάζουν, η οποία µπορεί στη συνέχεια να αλλάξει τη συσταλτικότητα µυών. 
Η ροή του αίµατος σε αυτούς τους ιστούς αυξάνεται επίσης µε την ηλεκτρική 
υποκίνηση. Η εµπειρία ασθενών συχνά µίκραινε τον πόνο µετά από αυτήν 
την ηλεκτρική υποκίνηση της θεραπείας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
1.1 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Το νευρικό σύστηµα αποτελείται από δύο µεγάλα τµήµατα τα οποία 

εµφανίζουν διαφορές, τόσο ανατοµικές όσο και φυσιολογικές. Τα τµήµατα 
αυτά είναι το ζωικό ή εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα (ΖΝΣ) και το αυτόνοµο ή 
φυτικό νευρικό σύστηµα (ΑΝΣ). 

Το πρώτο ρυθµίζει τις κινήσεις και τις αισθήσεις, το δεύτερο τις 
λειτουργίες της ανταλλαγής της ύλης και της αναπαραγωγής και είναι 
εξαπλωµένο σε όλο το σώµα, ρυθµίζοντας την καλή λειτουργία όλων των 
οργάνων, καθιστώντατες αρµονικές. 

Το εγκεφαλονωτιαίο ή ζωικό νευρικό σύστηµα διακρίνεται στο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ) ( εγκέφαλος, νωτιαίος µυελός) και στο περιφερικό 
νευρικό σύστηµα (ΠΝΣ) (νεύρα, εγκεφαλονωτιαία γάγγλια).( Στυλιανή Γ. 
Μηλιώτη, Θεσσαλονίκη 2002) 

 

1.2  Εγκεφαλική παράλυση 
Εισαγωγή 

       Με τον όρο εγκεφαλική παράλυση περιγράφονται διάφορες διαταραχές 
της κινητικότητας από ποικίλα αίτια, φλεγµονές ή δυσπλασίες που 
συµβαίνουν κατά την εµβρυική ζωή, κατά τον τοκετό ή κατά την βρεφική και 
νεογνική ηλικία. 
        Το άτοµο µε εγκεφαλική παράλυση παρουσιάζει διαταραχή στις κινητικές 
λειτουργίες του σώµατος. Οφείλεται σε βλάβη ή ατελή ανάπτυξη κινητικών 
περιοχών του εγκεφάλου που ρυθµίζουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις 
κινήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την οµαλή και αρµονική κινητικότητα.  
Η εγκεφαλική παράλυση συνήθως εµφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής 
του παιδιού. Η βαρύτητα της κατάστασης διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. 
Μερικοί έχουν πολύ ελαφρές κινητικές δυσκολίες και δεν παρουσιάζουν 
έκδηλη αναπηρία. Άλλοι όµως έχουν πολύ πιο σοβαρά κινητικά προβλήµατα, 
στη βάδιση, στην ισορροπία, στην οµιλία, ενώ µερικοί γίνονται απόλυτα 
εξαρτηµένοι.  
       Η εγκεφαλική βλάβη µπορεί να περιλαµβάνει και γειτονικές περιοχές, µε 
αποτέλεσµα να συνυπάρχουν και άλλα προβλήµατα, όπως ακοής και 
όρασης. Πολλά παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση έχουν δυσκολίες στη 
µάθηση, στην κατανόηση και στην έκφραση εννοιών, που τα εµποδίζουν να 
ωριµάσουν µε κανονικό ρυθµό. Μερικές φορές µπορεί να θεωρηθούν νοητικά 
,στερηµένα χωρίς να είναι.  
Τα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση όµως, έχουν συνήθως κανονική 
νοηµοσύνη ή και υψηλότερη από το µέσο όρο. Άτοµα µε πολύ βαριά κινητική 
αναπηρία έχουν συχνά καλά αναπτυγµένες νοητικές ικανότητες. 

 



 10

 

 

Μορφές εγκεφαλικής παράλυσης  
       Υπάρχουν τρεις κύριες µορφές εγκεφαλικής παράλυσης - η σπαστικού 
τύπου, η αθετωσικού και η αταξικού. Στη σπαστικότατα, το κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η έντονη σύσπαση και η ελαττωµένη δύναµη ορισµένων 
µυών. Στην αθέτωση το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι πολύ συχνές ακούσιες 
και ασυντόνιστες κινήσεις. Στην αταξία είναι η αστάθεια στο βάδισµα και η 
έλλειψη ισορροπίας του σώµατος. προκαλείται η πάθηση Η εγκεφαλική 
παράλυση δεν είναι ασθένεια - ούτε µεταδοτική ούτε κληρονοµική 
πάθηση. Σπάνια εµφανίζονται δύο περιπτώσεις στην ίδια οικογένεια και για 
τη γέννηση ενός παιδιού µε εγκεφαλική παράλυση δεν ευθύνονται οι γονείς 
του.  

 

Αιτίες εµφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης;  
∆εν είναι γνωστές όλες οι αιτίες. Ξέρουµε όµως πως η αναπηρία µπορεί να 
προκληθεί από ελαττωµατική ανάπτυξη των κυττάρων του εγκεφάλου κατά 
την εγκυµοσύνη, από δύσκολο τοκετό, που στερεί το νεογέννητο από 
οξυγόνο, από πυρηνικό ίκτερο, εγκεφαλίτιδα, µηνιγγίτιδα, κακώσεις και άλλες 
αιτίες. 
Σύµφωνα µε στατιστικά δεδοµένα, υπολογίζουµε πως στην Ελλάδα πρέπει να 
υπάρχουν 20.000 άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση. Άλλα 400 γεννιούνται 
κάθε χρόνο, 8 κάθε εβδοµάδα, τουλάχιστον 1 κάθε µέρα.                                           
Πώς γίνεται η διάγνωση. 
    Συνήθως η µητέρα είναι η πρώτη που αντιλαµβάνεται πως το µωρό της δε 
στηρίζει το κεφάλι του, πως δεν απλώνει το χέρι του να πιάσει ένα παιχνίδι, 
σαν τα άλλα παιδιά. Τα πρώτα ύποπτα συµπτώµατα είναι η πολύ αργή 
ανάπτυξη του µυϊκού ελέγχου και του συντονισµού των κινήσεων του παιδιού.  
Υπάρχουν όµως και συµπτώµατα λιγότερο ευκρινή. Γι' αυτό χρειάζεται µία 
έγκαιρη και ακριβής διάγνωση από παιδίατρο ή νευρολόγο. Η έγκαιρη 
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διάγνωση αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες αποκατάστασης. Οι πρώτες 
ενδείξεις συνήθως είναι: 

•          ∆υσκαµψία στα χέρια και στα πόδια, όταν τα ανασηκώνουµε. 
•          Άρνηση να χρησιµοποιήσει ένα χέρι ή ένα πόδι. 
•          ∆υσκολίες στο ταϊσµα. 
•          ∆εν µπορεί ακόµα να καθίσει όταν είναι περίπου 1 έτους.                                  

Σε µερικά παιδιά, οι µύες ενός ή περισσοτέρων άκρων είναι άκαµπτοι, µε 
αποτέλεσµα να προκαλούν µεγάλες δυσκολίες στις κανονικές κινήσεις. Αυτό 
το πρόβληµα αρχίζει να εµφανίζεται από την ηλικία των 6 µηνών και µετά. 
Άλλα παιδιά παρουσιάζουν άρρυθµες και ακούσιες τρεµουλιαστές κινήσεις 
του σώµατος. Πολλά παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση έχουν ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ. Μερικά έχουν επίσης ΕΠΙΛΗΨΙΑ και προβλήµατα στην ΑΚΟΗ 
και την ΟΡΑΣΗ. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στο λόγο είναι τα πιο 
συνηθισµένα και οφείλονται σε µειωµένη ακοή, µικρή ικανότητα µάθησης και 
κακό συντονισµό των µυών που χρησιµοποιούνται στην οµιλία. Μπορεί να 
εµφανισθούν προβλήµατα στη συµπεριφορά ως αποτέλεσµα της 
απογοήτευσης του παιδιού λόγω των µειωµένων ικανοτήτων του ή που 
µπορεί πάλι να οφείλονται στην πίεση της οικογένειας ή στην ίδια την 
εγκεφαλική βλάβη.Παρ’ ότι η εγκεφαλική παράλυση είναι ανίατη, µε υποµονή 
και όσο είναι δυνατό περισσότερη παρότρυνση, τα συµπτώµατα του παιδιού 
σας µπορεί να βελτιωθούν. Τα παιδιά µε ήπια ή µέτρια αναπηρία µπορούν να 
προσδοκούν µία σχεδόν κανονική ζωή. Τα παιδιά που έχουν ήπια εγκεφαλική 
παράλυση µπορούν συνήθως να παρακολουθήσουν κανονικά σχολεία, αλλά 
εκείνα τα οποία είναι περισσότερο σοβαρά προσβεβληµένα µπορεί να 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση.  

Θεραπεία ΠΟΥ εφαρµόζεται σήµερα                                                                
Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι απαραίτητη η 
συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Ειδικά εκπαιδευµένοι φυσικοθεραπευτές, 
εργασιοθεραπευτές και θεραπευτές λόγου συνεργάζονται µε παιδίατρους, 
νευρολόγους, ορθοπεδικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και 
εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν το παιδί µε εγκεφαλική παράλυση να 
αξιοποιήσει όλες του τις δυνατότητες. Η εγκεφαλική παράλυση συναντάται σε 
παιδιά από την βρεφική µέχρι την ηλικία των τριών ετών, όπου 
ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η κατάσταση αυτή είναι, για τα 
παιδιά αυτά και την οικογένειά τους, δύσκολη και ψυχοφθόρα, αλλά µε την 
έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη φυσικοθεραπευτική αγωγή, µπορούµε 
να επιτύχουµε ακόµα και εντυπωσιακά αποτελέσµατα. 
     Η Emily Pearl Kingsley, µητέρα ενός παιδιού µε εγκεφαλική παράλυση, 
προσπαθώντας να εξηγήσει ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου παιδιού σε µια 
οικογένεια, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια διαφορετική και όχι ως µια 
δυσάρεστη κατάσταση, χρησιµοποίησε τον εξής παραλληλισµό: « Όταν 
περιµένεις παιδί, είναι όπως όταν ετοιµάζεσαι για ένα θαυµάσιο ταξίδι 
διακοπών στην Ιταλία. Αγοράζεις ένα σωρό βιβλία – οδηγούς και κάνεις τα 
όµορφά σου σχέδια. Μπορεί ακόµα να µάθεις και δυο – τρεις χρήσιµες 
φράσεις στα Ιταλικά. Όλα αυτά σου προξενούν ενθουσιασµό. Μετά από 
ανυποµονησία µηνών, η µέρα του ταξιδιού φτάνει τελικά. Ετοιµάζεις τις 
βαλίτσες και ξεκινάς. Μετά από µερικές ώρες το αεροπλάνο προσγειώνεται. Η 
αεροσυνοδός ανακοινώνει: ¨Καλώς ήρθατε στην Ολλανδία¨. ¨Ολλανδία; Τι 
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εννοείτε Ολλανδία; Εγώ αγόρασα εισητήριο για Ιταλία. Προορισµός µου είναι 
η Ιταλία. Όλη µου τη ζωή ονειρευόµουν την Ιταλία¨. 
Όµως έχει γίνει µια αλλαγή στην πτήση. Το αεροπλάνο έχει προσγειωθεί στην 
Ολλανδία και εκεί πρέπει να µείνεις. Το πιο σηµαντικό είναι οτι δε σε έχουν 
µεταφέρει σε µια αηδιαστική, φοβερή, ακάθαρτη χώρα. Απλά είναι µια 
διαφορετική χώρα. Πρέπει να πας έξω να αγοράσεις καινούρια κοθοδηγητικά 
βιβλία και να µάθεις µια νέα γλώσσα. ∆εν είναι τόσο αστραφτερή, όσο η 
Ιταλία. Όταν όµως µείνεις εκεί για λίγο και πάρεις µια ανάσα, κοιτάς γύρω σου 
και αρχίζεις να αντιλαµβάνεσαι ότι η Ολλανδία έχει ανεµόµυλους, τουλίπες 
ακόµα και πίνακες του Rembrandt, παρ’όλα αυτά αυτοί που γνωρίζεις 
πηγαινοέρχονται στην Ιταλία και υπερηφανεύονται για το θαυµάσιο ταξίδι τους 
εκεί. Ο πόνος δεν θα φύγει ποτέ, ποτέ, ποτέ γιατί το χάσιµο αυτού του 
ονείρου είναι πολύ σηµαντικό. Αν περάσεις, όµως, τη ζωή σου θρηνώντας για 
το χαµένο ταξίδι στην Ιταλία, δεν θα µείνεις ποτέ ελεύθερος να απολαύσεις τα 
πολύ ιδιαίτερα, πολύ όµορφα πράγµατα που έχει να σου προσφέρει η 
Ολλανδία.» 
Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση; 
      Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά µε τον ορισµό της, αν και έχει 
επικρατήσει ο ορισµός που πρότεινε ο Liitle Glub το 1959. Σύµφωνα µε 
αυτόν, η έννοια της εγκεφαλικής παράλυσης είναι ευρεία και περιλαµβάνει 
περιπτώσεις µε διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, χαρακτηριστικό γνώρισµα 
των οποίων είναι η µόνιµη αλλά µεταβλητή διαταραχή των κινήσεων και των 
στάσεων, που οφείλεται σε µια προϊούσα βλάβη του εγκεφάλου, αποτέλεσµα 
δυσµενούς επίδρασης επ’αυτού, πριν την τελειοποίηση της ανάπτυξής του. 
Με δεδοµένο το τελεσίδικο της εγκεφαλικής βλάβης, στην εγκεφαλική 
παράλυση, δεν υπάρχει θεραπεία και δεν γίνεται αποκατάσταση, µε την 
κυριολεκτική σηµασία των όρων αυτών, επειδή έχει καταστραφεί νευρικός 
ιστός που δεν αναγεννάται, γιατί το παιδί έχει γεννηθεί, ή ζει από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του, µε αυτή την κατάσταση. Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται 
µε τη λιγότερη γνωστή σηµασία τους: η θεραπεία µε την έννοια του τρόπου 
αγωγής, δηλαδή την εκµάθηση κινήσεων όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα 
φυσιολογικά πρότυπα, και όχι της ίασης, η, δε, αποκατάσταση µε την έννοια 
της εκτέλεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων (πλύσιµο, ντύσιµο κ.λ.π). 
Έχει αποδειχθεί ότι µε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή µπορεί να 
επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση µέχρι µερικής ή και πλήρους αποκατάστασης 
των πάσης φύσεως κινητικών, διανοητικών και άλλων διαταραχών. 
      Γενικά, η επιτυχία της θεραπευτικής αγωγής, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες: 
Α) από την µορφή, την έκταση και την βαρύτητα της εγκεφαλικής παράλυσης 
Β) από την παρουσία ή µη άλλων διαταραχών (επιληψία κ.α.) 
Γ) από την έγκαιρη διάγνωση και την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας 
∆) από τον καθορισµό της πιο κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής 
Σήµερα υπάρχει µια πληθώρα µεθόδων για την αποκατάσταση της 
εγκεφαλικής παράλυσης. Υπάρχουν µέθοδοι που ακολουθούν τις βαθµίδες 
ανάπτυξης του φυσιολογικού βρέφους και αφορούν στον έλεγχο της κεφαλής, 
την περιστροφή του κορµού, το κάθισµα, το µπουσούλισµα, το γονάτισµα, την 
έγερση και τη βάδιση. Μια άλλη φυσικοθεραπευτική µέθοδος συνιστά 
διάφορες µορφές κίνησης, µάλαξη και ασκήσεις χαλάρωσης. Υπάρχει ακόµα 
η µέθοδος Fay, η οποία χρησιµοποιεί τα πρωτόγονα αντανακλαστικά και τους 
πρωτόγονους τρόπους κινήσεως. Άλλες µέθοδοι συνιστούν την παρεµπόδιση 
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της ενέργειας των παθολογικών αντανακλαστικών που εκ των πραγµάτων 
εµφανίζει το βρέφος και την τοποθέτηση αυτού σε θέσεις που να 
εξουδετερώνεται η δράση των αντανακλαστικών. 
     Ιδιαίτερα σηµαντικό ¨κεφάλαιο¨ στην φυσικοθεραπεία, είναι η πρόληψη 
των παραµορφώσεων. Η πρόληψη αυτή πραγµατοποιείται µε το βρέφος να 
τοποθετείται σε κατάλληλες θέσεις, κάνοντας παθητικές διατάσεις των 
σπαστικών µυών και χρησιµοποιώντας νάρθηκες και κηδεµόνες. 
     Στην θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης χρησιµοποιούνται χώροι µε 
καθρέπτες, ώστε ο φυσικοθεραπευτής να ελέγχει κάθε στιγµή την στάση και 
την ενεργητικότητα του παιδιού, στη διάρκεια της εκπαίδευσης στάσεων και 
κινήσεων, καθώς και στην διέγερση της αισθητικότητας του νευρικού 
συστήµατος, µέσω της πίεσης και της έλξης. 
    Τέλος, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η θεραπεία της εγκεφαλικής 
παράλυσης, δεν είναι θεραπεία που διαρκεί ηµέρες ή µήνες. Απαιτεί 
προγραµµατισµό, σύστηµα και κοπιαστικό αγώνα για πολλά χρόνια. Τα 
αποτελέσµατά της, πάντως, είναι εντυπωσιακά, ιδιαίτερα δε αν η θεραπεία 
αρχίσει στην βρεφική ηλικία. 
 
Και ας µην ξεχνάµε ότι η εγκεφαλική παράλυση: 
δεν είναι µεταδοτική 
δεν είναι κληρονοµική 
δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή 
Απλοί κανόνες προσέγγισης ατόµων µε νοητική υστέρηση                    
ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΑΣ  
Αντιδράτε µε το συνήθη τρόπο, συστηθείτε, ρωτήστε το όνοµα του και 
χρησιµοποιείστε το κατά τη συνοµιλία σας µαζί του.                     
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ  
Μιλήστε στο άτοµο για τον εαυτό σας και τη δουλειά σας. Μη ρωτάτε συνέχεια 
και µη φοβάστε τη σιωπή. Είναι ευκολότερο να µιλάτε µε κάποιον, όταν 
ασχολείστε και οι δύο µε την ίδια δραστηριότητα.                                                 
ΑΝ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΕΙ  
Ζητείστε να επαναλάβει αυτό που είπε, να το πει µε άλλο τρόπο, να σας δείξει 
σε τί αναφέρεται, να ζητήσει τη βοήθεια κάποιου φίλου/φίλη της. Μπορείτε 
ακόµη να κάνετε µία υπόθεση και µετά να ελέγξετε αν είναι σωστή. Είναι 
σηµαντικό να προσπαθείτε να καταλάβετε τι εννοεί. Σύντοµα θα αρχίσετε να 
συνηθίζετε και να καταλαβαίνετε τον τρόπο οµιλίας του. Αυτό που απαιτείται 
είναι απλώς λίγη παραπάνω συγκέντρωση στην αρχή.                            
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ  
Ένα άτοµο µε νοητική υστέρηση δεν έχει το ίδιο πλούσιο λεξιλόγιο µε σας. 
Χρησιµοποιείστε το ίδιο επίπεδο λέξεων και εκφράσεων µε το δικό του.        
ΜΗΝ ΕΚΠΛΗΣΣΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟ ΤΟΥ  
Πολλοί άνθρωποι µε νοητική υστέρηση δρουν αυθόρµητα, δείχνουν τα 
συναισθήµατα τους πιο άµεσα και πιο γρήγορα από τους άλλους. Η 
συµπεριφορά τους µπορεί να είναι ασυνήθιστη κάποιες φορές, µπορεί να 
ακούγονται υπερβολικά φιλικοί, να στέκονται πολύ κοντά, να κρατούν το χέρι 
σας ή να µιλούν υπερβολικά δυνατά. Αυτό συµβαίνει γιατί συνήθως δεν έχουν 
πείρα στην επαφή ή δεν γνωρίζουν τους "κοινωνικούς κανόνες" που ισχύουν 
για όλους µας. Είναι σηµαντικό να είστε ο εαυτός σας σε τέτοιες περιπτώσεις. 
π.χ. εάν αισθάνεστε άβολα όταν σας αγκαλιάζουν, αποµακρυνθείτε ευγενικά, 
απαλά αλλά και σταθερά έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα.  
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Θετικά χαρακτηριστικά ατόµων µε αναπηρίες  
- Έµφαση στην ανάπτυξη του συναισθήµατος  
- Αυθορµητισµός στην εκδήλωση  
- Ανταπόκριση στα συναισθήµατα των άλλων και όχι στην κοινωνική τους 
θέση ή ρόλο.  
- Αναγνώριση και ανταπόκριση της θετικής συµπεριφοράς των άλλων  
- Γνήσιο ενδιαφέρον για το κοινό καλό  
- Αγάπη όχι "υπό όρους"  
- ∆είχνουν εµπιστοσύνη στους άλλους και όταν ακόµη εκείνοι τους έχουν 
απογοητεύσει  
- ∆ε δείχνουν ενδιαφέρον για χρήµατα ή άλλα υλικά αγαθά  
- Προκαλούν θετικά συναισθήµατα στους άλλους (αλληλοβοήθεια, πραότητα 
κ.ά)  
- Είναι ικανοί να χαίρονται µε µικρά πράγµατα  
- Είναι ειλικρινείς  
- ∆ε βαριούνται µε στερεότυπες δουλειές ρουτίνας  

Σύµφωνα µε έρευνα των Heidi Anttila, Ilona Autti-Rämö, Jutta Suoranta, 
Marjukka Mäkelä και Malmivaara Antti  

 που έγινε µε θέµα: Την αποτελεσµατικότητα των φυσικών 

επεµβάσεων θεραπείας για τα παιδιά µε την εγκεφαλική παράλυση:  
Η εγκεφαλική παράλυση  περιγράφει "µια οµάδα µόνιµων αναταραχών της 
ανάπτυξης της µετακίνησης και της στάσης, προκαλώντας τον περιορισµό 
δραστηριότητας, οι οποίες αποδίδονται στις µη αναπτυσσόµενες διαταραχές 
που εµφανίστηκαν να αναπτυχθούν εµβρυϊκά ή τον εγκέφαλο νηπίων. Οι 
αναταραχές µηχανών της εγκεφαλικής παράλυσης συνοδεύονται συχνά από 
τις διαταραχές της αίσθησης, της αντίληψης, της γνώσης, της επικοινωνίας, 
και της συµπεριφοράς, από την επιληψία, και από τα δευτεροβάθµια οστεο-
µυικά προβλήµατα." Η κατ' εκτίµηση επικράτηση στο γενικό πληθυσµό είναι 
2/1000 . Οι περιορισµοί στη δραστηριότητα απαιτούν τη µεµονωµένη 
αποκατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Η φυσική θεραπεία  
διαδραµατίζει έναν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του όρου εστιάζει στη 
λειτουργία, τη µετακίνηση, και τη βέλτιστη χρήση της δυνατότητας του 
παιδιού. Η φυσικοθεραπεία χρησιµοποιεί τις φυσικές προσεγγίσεις που 
προωθούν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσει τη φυσική, ψυχολογική και 
κοινωνική ευηµερία. Οι φυσιοθεραπευτές διδάσκουν επίσης τους γονείς πώς 
να χειριστούν το παιδί τους στο σπίτι δραστηριότητες για τη σίτιση, του 
λουσίµατος, του επιδέσµου και του άλλου, και να δώσουν τις συµβουλές για 
τις συσκευές κινητικότητας.  Οι φυσιοθεραπευτές υπογραµµίζουν την ανάγκη 
για την πρακτική να είναι στοιχεία που βασίζονται όποτε είναι δυνατόν. Οι 
προηγούµενες αναθεωρήσεις έχουν εξετάσει την αποτελεσµατικότητα των 
επεµβάσεων της φυσικοθεραπείας  για τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση 
που εστιάζει στην θεραπεία νευροµυικής επανεκπαίδευσης, κατάρτιση 
δύναµης , διάφορες επεµβάσεις φυσικοθεραπείας. 
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1.3  ΑΥΤΙΣΜΟΣ 
 
Εισαγωγή . 

 

Ο αυτισµός είναι µια κυρίαρχη αναπτυξιακή αναταραχή. Αυτό σηµαίνει ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι στο φάσµα αυτισµού έχουν τις καθυστερήσεις, τις 
διαφορές ή τις αναταραχές σε πολλές περιοχές -- συµπεριλαµβανοµένων των 
ακαθάριστων και λεπτών δεξιοτήτων µηχανών. Τα παιδιά στο φάσµα 
µπορούν να έχουν το χαµηλό τόνο µυών, ή να έχουν έναν σκληρό χρόνο µε 
το συντονισµό και τον αθλητισµό. Αυτά τα ζητήµατα µπορούν να 
παρεµποδίσουν τη βασική καθηµερινή λειτουργία -- και σχεδόν θα 
παρεµποδίσουν την κοινωνική και φυσική ανάπτυξη.   
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Εγκέφαλος αυτιστικών 

Κριτήρια διάγνωσης αυτισµού 

Α. Ποιοτική ανεπάρκεια σε αµοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση όπως εκ-
όηλώνεται µε τα παρακάτω:                                                                              
1. Σαφής έλλειψη επαγρύπνησης σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ή τα 
συναισθήµατα άλλων (π.χ. µεταχειρίζεται ένα άτοµο σαν να ήταν κοµµάτι 
επίπλου, δεν αντιλαµβάνεται την αγωνία ενός άλλου ατόµου, προφανώς δεν 
αντιλαµβάνεται την ανάγκη άλλων για ιδιωτική ζωή).                                           
2. Έλλειψη ή µη φυσιολογική επιδίωξη ανακούφισης^ σε περιόδους αγωνίας 
(π.χ. δεν επιδιώκει την ανακούφιση ακόµη και όταν είναι άρρωστο, 
πληγωµένο ή κουρασµένο, επιδιώκει την ανακούφιση µ' έναν τρόπο 
στερεότυπο, π.χ. λέει “τυρί, τυρί, τυρί” κάθε φορά που είναι πληγωµένο)..       
3. Έλλειψη ή ανεπαρκής µίµηση (π.χ. δεν κουνάει το χέρι του όταν λέει “γεια 
σας”, δεν αντιγράφει τις δραστηριότητες της µητέρας στο σπίτι, µηχανική 
µίµηση ενεργειών χωρίς περιεχόµενο).                                                              
4. Έλλειψη ή µη φυσιολογικό παιχνίδι µ' άλλους (δε συµµετέχει ενεργά σε 
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απλά παιχνίδια, προτιµά µοναχικές δραστηριότητες παιχνιδιού, εµπλέκεται 
στο παιχνίδι άλλων παιδιών µόνο ως “µηχανική βοήθεια”).                                         
5. Σαφής έλλειψη ικανότητας για σύναψη φιλίας µε συνοµηλίκους (κανένα 
ενδιαφέρον για σύναψη φιλίας µε συνοµηλίκους, παρά το ενδιαφέρον να κάνει 
φίλους δείχνει έλλειψη κατανόησης των συνηθειών που διέπουν την 
κοινωνική συναλλαγή, για παράδειγµα, διαβάζει τηλεφωνικό κατάλογο σε µη 
ενδιαφερόµενους συνοµηλίκους). 

Β. Ποιοτική ανεπάρκεια λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία και σε 
δραστηριότητες δηµιουργικής φαντασίας, όπως εκδηλώνεται από τα 
παρακάτω:                                                                                                         
1. Κανένας τρόπος επικοινωνίας, όπως χρήση άναρθρων κραυγών               
επικοινωνίας, έκφραση προσώπου, χειρονοµία, µίµηση ή οµιλούµενη 
γλώσσα.                                                                                                                               
2. Σαφής ανώµαλη µη λεκτική επικοινωνία σε θέµατα όπως ερευνητική µατιά, 
έκφραση προσώπου, στάση σώµατος ή χειρονοµίες για την έναρξη ή ρύθµιση 
κοινωνικής συναλλαγής (π.χ. δεν προβλέπει ότι πρόκειται να το κρατήσουν 
στα χέρια, δε λυγίζει το σώµα του όταν κρατείται, δεν κοιτάζει το άτοµο ή δε 
γελά όταν πραγµατοποιεί µια κοινωνική προσέγγιση, δε χαιρετά µε χειραψία 
τους γονείς του ή επισκέπτες, έχει ένα σταθερό απλανές βλέµµα σε 
κοινωνικές καταστάσεις).                                                                                                    
3. Έλλειψη δραστηριότητας δηµιουργικής φαντασίας, όπως παίζοντας ρόλους 
ενηλίκου, φανταστικών προσώπων ή ζώων, έλλειψη ενδιαφέροντος για 
ιστορίες φανταστικών γεγονότων.                                                                                      
4. Σαφείς ανωµαλίες στην παραγωγή οµιλίας, η οποία συµπεριλαµβάνει 
χαρακτηριστικά όπως ένταση, χρωµατισµός, αγωνία, αναλογία, ρυθµός και 
τόνος (π.χ. µονότονη οµιλία, µελωδία που µοιάζει µ' ερώτηση, ή υψηλός 
χρωµατισµός).                                                                                                                    
5. Σαφείς ανωµαλίες στη µορφή ή το περιεχόµενο της οµιλίας, η οποία 
συµπεριλαµβάνει στερεότυπη και επαναληπτική χρήση οµιλίας (π.χ. άµεση 
ηχολαλία ή µηχανική επανάληψη τηλεοπτικών εµπορικών διαφηµίσεων), 
χρήση του “εσύ” αντί για “εγώ” (π.χ. χρησιµοποιεί: “θέλεις παξιµάδι;” για να 
εννοήσει: “θέλω ένα παξιµάδι”), ιδιοσυγκρασική χρήση λέξεων ή φράσεων 
(π.χ. χρησιµοποιεί: “Πήγαινε καβάλα στον πράσινο διάδροµο” για να 
εννοήσει: “θέλω να πάω στην κούνια”), ή συχνές άσχετες επισηµάνσεις (π.χ. 
αρχίζει να οµιλεί για δροµολόγια τρένου στη διάρκεια µιας συζήτησης γι' 
αθλήµατα). ,                                                                                                                        
6. Σαφής ανεπαρκής ικανότητα να ξεκινάει ή να διατηρεί µια συζήτηση µε 
άλλους πέρα από την επαρκή οµιλία (π.χ. καταγίνεται σε µακροσκελείς 
µονολόγους που αφορούν ένα θέµα ανεξάρτητα από τη σύνδεση του µε άλλα 
θέµατα). 

Γ. Σαφώς περιορισµένο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων χαι ενόιαφεροντων, 
όπως φαίνεται από τα παρακάτω: 

1. Στερεότυπες κινήσεις του σώµατος, π.χ. χτύπηµα - στρίψιµο - πλέξιµο των 
χεριών, δυνατό χτύπηµα του κεφαλιού, σύνθετες κινήσεις ολόκληρου του 
σώµατος.                                                                                                                     
2. Σταθερή προκατάληψη σε ό,τι αφορά τµήµατα αντικειµένων (π.χ. µύρι-σµα 
αντικειµένων, επαναληπτική αισθησιακή επαφή µε υλικά, περιοτροφή τροχών 
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αυτοκινήτων-παιχνιδιών) ή προσκόλληση σε ασυνήθιστα αντικείµενα (π.χ. 
επιµένει να περιστρέφει ένα κοµµάτι από σχοινί).                                                                          
3. Σαφής αγωνία γι' αλλαγές σε ασήµαντες όψεις του περιβάλλοντος, π.χ. 
όταν ένα βάζο µετακινείται από τη συνηθισµένη θέση.                                                    
4. Αλόγιστη εµµονή σε συνακόλουθες ρουτίνες µε ακριβή λεπτοµέρεια, π.χ. 
εµµονή ν' ακολουθείται πάντοτε και µε ακρίβεια η ίδια συνήθεια στα ψώνια.        
5. Σαφώς περιορισµένο εύρος διαφερόντων και µια προκατάληψη µ' ένα 
στενό ενδιαφέρον, π.χ. ενδιαφέρεται να βάζει στη σειρά αντικείµενα, να 
συγκεντρώνει µετεωρολογικά γεγονότα ή να προσποιείται ότι είναι ένα 
φανταστικό πρόσωπο.( Washington, DC) 

 
 

                                 
. 

Φυσικοθεραπεία σε παιδιά µε αυτισµό: 
Οι φυσιοθεραπευτές µπορούν να συνεργαστούν µε τα πολύ µικρά παιδιά στις 
βασικές δεξιότητες µηχανών όπως η συνεδρίαση, το κύλισµα, η στάση και το 
παιχνίδι. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν µε τους γονείς για να τους 
διδάξουν µερικές τεχνικές για το παιδί τους να χτίσει τη δύναµη µυών, το 
συντονισµό και τις δεξιότητες. ∆εδοµένου ότι τα παιδιά γίνονται παλαιότερα, 
οι φυσιοθεραπευτές είναι πιθανότερο να έρθουν στον παιδικό σταθµό ή το 
σχολείο ενός παιδιού. Εκεί, µπορούν να λειτουργήσουν στις περιπλοκότερες 
δεξιότητες όπως το πήδηµα, το λάκτισµα, η ρίψη και η σύλληψη. Αυτές οι 
δεξιότητες είναι όχι µόνο σηµαντικές για τη φυσική ανάπτυξη, αλλά και για την 
κοινωνική δέσµευση στον αθλητισµό, την κοιλότητα και το γενικό παιχνίδι.   
Στις σχολικές τοποθετήσεις, οι φυσιοθεραπευτές µπορούν να τραβήξουν τα 
παιδιά έξω στην εργασία µε τους one-on-one, ή "ωθήστε" στις 
χαρακτηριστικές σχολικές τοποθετήσεις όπως η κατηγορία γυµναστικής για 
να υποστηριχθούν τα παιδιά υπό τις πραγµατικές συνθήκες. ∆εν είναι 
ασυνήθιστο για έναν φυσιοθεραπευτή να δηµιουργήσει τις οµάδες 
συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών και αυτιστικών παιδιών για να 
εργαστεί στις κοινωνικές πτυχές των φυσικών δεξιοτήτων. Οι 
φυσιοθεραπευτές µπορούν επίσης να συνεργαστούν µε τους δασκάλους 
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ειδικής εκπαίδευσης και βοηθοί, τους δασκάλους γυµναστικής και τους γονείς 
για να παρέχουν τα εργαλεία για τις κοινωνικές/φυσικές δεξιότητες. 
  
 
 

                                   
    
 
 
 
1.4                                           Σύνδροµο down 
 
Εισαγωγή:                                                                                                                                 
Το σύνδροµο Down δεν είναι ασθένεια! Οι άνθρωποι δεν υποφέρουν από 
αυτήν, ούτε είναι θύµατα. Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική κατάσταση 
που επηρεάζει µία περίπου στις 600-700 γεννήσεις παιδιών. Όπως δηλώνει 
και ο όρος "σύνδροµο" είναι ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών που είναι 
εµφανή όχι µόνο σωµατικά αλλά και ως ένα βαθµό νοητικής υστέρησης ή 
µαθησιακής δυσκολίας. Το σύνδροµο Down δηµιουργείται από ένα 
παραπάνω χρωµόσωµα στο 21ο ζευγάρι.Τα χρωµοσώµατα µε απλά λόγια 
είναι τα "δοµικά υλικά" που µας δίνουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά, χρώµα 
µατιών, χρώµα µαλλιών κ.λπ.. Παρόµοια τα άτοµα µε σύνδροµο Down, 
επειδή έχουν το παραπάνω χρωµόσωµα, παρουσιάζουν κοινά σωµατικά 
χαρακτηριστικά Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη, ότι όσο κι αν µοιάζουν 
τα παιδιά µεταξύ τους µε την πρώτη µατιά, έχουν και κοινά χαρακτηριστικά µε 
την οικογένεια τους, κάτι που γίνεται εµφανές πολύ γρήγορα. Είναι επίσης 
σηµαντικό να θυµόµαστε ότι οι κοινές τάσεις δεν αποτελούν ένδειξη των 
µελλοντικών δυνατοτήτων ή ικανοτήτων των παιδιών για να µάθουν. 
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Κοινά χαρακτηριστικά                                                                                                

• Ακοή                                                                                                                                      
Πολλά παιδιά είναι επιρρεπή σε κρυώµατα και µολύνσεις. Σ' αυτό 
συµβάλλουν οι µικρότερες ρινικές κοιλότητες, µε αύξηση της καταρροής. Αυτό 
µπορεί να επηρεάσει την ακοή, και εάν δεν προσεχθεί ή αντιµετωπιστεί, θα 
οδηγήσει σε προβλήµατα ακοής. Μερικά παιδιά παρουσιάζουν επιπρόσθετα 
απώλεια-µείωση ακοής, συχνά αποτέλεσµα από ωτίτιδα. Η θεραπεία µπορεί 
να περιλαµβάνει την εισαγωγή µικρού σωλήνα ή τη χρησιµοποίηση 
ακουστικών. Θα συµβουλεύαµε, µετά από κάθε κρυολόγηµα να ελέγχεται αν 
τα παιδιά µπορούν να ακούν. Τα παιδιά που φορούν ακουστικά πρέπει να 
βοηθιούνται για να τα χρησιµοποιούν και να τα ελέγχουν. Επίσης, η απόδοση 
των ακουστικών θα πρέπει να ελέγχεται κατά διαστήµατα.  Εποµένως, είναι 
σηµαντικό να φροντίζουµε οι οδηγίες να δίνονται καθαρά, απλά και πρόσωπο 
µε πρόσωπο. Οι θόρυβοι από το περιβάλλον, καθώς και οι περίπλοκες 
οδηγίες µπορούν να µπερδέψουν ένα παιδί µε απώλεια ακοής και ο 
εντοπισµός του ήχου να είναι δύσκολος.  

• Επικοινωνία - Οµιλία και Λόγος (Γλώσσα): Γενικά τα παιδιά µε σύνδροµο 
Down έχουν ένα µικρό στοµατικό πλαίσιο. Οι ρινικές οδοί είναι µικρότερες και 
ο ουρανίσκος είναι µικρός και ψηλός µειώνοντας έτσι τη στοµατική κοιλότητα. 
Συχνά η γλώσσα είναι µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα το παιδί να µην µπορεί να 
την κρατήσει µέσα. Αυτό µπορεί να επηρεάσει την αναπνοή και την άρθρωση 
οδηγώντας σε προβλήµατα στην οµιλία. Οι προσπάθειες να µάθουµε στο 
παιδί να κρατάει µέσα τη γλώσσα του, είναι συνήθως επιτυχείς. Ο 
εκφραστικός λόγος έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία για κάδε παιδί και το ίδιο 
ισχύει και για τα παιδιά µε σύνδροµο Down. Τίποτα δεν είναι πιο 
απογοητευτικό για κάθε παιδί από τα να µην µπορεί να εκφράσει τις ιδέες και 
απόψεις του σε άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται µεγάλη υποµονή για να 
διασφαλίσουµε ότι ένα παιδί µε δυσκολία στο λόγο ή στην οµιλία δεν δα 
αποθαρρυνθεί από το να µιλήσει. Πάντοτε να ακούτε προσεκτικά και να 
φροντίζετε να δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες στην προσπάθεια τους να 
απαντήσουν και να συµµετέχουν στη συζήτηση. Οι ιδέες υπάρχουν. Μπορεί 
όµως η διαδικασία αυτή να πάρει λίγο καιρό και να χρειαστεί αρκετή 
αυτοπεποίθηση από τα παιδιά για να µπορέσουν να εκφραστούν µε λόγια ή 
νοήµατα αυτές οι ιδέες. Ενθαρρύνετε τα υπόλοιπα παιδιά να είναι 
υποµονετικά και βοηθείστε τα να καταλάβουν πόσο πολύ θέλει να µιλήσει το 
παιδί και πόσο δύσκολο µπορεί να είναι γι' αυτό. Το διάβασµα βοηθά στην 
οµιλία και το λόγο. Η προφορά των λέξεων όταν διαβάζονται, τείνει να είναι 
πιο ξεκάθαρη από τη φυσιολογική οµιλία του παιδιού. Το διάβασµα βοηθά 
τόσο στην άρθρωση όσο και στην ανάπτυξη γλωσσικών µοτίβων που δεν 
περιλαµβάνονται στο ρεπερτόριο του παιδιού. Μπορεί να µην είναι αναγκαίο 
να ολοκληρωθεί η διδασκαλία των προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων, πριν 
αρχίσει η ανάγνωση. Η εκµάθηση της ανάγνωσης είναι πιθανό να διευρύνει 
τον καθοµιλούµενο λόγο του παιδιού. Ένα σύστηµα µε σύµβολα ή νοήµατα, 
οπτικά ερεθίσµατα και χρήση υπολογιστών µπορεί να είναι πολύ βοηθητικά 
για ένα παιδί µε δυσκολία στην οµιλία.  
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• Όραση                                                                                                                   
Επειδή τα οπτικά ερεθίσµατα αποτελούν µεγάλη βοήθεια για τα παιδιά µε 
σύνδροµο Down, είναι απαραίτητο να διασφαλίζουµε ότι η όραση των 
παιδιών δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα. Επειδή η "γέφυρα" της µύτης 
είναι µικρή ή ανεπαρκής, τα παιδιά έχουν δυσκολία στο να φορούν τα γυαλιά 
τους. Οι οπτικοί βέβαια εκσυγχρονίζονται και µπορούν να βοηθήσουν 
βάζοντας στα γυαλιά διαφορετικό κοµµάτι (γέφυρα) στη µέση και µεγαλύτερα 
χερούλια. Οι φακοί επαφής έχουν επίσης προσαρµοστεί για τα παιδιά µε 
σύνδροµο Down, αλλά χρειάζονται περισσότερο προσεκτική επιτήρηση. Εάν 
τα παιδιά φορούν γυαλιά, µπορεί να χρειάζονται καθάρισµα, ειδικά µετά το 
γεύµα. Σε ένα παιδί µε φτωχή όραση θα πρέπει να του επιτραπεί να κρατάει 
το βιβλίο όπου το βολεύει για να το διαβάσει - ίσως πιο κοντά στα µάτια του ή 
αποµακρυσµένο (tilted). Ένα άλλο µικρό σηµείο που θα πρέπει να προσεχτεί 
είναι ότι τα µάτια του παιδιού µπορεί να µην µπορούν να προσαρµοστούν 
γρήγορα από το έντονο φως στη σκιά και το αντίθετο. Αυτό µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα να σκοντάφτει το παιδί στις σκάλες, κάτι που ίσως δε θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως αδεξιότητα από µέρους του παιδιού.  

• Κινητικότητα                                                                                                         
Γενικά η κινητικότητα δεν είναι πρόβληµα στα παιδιά µε σύνδροµο Down, 
εκτός αν έχουν πολλαπλές αναπηρίες. Ωστόσο ο µυϊκός τους τόνος είναι πιο 
χαλαρός από των άλλων παιδιών και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες 
στο συντονισµό και στο βάδισµα (gait). Μερικά παιδιά µπορεί να έχουν 
δυσκολίες στο να πηδούν, να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο. Αυτές οι 
δυσκολίες µπορεί να δηµιουργήσουν απογοητεύσεις στα οµαδικά παιχνίδια 
και στα σπορ αλλά δε θα πρέπει να αποθαρρύνουµε τα παιδιά στο να 
συµµετέχουν. Ίσως θα χρειάζεται να τους υπενθυµίζουµε να χρησιµοποιούν 
το κυρίαρχο χέρι τους για να κρατήσουν τη ρακέτα, να ρίξουν τους κρίκους 
κτλ. Η κολύµβηση, ο χορός, οι ασκήσεις και τα παιχνίδια όπως 
συµπεριλαµβάνονται στο κανονικό πρόγραµµα του σχολείου, θα βοηθήσουν 
στην καλυτέρευση του µυϊκού τόνου και της φυσικής κατάστασης. Εποµένως, 
η συµµετοχή των παιδιών σ' αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει πάντα να 
ενθαρρύνεται. Το Department of Health Medical Advisors στη Μ. Βρετανία, 
σηµειώνει κάποια µικρότερα σηµεία που πρέπει να δοθεί προσοχή, δίνοντας 
κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές για ορισµένες έντονες σωµατικές 
ασκήσεις καθώς και για την αστάθεια του άτλαντα.  

•    Γενική υγεία                                                                                                                               
Τα περισσότερα παιδιά µε σύνδροµο Down έχουν εξαιρετική όρεξη αλλά η 
παχυσαρκία θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα. Η καλή 
διατροφή είναι σηµαντικός παράγοντας για την υγεία τους. Μερικά παιδιά 
µπορεί να έχουν προβλήµατα στο µάσηµα της τροφής και µπορεί να 
χρειάζονται περισσότερη ώρα για να τελειώσουν το γεύµα τους. Όταν κάνει 
κρύο µπορεί να χρειαστούν να τους υπενθυµίζεται να βάζουν ή να βγάζουν το 
πανωφόρι τους. Επίσης µπορεί να χρειαστούν κάποια προστασία για 
ευαίσθητο δέρµα.  

• Ανοσοποιητικό σύστηµα                                                                                                             
Το ανοσοποιητικό τους σύστηµα µπορεί να µην είναι τόσο καλά ανεπτυγµένο 
όπως στα άλλα παιδιά. Τα παιδιά µε σύνδροµο Down µπορεί να είναι πιο 
επιρρεπή σε αρρώστιες, ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.  

• Προβλήµατα καρδιάς                                                                                                   
Μερικά παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν καρδιακά προβλήµατα που 
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ποικίλλουν στη σοβαρότητα τους. Πολλά παιδιά χειρουργούνται όταν είναι 
µωρά. Άλλα όµως δεν µπορούν να βοηθηθούν τόσο εύκολα. Είναι 
απαραίτητη η συνεργασία των γονέων του παιδιού µε τον οικογενειακό γιατρό 
ώστε να ξέρουν τι να κάνουν για να τα βοηθήσουν. Η νοσοκόµα του σχολείου 
θα πρέπει να συµµετέχει όπου είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι 
όσο και αν φαίνονται "φοβερά" τα σωµατικά προβλήµατα των παιδιών µε 
σύνδροµο Down, δεν παρουσιάζονται όλα τα προβλήµατα µαζί στα παιδιά και 
πολλές φορές δεν υπάρχουν καν. Πολλά παιδιά µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν 
τα προβλήµατά τους µε το δικό τους τρόπο. Μάθετε από το παιδί µε το να 
είστε µαζί του, και συνεργαζόµενοι µ' αυτό θα βοηθήσετε για το καλύτερο 
αποτέλεσµα. Τα οφέλη θα φανούν όταν το σχολείο και οι γονείς ενηµερώνουν 
ο ένας τον άλλο για τη γενική κατάσταση υγείας του παιδιού.  

• Κοινωνικές δεξιότητες και συµπεριφορά                                                                        
Το φάσµα ικανοτήτων στα παιδιά µε σύνδροµο Down, αν και είναι 
χαµηλότερο και γενικά µε πιο αργούς ρυθµούς, είναι τόσο ευρύ όπως και σε 
κάθε άλλη οµάδα παιδιών. Πρέπει να επαναλάβουµε ότι η παρουσία ή 
απουσία εµφανών χαρακτηριστικών, που σχετίζονται µε το σύνδροµο Down, 
δεν δίνει καµιά ένδειξη για την ατοµική ικανότητα του παιδιού. Θα πρέπει να 
τονιστεί πως έστω και αν το παραπανίσιο χρωµόσωµα επηρεάζει πολλά µέρη 
του σώµατος και του εγκεφάλου, η προσωπικότητα του παιδιού πηγάζει από 
το περιβάλλον και την οικογένεια του. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι ένα παιδί 
µε σύνδροµο Down µπορεί να παρουσιάσει µια ποικίλη κλίµακα ικανοτήτων, 
όπως και κάθε άλλο παιδί. Μια από τις πιο συχνές παρανοήσεις για τα παιδιά 
µε σύνδροµο Down είναι ότι αυτά τα παιδιά είναι πάντα εκδηλωτικά και 
αγαπητά (affectionate lovable). Μερικά είναι, αλλά κάποια σίγουρα δεν είναι! 
Όλα τα παιδιά έχουν ενοχλητικές και εκνευριστικές συνήθειες, 
συµπεριφέρονται άσχηµα, δεν είναι υπάκουα ή αποσπάται η προσοχή τους 
εύκολα. Τα παιδιά µε σύνδροµο Down δεν είναι διαφορετικά.  

Είναι σηµαντικό να επιτευχθεί ισορροπία Μερικά παιδιά µε σύνδροµο 
Down µπορεί να τα αναλάβουν κάποια παιδιά της τάξης και να τα 
"προστατεύουν". Οι συµµαθητές/τριες πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αλληλεπιδρούν φυσιολογικά µε το παιδί µε σύνδροµο Down τόσο µέσα όσο 
και έξω από την τάξη. ¶λλα παιδιά λιγότερο ήρεµα χρειάζονται µερικές φορές 
σταθερή και πειθαρχική αντιµετώπιση για να µάθουν τα όρια. Αν γίνονται 
συνεχείς εξαιρέσεις για ένα παιδί που συµπεριφέρεται άσχηµα επειδή έχει 
σύνδροµο Down, αυτό δε θα βοηθήσει καθόλου και µπορεί να δηµιουργήσει 
µεγαλύτερα προβλήµατα. Όλα τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών µε 
σύνδροµο Down διαρκούν περισσότερο. Έτσι για τις ενοχλητικές 
συµπεριφορές χρειάζεται µεγαλύτερο διάστηµα για να εξαλειφθούν. Είναι 
σηµαντικό να λαµβάνουµε υπόψη ότι κάποια ξαφνική αναστάτωση του 
παιδιού µπορεί να οφείλεται ίσως στην απογοήτευση του παιδιού για κάποια 
δυσκολία που συναντά ή στο ότι δεν νιώθει καλά. Εάν κάποιο παιδί πεισµώνει 
ή αποτραβιέται και µια προσεκτική εξήγηση δεν το επαναφέρει, αξίζει να 
δοκιµάσουµε να το κάνουµε να γελάσει. Πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ ότι 
είναι πιο σηµαντικό να επαινούµε την καλή συµπεριφορά παρά να δίνουµε 
σηµασία στην άσχηµη συµπεριφορά. Κάποιες απλές αµοιβές µπορούν να 
είναι αποτελεσµατικές όπως χρυσά αστεράκια ή ζωγραφιές σ' ένα πίνακα. 
Επίσης, θα ήταν πολύ ωφέλιµο να υπάρχει συνεργασία µε το σπίτι ώστε η 
επιθυµητή συµπεριφορά και οι µέθοδοι πειθαρχίας να είναι ενιαίες. 
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Γνωρίζουµε ότι πολλά παιδιά έχουν διαφορετική συµπεριφορά όταν είναι στο 
σχολείο. Ωστόσο, η αιτιολογία µπορεί να είναι διαφορετική για κάθε µια 
περίπτωση και εποµένως η συµπεριφορά του ενήλικα πρέπει να είναι 
αντίστοιχη. Πολλά παιδιά επηρεάζονται από τις αλλαγές στο καθηµερινό τους 
πρόγραµµα ιδιαίτερα εάν είναι ξαφνικές ή δεν τους επεξηγούνται. Συχνά αυτό 
µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα παιδιά µε σύνδροµο Down. Πρέπει να 
δίνεται προσοχή ώστε να εξηγούνται από πριν τυχόν αλλαγές στις 
δραστηριότητες, στο προσωπικό κτλ. Μερικές φορές τα παιδιά µε σύνδροµο 
Down επαναλαµβάνουν αυτό που τους λέγεται προσπαθώντας να 
ευχαριστήσουν και όχι επειδή αυτό που λένε είναι αλήθεια. Μερικά έχουν την 
τάση να λένε "ναι" όταν εννοούν "όχι" ή το αντίστροφο, αλλά εάν ο ενήλικας 
περιµένει ή ρωτήσει ξανά µε διαφορετικό τρόπο, θα πάρει τη σωστή 
απάντηση. Επίσης τα παιδιά αυτά συνηθίζουν να χαιρετούν τους άλλους µε 
µη-κατάλληλο τρόπο. Τα φιλιά και άλλοι διαχυτικοί χαιρετισµοί δεν είναι πάντα 
κατάλληλοι. Αυτό ισχύει και για τις δυο πλευρές! Είναι σηµαντικό όταν 
επισκέπτονται ενήλικοι την τάξη σας να φέρονται στα παιδιά µε σύνδροµο 
Down όπως θα φέρονταν και στα άλλα παιδιά της τάξης σας. Η δική σας 
συµπεριφορά προς το παιδί ως άτοµο, είναι το "κλειδί" που θα το βοηθήσει να 
ευχαριστηθεί το χρόνο που θα περάσει στην τάξη µαζί σας και µε τα άλλα 
παιδιά.  

 

• Λεπτή κινητικότητα και δεξιότητα                                                                           
Εκτός από προβλήµατα συντονισµού, µερικά παιδιά επειδή τα δάχτυλα τους 
είναι πιο κοντά και ίσως πιο αδύνατα, µπορεί να χρειαστούν ενθάρρυνση µε 
τις δεξιότητες της λεπτής κινητικότητας, ιδιαίτερα όταν µαθαίνουν να 
σχηµατίζουν τα γράµµατα και να γράφουν για πρώτη φορά. Συχνά τα παιδιά 
µε σύνδροµο Down πιάνουν το µολύβι µε ένα διαφορετικό τρόπο ( µε όλη 
την παλάµη του χεριού και όχι στις αρθρώσεις των δαχτύλων) και αυτό 
µπορεί να δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα. Η εξάσκηση στη 
δραµατοποίηση και στα παιχνίδια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυξηθεί 
ο συντονισµός µατιού - χεριού. Το να µαζεύει το παιδί µικρά αντικείµενα ή 
κοµµάτια χαρτιού, θα δυναµώσει τα δάχτυλα και τα χέρια. Η γραφή θα 
πρέπει να διδαχθεί προσεκτικά και από την αρχή τα γράµµατα θα πρέπει να 
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σχηµατίζονται σωστά. Γράµµατα σχηµατισµένα από άµµο (ανάγλυφα) που 
χρησιµοποιούνται για ψηλάφηση µε το δείχτη, µπορεί να βοηθήσουν. Ο 
έλεγχος του µολυβιού µπορεί να είναι αδύνατος, επειδή τα δάχτυλα είναι 
κοντά και οι αντίχειρες είναι τοποθετηµένοι χαµηλά. Γι' αυτόν το λόγο τα 
παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση σ' αυτές τις δεξιότητες, ιδιαίτερα όταν 
µαθαίνουν να σχηµατίζουν τα γράµµατα και να γράφουν. Τα παιδιά θα 
ελέγχουν καλύτερα τα ψαλίδια εάν τα κρατούν τοποθετώντας το δείκτη στον 
άξονα του ψαλιδιού και το τρίτο και τέταρτο δάχτυλο στις τρύπες. Είναι 
σηµαντικό να διασφαλίζετε ότι ο εξοπλισµός είναι διαθέσιµος και ότι 
δουλεύει καλά. Συχνά το λιγότερο ικανό παιδί είναι αυτό που του µένει ο 
ελαττωµατικός εξοπλισµός.   
• Ψυχαγωγία και ∆ιαλείµµατα                                                                                      
Πολλά έχουν ειπωθεί για τη σηµασία του ελεύθερου παιχνιδιού, για τα 
διαλείµµατα και για τη διακοπή για µεσηµεριανό φαγητό που δίνουν την 
ευκαιρία στα παιδιά να ξεφύγουν από "τη δοµή και πειθαρχία" της τάξης. 
Αυτά τα διαλείµµατα δεν είναι πάντα δηµιουργικά για τα παιδιά µε σύνδροµο 
Down, που συχνά αποµονώνονται από τους περισσότερο ικανούς 
συνοµηλίκους τους. Σε µια κατάσταση που δεν είναι δοµηµένη το παιδί 
µπορεί να πληγωθεί συναισθηµατικά και να αρχίσει να συµπεριφέρεται µε 
ακατάλληλους τρόπους. Πρέπει να γίνουν κάποιες λεπτές προσπάθειες που 
να διασφαλίζουν ότι το παιδί µε σύνδροµο Down συµµετέχει ή µπορεί να 
συµµετέχει µε τα άλλα παιδιά σ' αυτά τα διαστήµατα.                                     
Τα παιδιά µε Σύνδροµο Down σήµερα:                                                                     
Τα παιδιά µε σύνδροµο Down στη δεκαετία που διανύουµε είναι πολύ 
διαφορετικά από ό,τι πριν 10 ή 15 χρόνια. Είναι µέλη της οικογένειας τους 
και της κοινωνίας που ζουν. Θα ενταχθούν σε µια οµάδα, αν τα 
ενθαρρύνουµε. Θ' αναζητήσουν τη γνώση αν τους δοθεί η ευκαιρία και θα 
εξελιχθούν σ' ένα ενεργό µέλος της κοινωνίας. Οφείλουµε να βοηθήσουµε 
κάθε παιδί να αναπτύξει το πλήρες δυναµικό του.  

Φυσικοθεραπεία                                                                                                  
Η εντατική µέθοδος Παιδιατρική αποκατάσταση αναφέρεται στην 
αποκατάσταση των παιδιών από τη γέννηση εώς 18 ετών µε τις νευρολογικές 
αναταραχές, των ορθοπεδικών όρων, του αυτισµού, των αναπτυξιακών 
καθυστερήσεων ή της δυσλειτουργίας αισθητήριος-ολοκλήρωσης. Ο θεράπων 
λαµβάνει την ειδική κατάρτιση να έχει πρόσβαση σε µια ευρεία ποικιλία των 
προβληµάτων όπως η αδυναµία µυών, η συµπίεση µυών, η ισορροπία, τα 
ζητήµατα συντονισµού, οι λεπτές και ακαθάριστες δεξιότητες µηχανών και 
περισσότεροι. Αυτά τα ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν υπό µορφή 
παιχνιδιού, όπως είναι η ηλικία κατάλληλη, για να εξασφαλίσει τη συνεργασία 
και το ενδιαφέρον του παιδιού.  

 



 25

                                        

 

 

 

Παιδιά οφελών θεραπείας γλώσσας και οµιλίας που πρέπει να βελτιώσουν τις 
µορφές επικοινωνίας τους. Οι λογοθεραπευτές µας µπορούν επίσης να 
βοηθήσουν τη µετάβαση παιδιών από τη σίτιση γ-σωλήνων στην προφορική 

σίτιση..  

 

Η εντατική θεραπεία για τα παιδιά ήταν στην πράξη για χρόνια στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Οι αµερικανικές οικογένειες που ενδιαφέρθηκαν για αυτήν την καινοτόµο 
προσέγγιση θα ταξίδευαν για τις εβδοµάδες σε έναν χρόνο για το παιδί τους να 
συµµετέχει στα εντατικά προγράµµατα θεραπείας στο εξωτερικό. Από την 
πρόσφατη δεκαετία του '90, η ιδέα έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στις Ηνωµένες 
Πολιτείες.Τώρα οι οικογένειες έχουν περισσότερες από 40 κλινικές για να 
επιλέξουν από στις ΗΠΑ Κάθε κλινική µπορεί να ποικίλει στη µεµονωµένη 
προσέγγισή της, αλλά µοιράζονται τη βασική έννοια της σύντοµης διάρκειας, 
έντονη καθηµερινή θεραπεία. Τα περισσότερα παιδιά που απαιτούν τη φυσική 
θεραπεία για τους χρόνιους αναπτυξιακούς όρους λαµβάνουν τις hour-long 
συνόδους θεραπείας µια ή δύο φορές ανά εβδοµάδα σε τρέχουσα βάση για 
χρόνια. Η πρόοδος ενός παιδιού µετριέται σε µεµονωµένη βάση, βασισµένη στην 
αντικειµενική και υποκειµενική έκθεση του θεράποντος και της οικογένειας. Αν και 
η µεγάλης κλίµακας έρευνα δεν έχει πραγµατοποιηθεί για να αξιολογήσει την 
αποτελεσµατικότητα αυτού του τρέχοντος προτύπου της θεραπείας, έχει γίνει 



 26

αποδεκτή από καιρό από την κοινότητα θεραπείας και έχει επιστραφεί από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες. 
Οµοίως, η πρόοδος που χρησιµοποιεί το εντατικό πρότυπο της θεραπείας 
µετριέται σε µεµονωµένη βάση, χρησιµοποιώντας τις κοινά δοκιµές και τα µέτρα 
θεραπείας, καθώς επίσης και τους στόχους της οικογένειας, για να καθιερώσει 
εάν αποδεκτή πρόοδος σηµειώνεται. Ποιοι θεράποντες και οικογένειες βρίσκουν 
είναι αξιοπρόσεκτοι: Τα παιδιά µπορούν να κάνουν τα µετρήσιµα κέρδη σε ένα 
µέρος του χρόνου µε τη συµπύκνωση της αξίας των µηνών της θεραπείας σε 
µερικές εβδοµάδες.  
Για τα παιδιά µε τις νευροµυϊκές αναταραχές, όπως η εγκεφαλική παράλυση, η 
εντατική θεραπεία παρέχει την ευκαιρία στα σωστά σχέδια µετακίνησης 
πρακτικής κατά τρόπο επαναλαµβανόµενο σε ένα ελεγχόµενο περιβάλλον. Αυτές 
η επανάληψη και συνέπεια είναι απαραίτητες για τη νευρολογική 
επανεκπαίδευση, το οποίο σηµαίνει ότι ο εγκέφαλος διδάσκεται για να 
χρησιµοποιήσει αυτόµατα το σωστό σχέδιο της µετακίνησης.  
Τα παιδιά µε τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις, όπως το κάτω σύνδροµο, 
µπορούν επίσης να ωφεληθούν από το εντατικό πρότυπο της θεραπείας. Όλα τα 
παιδιά µαθαίνουν µε τη διαδικασία της δοκιµής και του λάθους. Ένα παιδί 
προσπαθεί µια νέα ικανότητα πολλές φορές, µαθαίνοντας πολλούς τρόπους που 
δεν λειτουργούν πριν επιτυγχάνουν την επιτυχία. Ένα παιδί µε τις αναπτυξιακές 
καθυστερήσεις µπορεί να απαιτήσει περισσότερες δοκιµές πριν κατέχει µια νέα 
ικανότητα. 
Η εντατική θεραπεία επιτρέπει πολλές επαναλήψεις των λειτουργικών 
δεξιοτήτων, να διευκολύνει την κυριότητα σε ένα πιο σύντοµο χρονικό πλαίσιο.  
Εάν τα παιδιά έχουν την αδυναµία µυών που συµβάλλει στην καθυστερηµένη 
ανάπτυξη µηχανισµών τους, η ενίσχυση µπορεί να είναι ένα απαραίτητο 
συστατικό του σχεδίου θεραπείας. Οι φυσιοθεραπευτές ξέρουν ότι ο µυς δεν 
γίνεται ισχυρότερος εάν προκαλείται σε ασυµβίβαστη βάση. Ακριβώς όπως ένα 
πρόσωπο δεν θα πάρει ισχυρότερο µε τη µετάβαση στη γυµναστική για µια ώρα 
την εβδοµάδα, οι µύες ενός παιδιού δεν θα πάρουν ισχυρότεροι µε τη θεραπεία 
µία φορά την εβδοµάδα. Η εντατική θεραπεία επιτρέπει στο θεράποντα για να 
χρησιµοποιήσει να ενισχύσει τις ασκήσεις για να βελτιώσει µε συνέπεια την 
ευελιξία και τη δύναµη του παιδιού. Με αυτήν την νέα δύναµη, οι νέες 
λειτουργικές δεξιότητες είναι δυνατές. Μόλις χρησιµοποιήσει το παιδί τη νέα 
δύναµή του µε έναν λειτουργικό τρόπο, παραδείγµατος χάριν στη δυνατότητα να 
πηδήσει, η λειτουργική δύναµη θα διατηρηθεί. 
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Η φυσικοθεραπεία βοηθάει στην:  

�Ενδυνάµωση:  Η ενδυνάµωση των αδύνατων µυών είναι ένα µεγάλο µέρος 
του εντατικού προγράµµατός µας. Οι µύες δεν θα κερδίσουν τη δύναµη εκτός 
αν επιλύονται µε συνέπεια. Ακριβώς όπως ο αθλητή δεν θα ανέµενε να 
βελτιωθεί µε την κατάρτιση ενός χρόνου εβδοµαδιαίως, τα παιδιά  µε τους 
αδύνατους µυς δεν θα κερδίσουν τη δύναµη τους µε την εβδοµαδιαία έκδοση 
θεραπείας µία φορά. Με το να προκαλέσουν τους αδύνατους µυς καθηµερινά, 
εκείνοι οι µύες θα αποκριθούν µε το να γίνουν ισχυρότεροι.  

 Επαναλήψεις :  Η εντατική θεραπεία λειτουργεί κάτω από τη θεωρία ότι η 
εξέλιξη εγκεφάλου εµφανίζεται όταν εκτίθεται σε έναν "µαγικό αριθµό" 
επαναλήψεων. Ένα µικρό παιδί που µαθαίνει να στέκεται επάνω από το 
πάτωµα θα προσπαθήσει πολλές φορές πριν  να κατέχει την ικανότητα. Στα 
παιδιά µε τη νευρολογική εξασθένιση, ότι ο αριθµός είναι πιθανά πολύ 
υψηλότερος απ' ότι στα χαρακτηριστικά παιδιά. Μέσω της εντατικής 
θεραπείας, µπορούµε να εκθέσουµε το παιδί σε έναν υψηλό αριθµό 
επαναλήψεων για να διευκολύνουµε την κυριότητα σε ένα πιο σύντοµο 
χρονικό πλαίσιο.  
 Συνέπεια:  Με 2-4 ώρες  θεραπεία καθηµερινά, έχουµε το χρόνο να 
εξετάσουµε όλους τους στόχους της θεραπείας καθηµερινά, παρά το να 
πρέπει να επιλέξουµε µια ή δύο περιοχές για να εστιάσουµε σε κάθε σύνοδο.       
◊ Γρηγορότερη πρόοδος:  Η έρευνα δείχνει ότι οι εντατικές πρότυπες 
εργασίες για να προωθήσει τη γρηγορότερη πρόοδο στους νευρολογικά 
εξασθενισµένους ασθενείς από τις παραδοσιακές 1-2 ώρες της θεραπείας την 
εβδοµάδα.   
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Εξειδικευµένα εργαλεία/τεχνικές που χρησιµοποιούµε:  

   Καθολική µονάδα άσκησης: Το UEU είναι ένα σύστηµα των τροχαλιών, 
των λουριών, των βαρών, και των ναρθήκων που χρησιµοποιούνται για να 
εκτελέσουν ποικίλες ασκήσεις για τη βελτίωση της δύναµης, της ενεργού 
σειράς της κίνησης, και της ευελιξίας µυών. Ο θεράπων µπορεί να 
αποµονώσει και να ενισχύσει τις συγκεκριµένες οµάδες µυών. Αυτή η 
δυναµική υποστήριξη επιτρέπει στον πελάτη για να εκτελέσει τις λειτουργικές 
µετακινήσεις που δεν θα ήταν δυνατές εάν ήταν αστήρικτος. 

 
 
 
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία  
 
 
Στα άτοµα µε νευρολογικές παθήσεις σηµαντικό ρόλο παίζει η αναπνευστική 
φυσικοθεραπεία. Τα άτοµα αυτά είναι αναγκασµένα να µένουν πολλές ώρες 
στο κρεβάτι εώς και συνέχεια για αυτό τον λόγο θα πρέπει να τους 
βοηθήσουµε µε το αναπνευστικό τους σύστηµα. 
Τα παιδιά µε νευρολογικά προβλήµατα  έχουν υψηλό ποσοστό 
αναπνευστικών προβληµάτων που είναι αποτέλεσµα πολλών συντελεστών 
και µπορούν να αφορούν την µικρή ικανότητα των ατόµων. Επιπλέον, οι 
κοινοί αναπνευστικοί όροι όπως το άσθµα θα αντιπροσωπευθούν σε αυτήν 
την οµάδα όπως στο γενικό παιδιατρικό πληθυσµό. Προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί η ποιότητα της ζωής και να µειωθούν η νοσηρότητα και η 
θνησιµότητα, κάθε παιδί πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και να 
θεραπευθεί, διενεργώντας τις προσαρµογές που είναι απαραίτητες να γίνουν 
για κάθε άτοµο ξεχωριστά ανάλογα µε τον βαθµό του προβλήµατος.( Tish 
Davidson) Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία µπορεί να εκτελεσθεί σε πολλές 
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περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένων των κρίσιµων µονάδων προσοχής,  στα 
νοσοκοµεία, στα σπίτια, σε κλινικές εξωτερικών ασθενών. Ανάλογα µε τις 
περιστάσεις, η αναπνευστική φυσικοθεραπεία µπορεί να εκτελεσθεί από 
κάποιον ειδικό θεράποντα ετσί ώστε να εκπαιδευτεί ένα µέλος της οικογένειας 
του ασθενή.   
Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία αποτελείται από ποικίλες διαδικασίες που 
εφαρµόζονται ανάλογα µε την υγεία και την κατάσταση του ασθενή. Οι 
νοσηλεµµένοι ασθενείς επαναξιολογούνται συχνά για να πιστοποιήσουν ποιες 
διαδικασίες είναι οι αποτελεσµατικότερες και που αντέχουν καλύτερα. Οι 
ασθενείς που λαµβάνουν τη µακροπρόθεσµη φυσικοθεραπεία 
επαναξιολογούνται κάθε τρεις µήνες 
  
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούµε είναι: 

• Συχνές αλλαγές θέσεων 
Η αλλαγή των θέσεων είναι υψίστης σηµασίας για την αποφυγή των 
κατακλίσεων. Θα πρέπει να προσέχουµε ώστε να µην υπάρχουν ζάρες στα 
σεντόνια οι στα ρούχα του ασθενή. Να είναι πάντα καθαρά και θα πρέπει να 
τους αλλάζουµε θέσεις πολλές φορές την ηµέρα. 

• Καθαρισµός των βρόγχων από τις εκκρίσεις 
Ο καθαρισµός των βρόγχων από τις εκκρίσεις πετυχαίνετε µε: 
◊ Την επιταχυνόµενη εκπνοή µε σκοπό την προαγωγή του βήχα, 
◊ Τον ενεργητικό κύκλο αναπνοής, 
◊ Την αυτογενή παροχέτευση, 
◊ Την υποβοηθούµενη απόχρεµψη και 
◊ Τη βρογχική παροχέτευση σε ανάρροπη θέση.( Αλεξάνδρα  χριστάρα- 

παπαδοπούλου,2004) 
 
1. Επιταχυνόµενη εκπνοή 
Η επιταχυνόµενη εκπνοή προκαλεί µια πίεση και στένωση της αεροφόρου 
οδού από ένα σηµείο και µετά, το οποίο εξαρτάται από τον όγκο των 
πνευµόνων. Σε µεγάλους όγκους των πνευµόνων το σηµείο αυτό βρίσκεται 
στο ύψος της τραχεία και του κύριου βρόγχου. Κάτω από κανονικές 
συνθήκες το βρογχικό έκκριµα αποµακρύνεται αποτελεσµατικά από το 
αναφερόµενο τµήµα µε την βοήθεια του βήχα. Για να προκαλέσουµε βήχα 
και αποµάκρυνση των εκκρίσεων εφαρµόζουµε επιταχυνόµενη εκπνοή 
οπότε προκαλείται αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης εξαιτίας της 
αντίστασης της γλωττίδας, στη συνέχεια ανοίγει η γλωττίδα και έτσι 
δηµιουργείται ένα επιταχυνόµενο κύµα αέρος. Η επιταχυνόµενη εκπνοή 
µπορεί να γίνει µε την παραγωγή διάφορων ήχων, που ενεργοποιούν 
διαφορετικούς εκπνευστικούς µύες: 
• Τα ‘’χα’’, ‘’α’’ προκαλούν σύσπαση του εγκάρσιου κοιλιακού µυός, των 

µυών του επιγάστριου και γενικά των µυών της πρόσθιας επιφάνειας 
του θώρακα  

• Το ‘’χου’’, προκαλεί σύσπαση στα κατώτερα πλάγια τµήµατα του θώρακα 
• Το ‘’χον’’, προκαλεί σύσπαση στο πίσω κάτω τµήµα του θώρακα, 
• Το ‘’χε’’ προκαλεί σύσπαση στο προσθιοπλάγιο τµήµα του θώρακα, ενώ  
• Τα ‘’dox’’ , το ‘’πι’’ και ‘’φι’’ µαζί (πιφου) και το ‘’σίγµα’’ το εξακολουθητικό 

προκαλούν σύσπαση στα κάτω τµήµατα του θώρακα και στην κοιλιά. 
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Με τις αλεπάλληλες αυτές συσπάσεις των εκπνευστικών µυών πετυχαίνεται 
την µεταφορά των εκκρίσεων από τους µικρού προς τους µεγάλους 
βρόγχους και την τραχεία, από όπου θα παροχετευθούν µε τον βήχα. 
Τις συσπάσεις αυτές ακολουθεί η εκτέλεση της διαφραγµατικής αναπνοής 
και ο κύκλος επαναλαµβάνεται εώς όπου δεν υπάρχουν εκκρίσεις. 
Η επιταχυνόµενη εκπνοή µπορεί να συνδιαστεί και µε κινήσεις των άκρων 
και του κορµού. 
 
2. Ενεργητικός κύκλος αναπνοής  
Ο ενεργητικός κύκλος αναπνοής είναι συνδυασµός αναπνοών, της 
διαφραγµατικής αναπνοής (ελεγχόµενη αναπνοή), της θωρακικής εκπτυξής 
και της επαταχυνόµενης εκπνοής. 
Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η αποµάκρυνση των εκκρίσεων από τους 
πνεύµονες καθώς επίσης και στην βελτίωση της λειτουργίας και της 
καλύτερης οξυγόνωσης των πνευµόνων. 
 
3. Αυτογενής παροχέτευση 
Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η κινητοποίηση των εκκρίσεων από τους 
περιφερικούς βρόγχους προς τους κεντρικούς µε την αύξηση της ροής του 
αέρα στους αεραγωγούς των πνευµόνων χωρίς να δηµιουργήσει 
καλολαψάρισµα  (collapsus)   της αναπνευστικής λειτουργίας. Αυτό είναι 
εφικτό µε τον έλεγχο της εκπνοής από τον ίδιο τον ασθενή. Όταν είναι 
δυνατόν η εκπνοή πρέπει πάντα να γίνεται τελείως παθητικά, αποκλειστικά 
µε τη δύναµη σύσπασης του πνευµονικού ιστού 
 
 
4. Υποβοηθούµενη απόχρεµψη 
 

    Η υποβοηθούµενη απόχρεµψη περιλαµβάνει: 
• Πιέσεις και συγχρόνως δονήσεις κατά την φάση εκπνοής και 
• Κρούσεις 
 
Πιέσεις και δονήσεις 
Τοποθετείτε την παλάµη σας στο τµήµα όπου υπάρχουν εκκρίσεις και 
πιέζετε κάνοντας συγχρόνως και δόνηση κατά την φάση της εκπνοής και 
µάλιστα κατά το τέλος αυτής µε σκοπό την παραγωγή ενός κύµατος 
ενέργειας που θα µεταδοθεί διαµέσου του θώρακα και θα χαλαρώσει τις 
εκκρίσεις. Κατά το χρόνο της εισπνοής χαλαρώνετε, χωρίς όµως η επαφή 
της παλάµη σας µε το θωρακικό τοίχωµα να διακόπτεται, ώστε να 
αναγκάζεται ο ασθενής να στέλνει τον αέρα στο συγκεκριµένο τµήµα. 
 
Κρούσεις  
Από τις κρούσεις οι χειρισµοί που εφαρµόζονται είναι οι πελεκισµοί και 
κυρίως οι πλήξεις µε κοίλη την παλάµη (clapping). 
Οι πελεκισµοί εκτελούνται µε το ωλένιο χείλος και µε την ραχιαία επιφάνεια 
του 5ου, 4ου και 3ου δακτύλου ή µε τις άκρες των δακτύλων. 
 
5. Βρογχική παροχέτευση σε ανάρροπη θέση 
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Στόχος της βρογχικής παροχέτευσης σε ανάρροπη θέση είναι η 
παροχέτευση των εκκρίσεων από συγκεκριµένες περιοχές των πνευµόνων 
µε την βοήθεια της βαρύτητας. 
Για σωστή εφαρµογή της βρογχικής παροχέτευσης ο φυσικοθεραπευτής 
πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη θέση κάθε βρογχοπνευµονικού τµήµατος 
των πνευµόνων. 
Ο ασθενής τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τµήµα που πρόκειται να 
παροχετευθεί να βρίσκεται υψηλότερα, για να βοηθήσει η βαρύτητα στη 
µεταφορά των εκκρίσεων από τους µικρότερους προς τους µεγαλύτερους 
βρόγχους και τέλος προς την τραχεία. 
Ο χρόνος παραµονής του ασθενή σε κάθε ανάρροπη θέση δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστεί από την αρχή., εφόσον εξαρτάται από την 
κατάσταση της υγείας του ασθενή και την αντοχή του. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μυοσκελετικά προβλήµατα 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σπονδυλική στήλη 
 

            
 
Η σπονδυλική στήλη βρίσκεται στο µέσο και πίσω επίπεδο του σώµατος, 
αποτελώντας τον κύριο στηρικτικό σκελετικό άξονα του σώµατος.  
Εµφανίζει πέντε µοίρες: την αυχενική, τη θωρακική, την οσφυϊκή, την ιερή και 
την κοκκυγική και κάθε µοίρα αποτελείται από διαφορετικό αριθµό 
σπονδύλων.  
Η σπονδυλική στήλη, όταν την παρατηρούµε από τα πλάγια, εµφανίζει 
τέσσερα κυρτώµατα το αυχενικό, το θωρακικό, το οσφυϊκό και το 
ιεροκοκκυγικό.  
Αποτελείται από τριάντα τρεις έως τριάντα τέσσερις σπονδύλους, που 
βρίσκονται ο ένας πάνω από τον άλλο και χωρίζονται µεταξύ τους µε τους 
µεσοσπονδυλίους δίσκους.  
Οι σπόνδυλοι ανάλογα µε την µοίρα της σπονδυλική στήλης διακρίνονται σε 
επτά αυχενικούς, δώδεκα θωρακικούς, πέντε οσφυϊκούς, πέντε ιερούς και 
τέσσερις έως πέντε κοκκυγικούς.  
Οι αυχενικοί, οι θωρακικοί και οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι ονοµάζονται γνήσιοι 
σπόνδυλοι, ενώ οι ιεροί και οι κοκκυγικοί σπόνδυλοι ενώνονται µεταξύ τους 
και αποτελούν ενιαία οστά, το ιερό οστό και τον κόκκυγα αντίστοιχα, και 
ονοµάζονται νόθοι σπόνδυλοι.  
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Στοιχεία φυσιολογίας  
          Η σπονδυλική στήλη, όταν την παρατηρούµε από τα πλάγια, εµφανίζει 
τέσσερα κυρτώµατα το αυχενικό, το θωρακικό, το οσφυϊκό και το 
ιεροκοκκυγικό.  
Υπερβολική ανάπτυξη του θωρακικού κυρτώµατος αποτελεί την κύφωση, ενώ 
υπερβολική ανάπτυξη του οσφυϊκού κυρτώµατος αποτελεί την λόρδωση.  
Πρόσκαιρη λόρδωση παρατηρείται στις εγκύους κατά τους τελευταίους µήνες 
της κύησης.  
Προς το τέλος της παιδικής ηλικίας και προς την αρχή της εφηβείας η 
σπονδυλική στήλη, όταν την παρατηρούµε από µπροστά, εµφανίζει τρία 
πλάγια κυρτώµατα: το αυχενικό, το θωρακικό και το οσφυϊκό.  
Υπέρµετρη ανάπτυξη των κυρτωµάτων αυτών, ιδιαίτερα του θωρακικού, 
αποτελεί την σκολίωση. 
 

                                     
    
 

2.2 Σκολίωση 
 

Η σκολίωση είναι µια ανώµαλη κυρτότητα της σπονδυλικής στήλης. Η 
σκολίωση ορίζεται ως µια νωτιαία κυρτότητα µεγαλύτερη από 10 βαθµούς. Αν 
και συνήθως η σκολίωση δεν προκαλεί πόνο επηρεάζει τα  νήπια,  τους 
εφήβους, και τους ενηλίκους παγκοσµίως. Η ηλικία για να αρχίσουν τα 
συµπτώµατα της σκολίωσης είναι 10-15 ετών. Η σκολίωση εµφανίζεται εξίσου 
και µεταξύ των δύο φύλων  τόσο στα κορίτσια όσο και στα αγόρια.. Εντούτοις, 
στα κορίτσια είναι οκτώ φορές πιθανότερο να προχωρήσουν σε ένα µέγεθος 
καµπύλων που επέµβαση. Η σκολίωση έχει επιπτώσεις σε 6 εκατοµµύριο 
ανθρώπους (2-3% του πληθυσµού) στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι ασθενείς µε 
σκολίωση κάθε έτος κάνουν περισσότερες από 600.000 επισκέψεις στα 
ιδιαίτερα γραφεία παθολόγων, και κατ' εκτίµηση 30.000 παιδιά φοράνε 
στηρίγµατα για την σκολίωση.  Από κάθε 1.000 παιδιά, ηλικίας τρία έως πέντε 
αναπτύσσουν τις νωτιαίες καµπύλες της σκολίωσης που είναι πιθανόν να 
χρειαστούν εγχείρηση ή κάποια βοήθεια. Η αρχή της σκολίωσης εµφανίζεται 
σπάνια στους ενηλίκους. 

 Μερικές φορές, η ενήλικη σκολίωση είναι µια επιδείνωση µιας 
κατάστασης που άρχισε στην παιδική ηλικία, αλλά δεν εντοπίστηκε ή δεν  
αντιµετωπίστηκε. Σε άλλες περιπτώσεις, µπορεί να προκύψει από έναν 
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εκφυλιστικό κοινό όρο στη σπονδυλική στήλη Η αιτία εµφάνισης της 
σκολίωσης είναι άγνωστη (ιδιοπαθής). Η σκολίωση συχνά παρατηρείται 
αρχικά αµέσως πριν από και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, κατά τη διάρκεια 
µιας  αύξησης. Η αύξηση είναι ο µεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την 
επιδείνωση µιας υπάρχουσας καµπύλης.  
Σε µια ακτίνα X, οι σπονδυλικές στήλες των περισσότερων παιδιών φαίνονται 
ευθείες. Οι σπονδυλικές στήλες των παιδιών µε τη σκολίωση κάµπτουν στην 
πλευρά, όπως τη µορφή των γραµµάτων s ή Γ.  Πολλά παιδιά έχουν τις 
µικρές πλευρά µε πλευρά καµπύλες στις σπονδυλικές στήλες τους. Συνήθως 
δεν χρειάζονται θεραπεία. Οι σπόνδυλοι των παιδιών µε σκολίωση, εντούτοις, 
έχουν µεγαλύτερο από 10 βαθµούς κλίσης. Οι ίσοι αριθµοί αγοριών και 
κοριτσιών έχουν τις µικρότερες καµπύλες, αλλά τα κορίτσια είναι επτά φορές 
πιο πιθανές από τα αγόρια να αναπτύξουν  µεγαλύτερες καµπύλες στις 
σπονδυλικές στήλες τους Εκτός από την αύξηση, οι παράγοντες κινδύνου 
που το καθιστούν πιθανότερο ότι µια καµπύλη σκολίωσης θα έχει χειρότερα 
αποτελέσµατα περιλαµβάνουν:  

• Φύλο - οι καµπύλες στα κορίτσια είναι πιθανότερο να επιδεινωθούν 
περισσότερο από τις καµπύλες στα αγόρια.   

• Ηλικία  -  όσο µικρότερη η ηλικία που εµφανίζεται η σκολίωση, τόσο 
µεγαλύτερη η πιθανότητα της προοδευτικής ασθένειας   

• Γωνία της καµπύλης  -  όσο µεγαλύτερη η γωνία των καµπύλων, τόσο 
υψηλότερη η πιθανότητα ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση   

• Θέση - οι καµπύλες στη µέση και στην χαµηλότερη σπονδυλική στήλη 
είναι λιγότερο πιθανό να προχωρήσουν από εκείνοι στην ανώτερη 
σπονδυλική στήλη   

• Νωτιαία προβλήµατα στη γέννηση - τα παιδιά που γέννιουνται µε τη 
σκολίωση (σύµφυτη σκολίωση) µπορούν να έχουν τη γρήγορη πρόοδο 
της καµπύλης. Η σύµφυτη σκολίωση θεωρείται ως ατέλεια γέννησης η 
ίδια στη σπονδυλική στήλη. 

 

Η σκολίωση διαιρείται σε δύο κατηγορίες Α) στις λειτουργικές 1) 
αντισταθµιστική, 2) ανταλγική, 3) στατική. Β) Οργανικές 1) ιδιοπαθής 2) 
συγγενής 3) παραλυτική, 4)από νευροινωµάτωση. 
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Λειτουργική σκολίωση  

Η λειτουργική σκολίωση είναι µια κυρτότητα λόγω ενός προβλήµατος που δεν 
περιλαµβάνει τη σπονδυλική στήλη, όπως η µορφή των ποδιών που είναι σε 
διαφορετικά µήκη ή σπασµοί των µυών που προκαλούνται από τον πόνο. 
Αυτοί µπορούν να αναγκάσουν ένα παιδί  να κλίνει προς στην πλευρά, που 
δηµιουργεί την εµφάνιση της σκολίωσης. Στη δοµική σκολίωση, η κυρτότητα 
των σπονδυλικών στηλών δεν είναι εύκαµπτη και δεν πηγαίνει µακριά µε µια 
αλλαγή στη θέση. ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει  ότι η 
λειτουργική σκολίωση θα οδηγήσει στη δοµική σκολίωση.  

Ιδιοπαθής δοµική σκολίωση: Στην ιδιοπαθή σκολίωση δεν ξέρουµε την 
καθορισµένη αιτία του προβλήµατος. Αυτό συµβαίνει στο 80% των 
παιδιών µε τη δοµική σκολίωση.Περίπου σε δύο από κάθε 10 
περιπτώσεις, τα παιδιά µε τη δοµική σκολίωση έχουν επίσης ένας από 
αυτούς τους όρους:                                                                                

◊ Γεννηµένος µε τους σπονδύλους που δεν αναπτύσσονται κανονικά 
(σύµφυτη σκολίωση)   

◊ Ένα ελλοχεύον πρόβληµα στον εγκέφαλο ή στον  νωτιαίο µυελό, όπως 
κάποια  κύστη  ή κάποιος όγκος 

◊ Ένα πρόβληµα µε τα νεύρα ή τους µυς, όπως  εγκεφαλική παράλυση  
ή  µυϊκή δυστροφία .  
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Θεραπεία  σκολίωσης  

Μια µεγάλη  πλειοψηφία ανθρώπων µε σκολίωση  δεν αναµένεται  να 
απαιτήσει   
θεραπεία. Μερικές φορές, µια ελλοχεύουσα ασθένεια που έχει επιπτώσεις στο 
νευροµυϊκό σύστηµα, µια απόκλιση πόδι-µήκους, ή µια ατέλεια γέννησης 
µπορούν να προκαλέσουν τη σκολίωση.   

Στηρίγµατα σκολίωσης                                                                                                                 
Εάν το παιδί σας έχει µια καµπύλη 25 έως 40 βαθµών και αυξάνεται ακόµα, ο 
γιατρός µπορεί να σας συστήσει ένα στήριγµα. Το να φορέσει το παιδί ένα 
στήριγµα δεν σηµαίνει ότι θα θεραπεύσει τη σκολίωση, ή ακόµα και ότι  θα 
βελτιώσει την καµπύλη, αλλά αποτρέπει συνήθως την περαιτέρω αύξηση της 
καµπύλης. Το στήριγµα µπορεί να διορθώσει την καµπύλη τουλάχιστον 50 
τοις εκατό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Εντούτοις, µόλις διακοπεί το 
στήριγµα, η σπονδυλική στήλη επανέρχεται συχνά πίσω στην καµπύλη που 
ήταν πριν το στήριγµα. Μόλις ο σκελετός είναι έτοιµος, ή εάν η καµπύλη είναι 
πάρα πολύ µεγάλη, ένα στήριγµα δεν µπορεί να  βοηθήσει. Τα παιδιά που 
φορούν τα στηρίγµατα µπορούν συνήθως να συµµετέχουν στις περισσότερες 
δραστηριότητες και να έχουν λίγους περιορισµούς. Τα παιδιά  µπορούν να 
βγάλουν το στήριγµα για να συµµετέχουν στον αθλητισµό ή σε άλλες 
σωµατικές δραστηριότητες. Τα στηρίγµατα δεν είναι χρήσιµα για την 
αποκατάσταση της σύµφυτης σκολίωσης.  

Συντηρητική θεραπεία για τη σκολίωση :                                                                               
Η συντηρητική  θεραπεία είναι η καλύτερη µη καταναγκαστική θεραπεία της 
σκολίωσης. Συνήθως οι µύες στην µια πλευρά είναι αδύνατοι και εκτεταµένοι, 
και συγχρόνως  µικρότεροι από την άλλη πλευρά.    
Οι στόχοι της συντηρητικής  θεραπείας είναι:  
1. Να βελτιώσει την κυκλοφορία και τη µικρο κυκλοφορία στην περιοχή  
2. Να εργαστεί µε τους µυς για να τους χαλαρώσει στην µια πλευρά και να 
βελτιώσει τη λειτουργία τους στην άλλη πλευρά  
3.  Βελτιστοποίηση της εργασίας νεύρων και µυών  

Η συντηρητική θεραπεία περιλαµβάνει:  

1.  Χειρωνακτική θεραπεία 20-30 λεπτά  
2.  Ηλεκτρική υποκίνηση  των αδύνατων µυών 10-12 λεπτά   
3.  Σύντοµη θεραπεία κυµάτων  στην επηρεασθείσα περιοχή 10-12 λεπτά   
4. Χαµηλή συχνότητα  µαγνητικής θεραπείας 10-15 λεπτά  
5. Υπέρηχος 5-6 λεπτά σε κάθε πλευρά   
6. Ασκήσεις σκολίωσης                                                                                                  
∆υστυχώς, αυτός ο όρος είναι χρόνιος και προοδευτικός χωρίς την θεραπεία. 
Απαιτεί τουλάχιστον 2 σειρές µαθηµάτων ετησίως µε 12-15 συνόδους για 
κάθε έναν. Κατά τη διάρκεια της σειράς µαθηµάτων, η θεραπεία πρέπει να 
συνεχιστεί καθηµερινά ή κάθε δεύτερη ηµέρα.. Ο ασθενής πρέπει να 
ακολουθήσει τις οδηγίες και να συνεχίσει.   
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Χειρουργική επέµβαση για τη σκολίωση  

Αυτό είναι η τελευταία επιλογή στην θεραπεία της σκολίωσης. Εάν η 
καµπύλη του παιδιού σας είναι µεγαλύτερη από 40 έως 50 βαθµούς, οι 
γιατροί συστήνουν χαρακτηριστικά τη χειρουργική επέµβαση. Η χειρουργική 
επέµβαση σκολίωσης περιλαµβάνει τις τεχνικές για να  ενωθούν οι σπόνδυλοι 
κατά µήκος της καµπύλης. Η χειρουργική επέµβαση της σκολίωσης είναι µια 
από τις πιο µακροχρόνιες και τις πιο περίπλοκες ορθοπεδικές χειρουργικές 
διαδικασίες που εκτελούνται στα παιδιά. Η εγχείρηση διαρκεί αρκετές ώρες. Η 
εισαγωγή σε νοσοκοµείο µπορεί να διαρκέσει αρκετές ηµέρες, και οι 
δραστηριότητες των ασθενών είναι περιορισµένες για αρκετούς µήνες.   

Συµπτώµατα σκολίωσης Η σκολίωση µπορεί να επηρεάσει στην ποιότητα της 
ζωής µε την περιορισµένη δραστηριότητα των ατόµων, πόνος, µειωµένη 
αναπνευστική λειτουργία. Υπάρχουν διάφορα διαφορετικά "σηµάδια 
προειδοποίησης" . Σε περίπτωση που παρατηρείτε ενός ή περισσότερων από 
αυτά τα σηµάδια, πρέπει να αρχίσετε κάποια θεραπεία.  

1. Οι ώµοι είναι σε διαφορετικά ύψη.  
2. Μια λεπίδα ώµων είναι πιο προεξέχουσα από άλλη.   
3. Τα πλευρά είναι σε διαφορετικά ύψη   
4. Εµφάνιση ενός αυξηµένου, προεξέχοντος ισχίου   
5. Ανώµαλη µέση   
6. Κλίση ολόκληρου του σώµατος σε µια πλευρά                                                                 
Η καµπύλη µπορεί να εµφανιστεί στην ανώτερη πίσω περιοχή (θωρακική), τη 
χαµηλότερη πίσω περιοχή (οσφυϊκή) ή και στις δύο περιοχές (thoracolumbar). 
Η καµπύλη µπορεί να κάµψει αριστερά. ∆εδοµένου ότι οι καµπύλες 
σκολίωσης παίρνουν χειρότερα, η σπονδυλική στήλη θα περιστραφεί επίσης 
ή θα στρίψει, εκτός από την καµπή της ίδιας πλευράς στην άλλη πλευρά.. 
Αυτό το είδος της σκολίωσης µπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή 
και πόνο στην πλάτη.  

∆ιάγνωση σκολίωσης  

Συνήθως η σκολίωση που αποκαλύπτεται από τον παθολόγο στις 
στερεότυπες επισκέψεις των παιδιών ή κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 
διαλογής στο σχολείο. Πολλά σχολεία έχουν επίσης τα προγράµµατα 
διάγνωσης για τη σκολίωση. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να εµφανιστεί ως 
ευθεία γραµµή από τη βάση του λαιµού εώς το κόκκυγχα. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις της σκολίωσης δεν γίνονται χειρότερες, και οι περιοδικές 
εξετάσεις που γίνονται µπορούν να είναι µόνο αυτές οι ανάγκες των παιδιών 
σας. Ένας τυποποιηµένος διαγωνισµός που χρησιµοποιείται συχνά από τα 
παιδιάτρους και στις αρχικές σχολικές διαλογές είναι η κάµψη. Για αυτήν την 
δοκιµή, ο ασθενής καλείται να κλίνει προς τα εµπρός µε το του/της  µε τα 
πόδια ενωµένα και να κάνει κάµψη 90 βαθµών. Ο εξεταστής µπορεί έπειτα 
εύκολα να δει από αυτήν την γωνία οποιαδήποτε ασυµµετρία του κορµού ή 
οποιεσδήποτε ανώµαλες νωτιαίες κυρτότητες.  Μόλις υποψιαστεί, η σκολίωση 
πρέπει να επιβεβαιωθεί µε µια ακτίνα X.  Η καµπύλη µετριέται έπειτα 
(µέθοδος Cobb) και συζητείται από την άποψη των βαθµών. Μια καµπύλη 
µεγαλύτερη από 25 έως 30 βαθµούς θεωρείται σηµαντικός. Οι καµπύλες που 
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υπερβαίνουν 45 έως 50 βαθµούς θεωρούνται αυστηρός και απαιτούν την 
επιθετική θεραπεία.                                                                                                           
Μέθοδος Cobb που χρησιµοποιείται για να µετρήσει την κυρτότητα 
σπονδυλικών στηλών σκολίωσης. Η γωνία που δηµιουργείται από τις 
τεµνόµενες γραµµές δείχνει το βαθµό κυρτότητας. Για να µετρήσουµε τη 
σκολίωση, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο Cobb. Η εικόνα στο δικαίωµα 
παρουσιάζει ένα παράδειγµα για το πώς παίρνουµε τη µέτρηση. Κατ' αρχάς, 
προσδιορίζουµε τους σπονδύλους που έχουν πιο πολύ κάµψη. Έπειτα, 
σύρουµε µια γραµµή κατά µήκος των ακρών αυτών των οστών, η οποία 
επιτρέπει σε µας για να µετρήσει τη γωνία της κλίσης.  Θα εξεταστεί το παιδί 
σας κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης. Θα την ζητήσουµε για να κάµψουµε 
προς τα εµπρός έτσι ώστε µπορούµε να ελέγξουµε για µια πρόσκρουση κατά 
µήκος της πίσω που είναι ένα σηµάδι της σκολίωσης. Θα πάρουµε τις ακτίνες 
X της σπονδυλικής στήλης του παιδιού σας για να βοηθήσουµε να 
καθορίσουµε ποιο τύπο σκολίωσης µπορεί να έχει.  Επίσης θα 
ανακαλύψουµε εάν το παιδί σας να έχει έναν από τους όρους που έρχεται 
µερικές φορές µαζί µε τη σκολίωση. Να ανακαλύψει ποιο τύπο σκολίωσης το 
παιδί σας µπορεί να έχει είναι σηµαντική επειδή οι διαφορετικοί τύποι 
σκολιώσεων προχωρούν µε τους διαφορετικούς τρόπους και να χρειαστούν 
τις διαφορετικές επεξεργασίες.  Μερικές φορές ζητάµε να έχει ένα παιδί  MRI  
του νωτιαίου µυελού για να σιγουρευτεί ότι µια κύστη ή ένας νωτιαίος όγκος 
δεν προκαλεί τη σκολίωση. Αυτό είναι πιο κοινό για τα πιο µικρά παιδιά που 
έχουν τις µεγάλες παραµορφώσεις στα οστά στις πλάτες του. 

Θεραπεία σκολίωσης                                                                                              
Περίπου τρία από κάθε 100 παιδιά έχουν µια µετρήσιµη καµπύλη στις 
σπονδυλικές στήλες τους που δεν έχει µια γνωστή αιτία (ιδιοπαθής 
σκολίωση). Μόνο ένα από κάθε 100 παιδιά, εντούτοις, έχει µια καµπύλη που 
είναι αρκετά αυστηρή να χρειαστεί την επεξεργασία.  Οι επιλογές µας 
περιλαµβάνουν µια πλήρη σειρά των πιο τρεχουσών επεξεργασιών για τα 
παιδιά µε τη σκολίωση, συµπεριλαµβανοµένων των εξεταστικών 
επεξεργασιών όταν είναι κατάλληλες για το παιδί σας. Εκτελούµε τις 
χειρουργικές επεµβάσεις για να διορθώσουµε τις νωτιαίες παραµορφώσεις, 
και προσφέρουµε επίσης τις θεραπείες που δεν περιλαµβάνουν τη 
χειρουργική επέµβαση.                                                                                                      
Μη-χειρουργικές θεραπείες                                                                                              
Μικρά παιδιά των οποίων νωτιαίες καµπύλες είναι µεταξύ 20 βαθµών και 40 
βαθµοί µπορούν να ωφεληθούν από τη φθορά ενός πίσω στηρίγµατος για να 
σταµατήσουν την καµπύλη από να αυξηθεί και να γίνει χειρότερα. Εάν το παιδί 
σας αρχίζει την θεραπεία µε ένα στήριγµα, µπορεί να την φορέσει έως ότου να 
τελειώσει η ανάπτυξη του  ή ώσπου η καµπύλη να γίνει τόσο µεγάλη που 
χρειάζεται τη χειρουργική επέµβαση.  Με αυτήν την θεραπεία, που εγκαθιστά 
το στήριγµα είναι σωστά σηµαντικό. Έχουµε την εκτενή εµπειρία στην 
παραγωγή των στηριγµάτων για να εγκαταστήσουµε τα παιδιά όλων των 
µεγεθών και των ηλικιών. Οι επεµβάσεις όπως το µασάζ, η φυσικοθεραπεία, οι 
χειρισµοί, τα προγράµµατα άσκησης και η ηλεκτρική υποκίνηση δεν βλάπτουν 
τη σπονδυλική στήλη, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί για να διορθώσουν τη 
σκολίωση ή να αποτρέψουν την πρόοδο της σκολίωσης Τα παιδιά µε τις 
νωτιαίες καµπύλες που είναι µεγαλύτερες από 50 βαθµούς µπορεί να 
χρειαστούν τη χειρουργική επέµβαση. Μας η χειρουργική οµάδα χρησιµοποιεί 
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διάφορες διαδικασίες για να διορθώσει την καµπύλη και να σταθεροποιήσει τη 
σπονδυλική στήλη. 
Νωτιαία ενοργάνωση.  Πολλές µορφές νωτιαίας ενοργάνωσης 
χρησιµοποιούνται στη χειρουργική επέµβαση σκολίωσης. Η κλασική 
ενοργάνωση Harrington (κόκκινο βέλος) και η πιο σύγχρονη µορφή του CD 
(κίτρινο βέλος) είναι παραδείγµατα.  

Νωτιαία τήξη                                                                                                                       
Η πιο κοινή λειτουργία για τη σκολίωση είναι νωτιαία τήξη, η οποία ισιώνει τη 
σπονδυλική στήλη του παιδιού σας µε την απελευθέρωση µερικών από τους 
συνδέσµους και τις ενώσεις γύρω από το νωτιαίο µυελό και την ένωση µια 
ράβδος µετάλλων στα κόκκαλα σε την πίσω. Σε µια νωτιαία λειτουργία τήξης, 
ο γιατρός κάνει µια τοµή για να φθάσει στη σπονδυλική στήλη του παιδιού 
σας. Φθάνει στη σπονδυλική στήλη είτε από την πλάτη, που καλείται 
µεταγενέστερη προσέγγιση, είτε από την πλευρά, η οποία καλείται 
προηγούµενη προσέγγιση.  Ο γιατρός βάζει τους γάντζους ή τις βίδες στους 
σπονδύλους, αφαιρούν  ενώσεις  µεταξύ των οστών και των συνδέσεων η 
ράβδος στους γάντζους ή τις βίδες. Επανατοποθετεί τη σπονδυλική στήλη 
του παιδιού σας έτσι ώστε είναι ευθύτερο, κατόπιν σφίγγει τις βίδες ή γάντζοι 
για να σιγουρευτούν είναι σταθερά συνδεµένοι µε τη ράβδο. Τοποθετεί έπειτα 
το  εµβόλιο οστών  κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης για να βοηθήσει τους 
σπονδύλους να αυξηθούν από κοινού.   

 

Ρόλος της άσκησης στην θεραπεία της σκολίωσης 
Βασισµένη  στην άσκηση θεραπεία, µόνο άσκηση ή σε συνδυασµό µε τις 
ορθοπεδικές προσεγγίσεις, είναι µια λογική προσέγγιση για να βελτιώσει και 
να διατηρήσει την ευελιξία και λειτουργία στους ασθενείς σε κίνδυνο για τον 
πόνο, την πνευµονική δυσλειτουργία, και την πρόοδο. Τα στοιχεία από την 
κλινική Schroth,  στην Γερµανία αποκαλύπτουν τη βελτιωµένη πνευµονική 
λειτουργία και τον µειωµένο πόνο σε απάντηση σε ένα εντατικό καθεστώς 
αποκατάστασης ασθενών σκολίωσης . Μεταξύ του µικρού αριθµού µελετών 
που τον έχουν εξετάσει τυπικά, η πρόοδος ήταν λιγότερη στους ασθενείς 
πληθυσµούς που αντιµετωπίστηκαν µε την άσκηση. Όταν η άσκηση ορίστηκε 
αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε από τους ασθενείς, η πρόοδος ήταν παρόµοια 
µε τους µη επεξεργασµένους πληθυσµούς.  
Ο ρόλος βασισµένης της στην θεραπεία βασισµένη στην άσκηση όπως 
συζητείται στη λογοτεχνία σπονδυλικών στηλών είναι αµφισβητούµενος, 
εντούτοις, µε τις συχνά-επανειληµµένες αξιώσεις ότι η έρευνα έχει δείξει ότι 
τέτοιες προσεγγίσεις δεν έχουν αποτελέσµατα στη µεταχείριση της 
σκολίωσης. Μια συστηµατική αναθεώρηση των άρθρων που δηµοσιεύθηκαν 
στα αγγλικά δεν παρήγαγε καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας κανένα στοιχείο 
υπέρ τέτοιων αξιώσεων. Όπως επισηµαίνεται από Focarile et το Al, το 1991,  
οι "πειραµατικές ελεγχόµενες µελέτες της διαφορετικής θεραπείας φαίνονται να 
δικαιολογούνται και για ηθικούς και επιστηµονικούς λόγους."  
 SOSORT καθιερώθηκε το 2004 για να ανταποκριθεί σε µια ανάγκη για τις 
αντικειµενικές επιστηµονικές πληροφορίες από τις ανεξάρτητες πηγές.   
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 Ψυχολογία  
Οι ψυχολογικές πτυχές διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στη 
φυσιοθεραπεία. Η ερώτηση είναι ποια µεθοδολογία να ληφθεί και εάν οι 
φυσικοθεραπευτές  είναι οι σωστοί επαγγελµατίες που είναι  εκπαιδευµένοι  
και στην ψυχολογική κατεύθυνση επίσης.  
Ιδιοδεκτικότητα  
Η χρήση της ιδιοδεκτικότητας, της αφής της υποκίνηση χρησιµοποιείται για να 
βελτιώσει την νευροδυναµική και τη µόνη αντίληψη είναι σηµαντική και είναι 
ένα αναπόσπαστο τµήµα πολλών προγραµµάτων θεραπείας.. 
 Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους 
 Οι θεωρητικές πληροφορίες για τον ασθενή και την οικογένεια του είναι πολύ 
σηµαντικές και πρέπει να δοθούν από τους φυσιοθεραπευτές καθώς επίσης 
και από τον καθοδηγώντας παθολόγο. Γενικά, η κατάρτιση των 
φυσικοθεραπευτών και η θεωρητική αποκατάσταση της σκολίωσης είναι 
επίσης απαραίτητη.  
 Άσκηση  
Στους στήριγµα-αντιµετωπισµένους ασθενείς, οι ασκήσεις δεν εκτελούνται 
συχνά στο κέντρο του ανώτερου συντάκτη αλλά προτεινόµενης 
σπουδαιότητάς τους, και τα στοιχεία για να υποστηριχθεί αυτό, πρέπει να 
συζητηθούν.  
Συνειδητοποίηση της παραµόρφωσης  
Αυτό το σηµαντικό ζήτηµα, που ταξινοµείται επίσης στη "µόνη αντίληψη" είναι 
ενσωµατωµένο στη µέθοδο Lyonaise  και το πρόγραµµα Schroth  ως 
συστατικό της διάγνωσης και της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και βασική 
γραµµή για "πριν και µετά από" την αξιολόγηση. 
  

2.3 ΚΥΦΩΣΗ 

Η κύφωση είναι η µπροστινή καµπύλη στη µέση της σπονδυλικής 
στήλης, κοντά στα πλευρά. Εδώ, η σπονδυλική στήλη κάµπτει ελαφρώς 
εξωτερικά,. Η κανονική σειρά για αυτήν την καµπύλη είναι 20 βαθµοί εώς 50 
βαθµούς.  Ενώ κάποια στρογγυλοποίηση είναι κανονική, οι γιατροί 
χρησιµοποιούν τον όρο κύφωση για να αναφερθούν στις καµπύλες που είναι 
από τη συνηθισµένη σειρά.  Στα παιδιά καθώς επίσης και στους ενηλίκους, η 
κύφωση µπορεί να προκαλέσει ένα πόνο στην πλάτη. Μπορεί επίσης να είναι 
επίπονο. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η κύφωση µπορεί να προκαλέσει τα 
προβλήµατα στην καρδιά και στους πνεύµονες. Μπορεί να το καταστήσει 
πιθανότερο ότι το παιδί σας µια ηµέρα θα αναπτύξει  αρθρίτιδα  στην πλάτη 
του. 
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι κυφώσεων:  

1. Εύκαµπτη- δύσκαµπτη (κινητό ή µη της καµπύλης). 
2. Οµαλή- γωνιώδη-οξύαιχµη (µορφή κυρτώµατος). 
3. Παιδική- νεανική- γεροντική.  

Αιτίες στους ενηλίκους:   

Αναταραχές συνδετικού ιστού:  µερικές φορές, οι αναταραχές συνδετικού 
ιστού όπως το σύνδροµο Marfan µπορούν να είναι αναπτυγµένη κύφωση.  
Καρκίνος ή όγκοι: όταν ο καρκίνος ή ο όγκος είχε επιπτώσεις στα οστά της 
σπονδυλικής στήλης, κατόπιν υπάρχει υψηλός κίνδυνος αυτήν την ασθένεια.  
Άλλα προβλήµατα υγείας: Άλλοι όροι όπως η πολιοµυελίτιδα ή η 
εγκεφαλική παράλυση µπορούν να προκαλέσουν παράλυση.  
Αιτίες στους εφήβους και τα παιδιά:   
Στάση κύφωση:  Αυτός ο τύπος κύφωσης εµφανίζεται κυρίως στους 
εφήβους. Βρίσκεται συνήθως στα κορίτσια από τα αγόρια. Οι ανωµαλίες της 
σπονδυλικής στήλης µπορούν να προκληθούν από την slouching και φτωχή 
στάση.  
  
Κύφωση Scheuermann: Βρίσκεται συνήθως στην εφηβεία οι της οποίας 
ηλικίες είναι 10 ή 15. Εµφανίζεται στα αγόρια περισσότερο από ότι στα 
κορίτσια. Οι άνθρωποι µε την κύφωση Scheuermann µπορούν να 
αισθανθούν περισσότερο πόνο.  
Σηµάδια και συµπτώµατα της κύφωσης:   
Σε βαριά περίπτωση, µπορεί να παραγάγει τα ακόλουθα σηµάδια και τα 
συµπτώµατα:  

• Ήπιος πόνος στην πλάτη  Υπερβολική κούραση   
•  Καµπούρα,  ή καµπτική στάση  

Υπερβολική-κύφωση  Η υπερβολική-κύφωση είναι µια υπερβολική 
στρογγυλάδα ή ένα κύρτωµα στη µέση της πλάτης.  Πολλοί έφηβοι έχουν 
νωθρή βάδιση και µοιάζουν σαν να έχουν ένα κύρτωµα στην πλάτη, αλλά 



 42

αυτό δεν είναι hyper-kifosis. Εάν τους ζητήσετε  να σταθούν  ευθεία, το 
κύρτωµα µπορεί να εξαφανιστεί.Η φτωχή στάση ανησυχεί συχνά τους γονείς, 
αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε µόνιµη 
παραµόρφωση.   

Κύφωση Scheuermann:                                                                                                                
Σε µερικές σπάνιες περιπτώσεις, τα οστά της πλάτης (σπόνδυλοι) δεν 
αναπτύσσονται σωστά. Στην κύφωση Scheuermann, το µπροστινό µέρος των 
σπονδύλων δεν αναπτύσσεται καθώς επίσης και το πίσω µέρος. Καθώς το 
παιδί σας πλησιάζει τα εφηβικά έτη του, η πλάτη του µπορεί να γίνει πιο 
κυρτή και µε πιο µεγάλη καµπύλη. Επειδή η σπονδυλική στήλη αναπτύσσεται 
γρήγορα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η ανώµαλη ανάπτυξη των 
σπονδύλων µπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε µια παραµόρφωση. Η 
παραµόρφωση, εντούτοις, είναι σπάνια αρκετά κακή ώστε να απαιτήσει 
χειρουργική επέµβαση. 

Σύµφυτη κύφωση:                                                                                                         
Τα µωρά µπορούν να γεννηθούν µε την κύφωση. Όταν ο όρος είναι παρών 
στη γέννηση (σύµφυτη), τα οστά στην πλάτη διαµορφώνονται όπως τις 
σφήνες αντί της κανονικής, στρογγυλής µορφής των σπονδύλων. Αυτό 
µπορεί να αναγκάσει τη σπονδυλική στήλη να κάµψει αισθητά. Σε σοβαρές 
περιπτώσεις, η αιχµηρή κάµψη στη σπονδυλική στήλη µπορεί να προκαλέσει 
παράλυση νωτιαίου  µυελού και αυτό να έχει σαν αποτέλεσµα την παράλυση 
των κάτω άκρων. Τα µικρά παιδιά ή τα µωρά µε τη σύµφυτη σκολίωση έχουν 
έναν υψηλότερο κίνδυνο για αυτά τα προβλήµατα του νωτιαίου µυελού.   

Αξιολόγηση της κύφωσης:                                                                                            
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του παιδιού για εξετάσεις, θα βγάλουµε 
ακτίνες X στην σπονδυλική στήλη του για να ψάξουµε την αιτία της κύφωσης. 
Οι ακτίνες X µας βοηθούν επίσης να ανακαλύψουµε ποιο τύπο κύφωσης 
µπορεί να έχει το παιδί.. ∆εδοµένου ότι το παιδί αναπτύσσεται, θα βγάζουµε 
τις ακτίνες X της σπονδυλικής στήλης του κάθε τρεις έως τέσσερις µήνες έτσι 
ώστε να  µπορούµε να ελέγξουµε τις αλλαγές στην καµπύλη. Επίσης θα 
ελέγξουµε την νευρολογική λειτουργία και την ανάπτυξη του παιδιού.   
∆ιάγνωση:   
Η φυσική ιστορία εξέτασης και οικογενειών των ασθενειών θα συστηθεί από 
το γιατρό.  
∆οκιµές:   
Νευρολογική δοκιµή λειτουργιών:  Σε σπάνια περίπτωση, η κύφωση 
µπορεί να προκαλέσει από τις αλλαγές στις νευρολογικές λειτουργίες. Οι 
προµηθευτές υγειονοµικής περίθαλψης µπορούν να εξετάσουν τις 
νευρολογικές αλλαγές µε την έρευνα των αλλαγών στην αίσθηση, την 
αδυναµία και την παράλυση.  
Πνευµονικές δοκιµές λειτουργίας: Αυτή η δοκιµή είναι αποτελεσµατική να 
µετρήσει την αναπνοή. Η κύφωση µπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε 
δυσκολία στην αναπνοή και µπορεί να βρεθεί από τις πνευµονικές δοκιµές 
λειτουργίας.  
∆ιαβιβάστε τη δοκιµή κάµψεων: Ο γιατρός µπορεί να σας ζητήσει για να 
κάµψει προς τα εµπρός από τη µέση. Και έπειτα, ο γιατρός εξετάζει τη 
σπονδυλική στήλη.  
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Νωτιαία ακτίνα X: Η ακτίνα X θα ληφθεί από το γιατρό για να ανιχνεύσει την 
κύφωση. Οι αρθριτικές αλλαγές στη σπονδυλική στήλη µπορούν να δουν από 
την ακτίνα X στους ηλικίας ηλικιωµένους.  
Επεξεργασία:   
Οι τύποι επεξεργασιών εξαρτώνται από τις αιτίες, τα σηµάδια και τα 
συµπτώµατα ή τους τύπους κυφώσεων.  
∆οµική κύφωση:  Η επεξεργασία µπορεί να παρασχεθεί χορηγώντας το 
φύλο, ηλικία, συµπτώµατα και πώς η καµπύλη στη σπονδυλική στήλη είναι, 
σε σπάνιες περιπτώσεις. Μερικές φορές τα αντιφλεγµονώδη φάρµακα 
συστήνονται επίσης από το γιατρό για να µειώσουν τον πόνο. Η σωµατική 
θεραπεία και οι ασκήσεις µπορούν να βοηθήσουν να αφαιρέσουν τα σηµάδια 
και τα συµπτώµατα της κύφωσης.  
Χειρουργική επέµβαση:  Η χειρουργική επέµβαση µπορεί να προτιµηθεί 
µόνο σε σηµαντικές περιπτώσεις. Εάν εσύ ή το παιδί σας έχει την κύφωση µε 
τα συµπτώµατα όπως τις νευρολογικές αλλαγές, συνεχίστε τον πόνο, και 
καµπή στην περιστροφή περισσότερων από 45 βαθµών.  
Ενδυνάµωση:  Η ενδυνάµωση θα συστηθεί από το γιατρό, εάν το παιδί σας 
έχει καµπή στη σπονδυλική στήλη λιγότερο από 75 βαθµών. Η φθορά ενός 
στηρίγµατος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την υπερβολική καµπύλη στη 
σπονδυλική στήλη.                                                                                                      
Και τα αγόρια και τα κορίτσια επηρεάζονται από την κύφωση. Η στάση που 
έχουν τα άτοµα που έχουν κύφωση είναι µια ήπια καµπύλη που είναι πιο 
κοινή στα κορίτσια απ' ό,τι στα αγόρια, και η κύφωση Scheuermann είναι δύο 
φορές τόσο κοινό στα αγόρια όπως είναι στα κορίτσια. Ενώ τα µωρά  
µπορούν να γεννηθούν µε την κύφωση (σύµφυτη κύφωση), άλλες µορφές του 
προβλήµατος εµφανίζονται συχνά καθώς τα παιδιά πλησιάζουν τα εφηβικά 
έτη τους.  Η σκολίωση είναι πιο συχνή από την κύφωση.      
Παιδιά µε σύµφυτη κύφωση που έχουν κάνει την χειρουργική επέµβαση 
έχουν µια πιθανότητα να έχουν πρόβληµα µε το νευρικό τους σύστηµα. Κατά 
συνέπεια, σιγουρευόµαστε ότι µια πεπειραµένη οµάδα των γιατρών που 
ειδικεύονται στο νευρικό σύστηµα διαχειρίζεται την προσοχή τους.  

Θεραπεία της κύφωσης  

Χρησιµοποιούµε και τη χειρουργική και την συντηρητική θεραπεία.   

Συντηρητική θεραπεία                                                                                                 
Σε ήπιες περιπτώσεις κύφωσης Scheuermann, οι ασκήσεις για να ενισχύσουν 
την πλάτη µπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο και την κούραση που έρχεται 
µερικές φορές όταν τα παιδιά είναι ενεργά. Εντούτοις, οι µελέτες δεν έχουν 
δείξει ότι οι ασκήσεις έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη ή την εξέλιξη της 
σπονδυλικής στήλης.                                                                                                   
Πίσω στηρίγµατα                                                                                                             
Εάν το παιδί σας αναπτύσσεται ακόµα και έχει µια ήπια περίπτωση της 
κύφωσης Scheuermann, το να φορέσει ένα πίσω στήριγµα µπορεί να 
σταµατήσει την καµπύλη από να γίνει χειρότερα.   
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Χειρουργική επέµβαση  

1. Εάν το παιδί σας έχει την αυστηρότερη κύφωση  — δηλαδή µια καµπύλη 75 
βαθµών ή µεγαλύτερη  — προτιµάτε η χειρουργική θεραπεία για να διόρθωση 
της καµπύλης και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης του. Σε αυτήν την 
λειτουργία, ο γιατρός δένει τις βίδες ή τους γάντζους στους σπονδύλους του 
παιδιού σας για να τους συνδέσει µε µια ράβδο µετάλλων, και ισιώνει την 
πλάτη. Αυτό καθιστά τη σπονδυλική στήλη του παιδιού σας πιο εύκαµπτη. Σε 
αυτήν την λειτουργία, ο γιατρός χρησιµοποιεί τον ειδικό εξοπλισµό για να δει 
τη διαδικασία σε ένα όργανο ελέγχου. Εργάζεται µε τα µικροσκοπικά όργανα 
που παρεµβάλλει στο στήθος του παιδιού σας µέσω των µικρών τοµών. Αυτό 
επιτρέπει στο γιατρό να διορθώσει τη νωτιαία παραµόρφωση συγχρόνως 
χρησιµοποιώντας µικρότερες τοµές.  Για τη σύµφυτη κύφωση, αφαιρούµε 
συχνά τους παραµορφωµένους σπονδύλους για να ανακουφίσουµε την πίεση 
στο νωτιαίο µυελό που µπορεί να προκαλέσει την παράλυση. Έπειτα, 
διορθώνουµε την παραµόρφωση σπονδυλικών στηλών χρησιµοποιώντας τις 
ράβδους µετάλλων και τις βίδες ή τους γάντζους, όπως περιγράφονται 
ανωτέρω. 

Φυσικοθεραπεία για την κύφωση  

Παράδειγµα προγράµµατος: Ο ασθενής βρίσκεται ύπτια στο κρεβάτι, µε ένα 
µαξιλάρι κάτω από το κεφάλι µε µαζεµένα γόνατα. Τα χέρια του που 
βρίσκονται σε υπτιασµό, τα τοποθετεί δίπλα στα πλευρά του. 

1. Προσπαθεί να ενώσει τις ωµοπλάτες του καις την συνέχεια τραβάει τα 
χέρια του προς τα κάτω. Η ίδια κίνηση µε τα χέρια προς τα πάνω.  

2. Προσπαθεί να ενώσει τις ωµοπλάτες του και µε τα χέρια του πιέζει το 
κρεβάτι, χωρίς να σηκωθούν οι ωµοπλάτες. 

3. Τοποθετεί τα χέρια σε απαγωγή 70 µοιρών. Ο ασθενής προσπαθεί να 
ενώσει τις ωµοπλάτες, ενώ µε τα χέρια του πιέζει το κρεβάτι, για να µην 
σηκωθούν οι ωµοπλάτες. 

4. Χέρια, αγκώνες βρίσκονται σε γωνία 90 µοιρών. Προσπαθεί να ενώσει 
τις ωµοπλάτες και µε τα χέρια του πιέζει το κρεβάτι χωρίς να σηκωθούν 
οι ωµοπλάτες. 

5. Η άσκηση 4 µπορεί να γίνει µε αντίσταση τοποθετώντας ο 
φυσικοθεραπευτής τα χέρια του στους αγκώνες του ασθενή µε κόντρα 
αντίσταση προς τα πόδια, προς το κεφάλι. 

6. Ο ασθενής µε τεντωµένα τα πόδια προσπαθεί να ακουµπήσει όλη την 
σπονδυλική στήλη στο κρεβάτι. Κάνει το ίδιο µε τα χέρια στους ώµους. 
Με τα χέρια στα πλάγια προσπαθεί το ίδιο, συνδυάζοντας µε εισπνοή. 
Φέρνει τα χέρια στην ανάταση και προσπαθεί να µακρύνει. 

7. Από ύπτια θέση εφαρµόζουµε p.n.f για διάταση των θωρακικών: Από 
θέση κάµψης του χεριού σε απαγωγή και έξω στροφή 
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Αρχική θέση οκλαδόν: 

1. Ακουµπώντας ο ασθενής µε την οσφυϊκή µοίρα στον τοίχο ή στο 
πολύζυγο, τον προτρέπουµε να ακουµπήσει τη θωρακική και στη συνέχεια 
την αυχενική µοίρα. 

2. Ο ασθενής οκλαδόν µε τα χέρια στα γόνατα προσπαθεί να ενώσει τις 
ωµοπλάτες και να τεντώσει ψηλά την σπονδυλική στήλη. 

 

Τετραποδική θέση: 

1. Ο ασθενής προσπαθεί να τεντώσει το δεξί του πόδι προς τα κάτω, χωρίς 
να ακουµπάει. 

2. Το ίδιο µε το αριστερό του πόδι 
3. Ο ασθενής προσπαθεί να σηκώσει το δεξί του χέρι στο ύψος του κεφαλιού 

του. 
4. Το ίδιο µε το αριστερό. 
5. ∆ιαγώνια τώρα, δεξί χέρι- αριστερό πόδι. 
6. Το ίδιο, αριστερό χέρι- δεξί πόδι. 

 

 Αξιολόγηση της υπέρ-λόρδωσης 
 

 

Αρχικά βγάζουµε ακτίνα X της σπονδυλικής στήλης της για να δούµε πόσο 
κάµπτει. Θα ψάξουµε οποιαδήποτε προβλήµατα µπορεί να υπάρχουν µε το  
νευρικό σύστηµα  ή µε τους µύες της που να αφορούν το υπερβολική-
λόρδωση. Επίσης θα ελέγξουµε τα ισχία της δεδοµένου ότι αυξανόµενη 
λόρδωση είναι µερικές φορές ένα σηµάδι της εξάρθρωσης ισχίων.  

Ποσοστό επιρροής της υπερ λόρδωσης                                                                            
Η υπέρ-λόρδωση είναι σπάνια στα παιδιά. Το βλέπουµε συνήθως µόνο σε 
εκείνα που έχουν προβλήµατα νευρικών συστηµάτων και µυών. Αυτοί οι όροι 
περιλαµβάνουν  εγκεφαλική παράλυση, µυϊκή δυστροφία,  νωτιαία µυϊκή 
ατροφία .  Αυτό το πρόβληµα συµβαίνει συχνά επειδή οι µύες κοντά στα ισχία 
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είναι αδύνατοι ή σφιγµένοι επάνω, αναγκάζοντας τη λεκάνη του παιδιού  να 
γείρει προς τα εµπρός και έτσι αναπτύσσεται λόρδωση στο χαµηλότερο 
µέρος της σπονδυλικής στήλης. 

Θεραπεία της υπέρ-λόρδωσης 

Χρησιµοποιούµε την συντηρητική θεραπεία  και τη χειρουργική 
επέµβαση για να την αποκατάσταση της υπέρ-λόρδωσης.  

Συντηρητική (µη- χειρουργική) θεραπεία                                                                  
Τα παιδιά που έχουν την υπέρ- λόρδωση µπορεί να χρειαστούν τη βοήθεια 
των γύρω τους. Όταν εγκαθίστανται κατάλληλα, οι περιπατητές ή τα δεκανίκια 
µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να σταθούν πιο 
κατακόρυφα. Τα φυσικά προγράµµατα θεραπείας µπορούν επίσης συχνά να 
βοηθήσουν τα παιδιά µε την υπέρ-λόρδωση.                                                            
Χειρουργική θεραπεία για την υπέρ- λόρδωση                                                    
Εάν το παιδί σας χρειάζεται τη χειρουργική επέµβαση για να διορθώσει την 
καµπύλη και να σταθεροποιήσει τη σπονδυλική στήλη, οι γιατροί 
αναπτύσσουν δραστηριότητες συνήθως και στο µέτωπο και στο πίσω µέρος 
της σπονδυλικής στήλης. Αυτό τους βοηθά να διορθώσουν καλύτερα την 
παραµόρφωση.  Σε αυτήν την λειτουργία, ο γιατρός βάζει τους γάντζους ή τις 
βίδες στους σπονδύλους, αφαιρούν τις ενώσεις  µεταξύ των οστών και των 
συνδέσεων µια ράβδος µετάλλων στους γάντζους ή τις βίδες.                
Επανατοποθετεί τη σπονδυλική στήλη του παιδιού σας για να είναι ευθύτερη, 
κατόπιν σφίγγει τις βίδες ή γάντζοι για να σιγουρευτούν ότι είναι σταθερά 
συνδεµένες µε τη ράβδο. Έπειτα, τοποθετεί το α  εµβόλιο οστών  κατά µήκος 
της σπονδυλικής στήλης για να βοηθήσει τους σπονδύλους να αυξηθούν από 
κοινού.  Αυτές οι διαδικασίες είναι συχνά σύνθετες, έτσι είναι µεγαλύτερη η 
παραµονή των ασθενών µας στην Παιδιατρική µονάδα εντατικής 
παρακολούθησης  µετά από τη χειρουργική επέµβαση.  
Υπόβαθρο  
Με βάση µια αναγνωρισµένη ανάγκη για την έρευνα να εξεταστεί η 
προϋπόθεση ότι οι µη χειρουργικές προσεγγίσεις µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά για να µεταχειριστούν τα σηµάδια και τα 
συµπτώµατα της σκολίωσης.  
 Μέθοδοι 
 Σαν βασική γραµµή για την ανάπτυξη µιας συναίνεσης για τη γλώσσα και 
των στόχων για τις προτεινόµενες πολλαπλών κέντρων κλινικές µελέτες, 
αναπτύξαµε τα ερωτηµατολόγια για να εξετάσουµε τις τρέχουσες 
πεποιθήσεις, πριν και µετά από τη συνεδρίαση, σχετικά µε (1) τους στόχους 
των σωµατικών ασκήσεων (2) πρότυπα της επεξεργασίας και (3) ο 
αντίκτυπος τέτοιας επεξεργασίας που εκτελείται από τους ειδικούς στον 
τοµέα.  
Αποτελέσµατα  
Οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια δείχνουν ότι, σε γενικές γραµµές, οι 
ειδικοί στη φυσιοθεραπεία σκολίωσης δεν διαφωνούν και ότι διάφορα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να θεωρηθούν, αυτήν την περίοδο, ως 
τυποποιηµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στην αποκατάσταση των ασθενών 
σκολίωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιλαµβάνουν 
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autocorrection σε τρισδιάστατο, κατάρτιση σε ADL, σταθεροποιώντας τη 
διορθωµένη στάση, και την εκπαίδευση ασθενών.  
 
1. Ιστορικό  
Για την επεξεργασία όλων των παιδιατρικών νωτιαίων παραµορφώσεων, ο 
στόχος είναι να διατηρηθεί η λειτουργία και να αποτραπούν τα συµπτώµατα 
στον κοντό - και το µακροπρόθεσµο µέλλον. Στα παιδιά µε τη σκολίωση, 
όπως συνοψίζεται κατωτέρω, τα προβλέψιµα σηµάδια και τα συµπτώµατα 
συµπεριλαµβανοµένου του πόνου και της µειωµένης πνευµονικής λειτουργίας 
αρχίζει νωρίς στη ζωή και επιδεινώνεται µε την ηλικία. Οι περισσότερες 
κυρτότητες ακόµα παρούσες στη σκελετική ωριµότητα συνεχίζουν επίσης να 
επιδεινώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Για τα παιδιά µε τη σκολίωση, 
εποµένως, οι βέλτιστοι στόχοι θεραπείας περιλαµβάνουν το αντιστρέφοντας 
µέγεθος κυρτότητας ή/και παρεµπόδιση της προόδου κυρτότητας, του πόνου, 
και του πνευµονικού προβλήµατος µια διάρκεια ζωής. 
◊ Πόνος 
 Οι περισσότερες κλινικές έρευνες έκβασης έχουν αποκαλύψει ότι, από την 
πρόωρη ενηλικίωση, η πλειοψηφία των ασθενών σκολίωσης πάσχει από τον 
πόνο. Μόνο µια µεγάλη, ελεγχόµενη έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί, µέχρι 
σήµερα. Σε εκείνη την µελέτη, 1178 νέοι ενήλικοι, που πέρασαν από 
συνέντευξη 10 έτη µετά από τη διάγνωση στην εφηβεία, εξέθεσαν µια 
σηµαντικά υψηλότερη συχνότητα του πόνου από 1217 θέµατα ελέγχου. Από 
τους ασθενείς σκολίωσης που παρουσιάζουν τον πόνο, 23% (147/650) το 
περιέγραψε όπως  "φρικτό, βασανιστικός, στενοχωρώντας"  έναντι 1% (6/416) 
των θεµάτων ελέγχου που εξέθεσαν τον πόνο. Τα παρόµοια αποτελέσµατα 
αναφέρθηκαν > στη συνέχιση 44 ετών. Από ένα υποσύνολο 69 ασθενών που 
αντιµετωπίζεται στην εφηβεία (από έναν αρχικό πληθυσµό 444), δύο φορές 
τόσο πολλοί ασθενείς σκολίωσης (77% εναντίον 35%) που πάσχονται από 
τον πόνο έναντι ενός πληθυσµού των ενηλίκων της συγκρίσιµης ηλικίας (> 55 
έτη).  
Η συχνότητα του χρόνιου πόνου ήταν σχεδόν τρεις πτυχές υψηλότερη στους 
ασθενείς σκολίωσης (61%) έναντι των ελέγχων χωρίς σκολίωση (22%). Αυτό 
είναι παρά το γεγονός ότι ο πληθυσµός "ελέγχου" επιλέχτηκε από τις κλινικές 
νοσοκοµείων, τους οίκους ευγηρίας, και τα κέντρα των ανώτερων πολιτών 
όπου η συχνότητα της ανικανότητας είναι εξαιρετικά υψηλή. Πώς η σκολίωση 
προκαλεί ο πόνος δεν είναι σαφής, αλλά το µέγεθος του πόνου στους 
ενήλικους ασθενείς σκολίωσης πρόσφατα έχει βρεθεί για να είναι 
αντιστρόφως ανάλογο προς την ευελιξία κυρτότητας. Οι σχετικοί παράγοντες 
που συνδέονται µε τον πόνο περιλαµβάνουν την περιφερειακή ισορροπία, την 
αστάθεια και τα παθολογικά µηχανικά φορτία στα νωτιαία στοιχεία. 
  
 

◊ Πνευµονική δυσλειτουργία  
Η θωρακική σκολίωση στα παιδιά οδηγεί στα χαρακτηριστικά σηµάδια της 
πνευµονικής δυσλειτουργίας συµπεριλαµβανοµένης της µειωµένης ζωτικής 
σηµασίας ικανότητας (VC) και της εξασθενισµένης ικανότητας (ΕΚ) άσκησης. 
Επειδή ο µηχανισµός για την εξασθενισµένη λειτουργία είναι µειωµένη 
κινητική ικανότητα του θωρακικού τοιχώµατος και τέτοια κινητικότητα 
επιδεινώνεται µε την ηλικία, η πνευµονική λειτουργία επιδεινώνεται σύµφωνα 
µε το µέγεθος κυρτότητας ακόµα και όταν δεν προχωρεί η η ίδια κυρτότητα. 
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Σε βαριές περιπτώσεις ο θάνατος εµφανίζεται από την αναπνευστική 
δυσλειτουργία. Τα αποτελέσµατα της µειωµένης πνευµονικής λειτουργίας 
στους ασθενείς µε ήπιο για να συγκρατήσουν τη σκολίωση δεν είναι γνωστά 
και έχουν αποµακρυνθεί σαν ασήµαντα. Οι πρόσφατες µελέτες, εντούτοις, 
έχουν δείξει ότι VC και η ΕΚ χαρακτηριστικά των ασθενών µε ήπιο για να 
συγκρατήσουν τη σκολίωση (< 85% προβλεφθέν) είναι πιο αξιόπιστοι 
προάγγελοι της αυξανόµενης θνησιµότητας από το διαβήτη, την υψηλή πίεση 
αίµατος, και τις καρδιακές παθήσεις. Τα υποµονετικός-περιγραµµένα 
πνευµονικά συµπτώµατα, γενικά, δεν είναι ένας αξιόπιστος δείκτης επειδή οι 
ασθενείς είναι συνήθως απληροφόρητοι των περιορισµών τους ακόµα και 
όταν τα τεκµηριωµένα σηµάδια είναι αυστηρά και η αναπνευστική αποτυχία 
είναι επικείµενη. 
◊ Πρόοδος 
 Μόλις εξελιχθεί µια εύκαµπτη νωτιαία κυρτότητα σε µια νωτιαία 
παραµόρφωση, ένας "κακοήθης κύκλος" αρχίζει στον οποίο η συνεχής 
ασυµµετρική φόρτωση των νωτιαίων στοιχείων ενθαρρύνει τη συνεχή 
πρόοδο. Μόνο µερικές µικρές έρευνες έχουν εξετάσει την επιδηµιολογία της 
προόδου και οι ανεπαρκείς πληροφορίες είναι διαθέσιµες για να προβλέψουν 
σοβαρά την έκβαση για οποιοδήποτε δεδοµένο ασθενή. Γενικά, ο κίνδυνος 
για τη δραµατική πρόοδο είναι ο υψηλότερος κατά τη διάρκεια των περιόδων 
ταχείας ανάπτυξης, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις συνεχίζουν να 
προχωρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι βάσεις για τέτοιες διαφορές 
είναι άγνωστες, αν και µερικοί έχουν προτείνει ότι η πιθανότητα της προόδου 
είναι µεγαλύτερη στους πιο άκαµπτους η κυρτότητα. 
  

2.4      Αχονδροπλασία 
Εισαγωγή                                                                                
Τα παιδιά που είναι νάνοι, συνήθως γνωστοί τόσο µικροί άνθρωποι, πάσχουν 
από µια γενετική αναταραχή που επηρεάζει τη σκελετική ανάπτυξή τους. Στο 
διεθνές κέντρο για τη σκελετική δυσπλασία [ δείτε τη σηµείωση του συντάκτη 
κατωτέρω ] στο ιατρικό κέντρο Αγίου Joseph σε Towson, Μέρυλαντ, 
βλέπουµε τα παιδιά µε τους ποικίλους τύπους και τους βαθµούς σκελετικής 
δυσπλασίας. Λαµβάνουµε συχνά τα αιτήµατα από άλλους νοσοκοµειακούς 
γιατρούς που ρωτούν ότι ποιες προφυλάξεις ή αντενδείξεις πρέπει να 
ακολουθηθούν για έναν επισκιασµένο ασθενή αυτοί µεταχειρίζεται για πρώτη 
φορά. (Celeste Weitzel, P.T.)  
Η αχονδροπλασία, είναι ένας από τους πιο κοινούς τύπους σκελετικών 
δυσπλασιών, εµφανίζεται περίπου στη µια σε 10.000 γεννήσεις. Είναι 
αναγνωρίσιµο στη γέννηση και µπορεί να προσδιοριστεί στο utero µε τη 
βοήθεια ενός sonogram. Τα φυσικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτό το 
σύνδροµο είναι: ένα δυσανάλογο µέγεθος σωµάτων µε µεγάλα επικεφαλής, 
σύντοµα άκρα, ινιακή διεύθυνση (µια προεξοχή του ινιακού οστού που 
προκαλεί την κάµψη λαιµών σε ύπτιο), ένα προεξέχον µέτωπο µε µια επίπεδη 
ή καταθλιπτική περιοχή στη βάση της µύτης και ενός προεξέχοντος σαγονιού. 
Τα χέρια είναι κοντά, τα δάχτυλα είναι stubby και υπάρχει χαλαρότητα των 
συνδέσµων που παρατηρείται ειδικά στους ώµους, στους καρπούς, στα 
γόνατα και στους αστραγάλους. Η νοηµοσύνη είναι γενικά κανονική. Η 
υποτονία είναι πολύ εµφανής από αρχικά και καθυστερούν την ανάπτυξη των 
φυσιολογικών µηχανισµών (Βλ. τον πίνακα 1.). Ο επικεφαλής έλεγχος µπορεί 
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να µην αναπτυχθεί µέχρι επτά έως εννέα µήνες της ηλικίας επειδή παίρνει 
περισσότερο χρόνο στο παιδί να αναπτύξει τη µυϊκή δύναµη που έπρεπε να 
έχει αναπτύξει για  να ελέγξει το υπερβολικά µεγάλο κεφάλι.  
 

Πίνακας 1: ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 90% ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΤΕΝΒΕΡ  
Κύρια σηµεία  Μέσο παιδί   Παιδί µε την αχονδροπλασία  

Χαµόγελο  MO 2 έως 2,5  MO 2 έως 3  

Επικεφαλής έλεγχος  MO 4 έως 7  MO 7 έως 9  

Ρόλος  MO 5 έως 6  MO 6 έως 8  

Καθισµένος µε Propping  MO 6 έως 7  MO 7 έως 9  

Καθίστε µόνο  MO 9 έως 11  MO 11 έως 14  

Σερθείτε  MO 10 έως 11  MO 11 έως 13  

Σηκώστε για να σταθείτε   MO 11 έως 14  MO 14 έως 18  

Στάση µε την υποστήριξη   MO 12 έως 16  MO 16 έως 21  

Στάση µόνο  MO 15 έως 18  MO 18 έως 23  

Περίπατος µε την 
υποστήριξη  

MO 14 έως 18  MO 18 έως 22  

Περίπατος µόνο   MO 17 έως 22  MO 22 έως 30  

Ήχοι των µωρών  MO 6 έως 7  MO 6 έως 10  

Εν λόγω Momma/$l*Dada   MO 9 έως 12  MO 12 έως 17  

Εν λόγω φράση 2 Word  MO 15 έως 20  MO 20 έως 30  

Εν λόγω σύντοµη 
πρόταση  

MO 24 έως 25  MO 25 έως 36  

Φυσικοθεραπεία στα παιδιά µε αχονδροπλασία 

Όταν ένα αχονδροπλαστικό νήπιο παρουσιάζεται στη θεραπεία, είναι 
συνήθως λόγω της υποτονίας και της καθυστέρησης των κύριων µηχανισµών 
ανάπτυξης. Τι µπορεί ένας θεράπων να κάνει για να βοηθήσει αυτό το παιδί 
και ποιες προφυλάξεις θα έπρεπε να πάρει. Ένα πράγµα ο θεράπων πρέπει 
να ελέγξει ότι είναι η σχέση του κεφαλιού και του λαιµού όταν το νήπιο είναι 
τοποθετηµένο ύπτιο. Η ινιακή διεύθυνση ωθεί το παιδί λυγισµένο ή διαβιβάζει 
την επικεφαλής θέση, τεντώνοντας συνεχώς τους εκτείνοντες του λαιµού. Σε 
αυτή την περίπτωση, συµβουλέψτε τους γονείς να τοποθετήσουν το παιδί 
έτσι ,ώστε ο λαιµός του παιδιού να είναι ουδέτερος ή ακόµα και να είναι 
εκτερταµένος ελαφρώς όταν είναι σε ύπτια κατάκλιση ή σε ένα ξαπλωµένο 
κάθισµα. Η χρησιµοποίηση ενός µικρού µαξιλαριού κάτω από τους ώµους και 
τον ανώτερο κορµό είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποτραπεί η αυχενική 
κάµψη. Μια  άλλη σηµαντική ερώτηση είναι –αν  η υποτονία έχει αυξηθεί. 
Εντούτοις εάν επιδεινώνεται ή υπάρχει παρουσία απώλειας ύπνου, µπορεί να 
υπάρξει µια συµπίεση της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αυτό 
πρέπει να διορθωθεί χειρουργικά. ∆εδοµένου ότι το παιδί αναπτύσσει τον 
επικεφαλή έλεγχο και αρχίζει, µια κύφωση της οσφυικής σπονδυλικής στήλης 
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µπορεί να εµφανιστεί. Αυτό µπορεί να διορθωθεί µε ένα µικρό πίσω στήριγµα 
(στήριγµα ιπποτών). Το στήριγµα ιπποτών (το σχήµα 1) γίνεται µε και 
διευθετήσιµη µαλακή κοιλιακή ασπίδα. Αυτή η µαλακή κοιλιακή ασπίδα 
επιτρέπει την κοιλιακή αναπνοή, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική στην 
αχονδροπλασία. Η αποτελεσµατικότητα του στηρίγµατος οφείλεται στη 
σταθεροποίηση τριών σηµείου της:  

• Κρατά τη λεκάνη.  
• Παρέχει την παρασπονδυλική πίεση σε έναν προηγούµενο και η 

κατεύθυνση µέσω ενός κινητού µεταγενέστερου µαξιλαριού 
παρασπονδυλικά.  

• Παρέχειπίεση σε έναν προηγούµενο στη µεταγενέστερη κατεύθυνση 
κατ' στερνικές επεκτάσεις. 

         

Η κινητικότητα για ένα νήπιο µε την αχονδροπλασία µπορεί να είναι 
κάτι µιας πρόκλησης. Όπως µε τα περισσότερα νήπια, η πρώτη µορφή 
κινητικότητας κυλά. Αυτό το κύλισµα µπορεί να επιµείνει περισσότερο από 
την συνηθισµένη διάρκεια. Σερνµένος, το επόµενο βήµα στην κινητικότητα, 
λαµβάνει γενικά µια διαφορετική µορφή. Λόγω των βαριών επικεφαλή και των 
αδύνατων µυών του λαιµού, πολλά νήπια µε την αχονδροπλασία µπορούν να 
επιλέξουν τις εναλλάσσοµαι µορφές συρσίµατος όπως snowplowing, 
αντίστροφο ή το σύρσιµο  στα γόνατα. Κατά snowplowing, το παιδί 
χρησιµοποιεί το βαρύ κεφάλι του/της ως ισορροπώντας σηµείο ενώ τα πόδια 
και τα πόδια την ωθούν τον/εµπρός.Αυτή η µορφή συρσίµατος απαιτεί 
περισσότερο επικεφαλής έλεγχο αλλά και βάζει περισσότερη πίεση στους ήδη 
αµελείς καρπούς και τους αστραγάλους. Κατά συνέπεια, δεν χρησιµοποιείται 
τόσο συχνά όπως είναι αντίστροφο. Η µετάβαση από το κάθισµα στο πάτωµα 
στην όρθια στάση παρουσιάζει µια άλλη πρόκληση. Η κοινή χαλαρότητα στα 
γόνατα και οι αστράγαλοι το καθιστούν δύσκολο να υπερασπιστούν πρώτα να 
γονατίσουν ή να καθίσουν οκλαδόν. Αντ' αυτού, το παιδί µε την 
αχονδροπλασία σε µια όρθια θέση να επεκτείνει τα γόνατα στη συνεδρίαση, 
κατόπιν κάµπτοντας τα ισχία, λυγίζοντας το σώµα προς τα εµπρός έως ότου 
να είναι το κεφάλι στο πάτωµα. Κατόπιν, άλλη µια φορά χρησιµοποιώντας το 
κεφάλι για την ισορροπία, θα ενσφηνώσει επάνω πέρα από τα πλήρως 
εκτεταµένα πόδια, που ωθούν µε τα πόδια και που επεκτείνουν τον κορµό 
µέχρι πλήρως κατακόρυφα. Αυτές οι ασυνήθιστες µέθοδοι κινητικότητας και 
µεταβάσεων πρέπει να ενθαρρυνθούν, στα παιδιά. Ο θεράπων πρέπει να 
αποφύγει να ενθαρρύνει ένα παιδί για να κινηθεί στα παραδοσιακότερα 
σχέδια, δευτεροβάθµια στην χαλαρότητα των συνδέσµων και των αδύνατων 
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µυών. Η αχονδροπλασία δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του µαλακού ιστού. Το 
µέγεθος µυών είναι πραγµατικά το ίδιο µέγεθος όπως ο µυς ενός µέσου 
παιδιού θα ήταν. Εντούτοις, είναι λιγότερο αποδοτικό λόγω της πιο σύντοµης 
απόστασης πέρα από την οποία τεντώνεται.                                                        
Κατά τη διάρκεια της πρόωρης παιδικής ηλικίας, θα υπάρξει πιθανότατα µια 
απόκλιση των ποδιών. Αυτό προκαλείται από ένα γρηγορότερο ποσοστό 
ανάπτυξης της περόνης από αυτό της κνήµης. Εάν διορθώνεται χειρουργικά 
σε µια νεαρή ηλικία µε την αφαίρεση ενός µικρού τµήµατος της περόνης και 
την αναχώρηση ενός χάσµατος, καµία φυσική θεραπεία δεν απαιτείται. Εάν το 
πρόβληµα δεν διορθώνεται σε µια νεαρή ηλικία, οι κοινές παραµορφώσεις 
που απαιτούν οστεοτοµή και ανάρρωση θα απαιτηθούν. Η µακροχρόνια 
ενίσχυση ποδιών δεν διορθώνει το πρόβληµα και µπορεί πράγµατι να 
προκαλέσει τα σοβαρότερα προβλήµατα που απαιτούν την εκτενή 
χειρουργική επέµβαση καθώς το παιδί ωριµάζει. Η κοινή χαλαρότητα των 
ώµων, των καρπών και των αστραγάλων µπορεί να επιµένει στην εφηβική 
ηλικία.                           
Οι ανθεκτικές ασκήσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσµα να αυξήσουν αυτήν 
την χαλαρότητα πρέπει να αποφευχθούν. Εντούτοις, η ανάγκη να ενισχυθεί 
το µυοσκελετικό σύστηµα  γύρω από την ένωση είναι αναγκαίο , πρώτα µε 
την ισσοµετρική  άσκηση και έπειτα µε την ενεργό άσκηση. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι εκτείνοντες µυς είναι αδύνατοι και, ενώ οι καµπτήρες είναι 
κοντοί και ισχυρότεροι. Υπάρχει συχνά µια προηγούµενη πυελική κλίση που 
µπορεί να αυξηθεί µε την ηλικία. Αυτό µπορεί να προκαλέσει τη συµπίεση 
στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης. Τελικά, ο νεαρός µπορεί να 
πρέπει να σταµατήσει και να καθίσει. Αυτό είναι µια από τις ενδείξεις ότι η 
νωτιαία στένωση εµφανίζεται. Μπορεί να διορθωθεί µερικώς µε την άσκηση. 
Πάλι, χρησιµοποιώντας ένα πίσω στήριγµα (ένα τροποποιηµένο στήριγµα 
ιπποτών, βλέπει ότι το σχήµα 2) µπορεί να βοηθήσει να µειώσει τα 
συµπτώµατα, αλλά η χειρουργική επέµβαση µπορεί να απαιτηθεί. Η 
εκµάθηση να γίνεται µια µεταγενέστερη πυελική κλίση και οι ελβετικές 
ασκήσεις σφαιρών µπορούν επίσης να δώσουν κάποια ανακούφιση από τα 
συµπτώµατα. 

                                

Modified Knight Brace with the sternal extensions removed 

Ένα άλλο πρόβληµα που φαίνεται συχνά κατά τη διάρκεια των ετών 
εφήβων και στην πρόωρη ενηλικίωση είναι παχυσαρκία. Ένα κανονικό 
πρόγραµµα άσκησης που είναι εύκολο στις ενώσεις συστήνεται ιδιαίτερα. 
Μερικές φορές µπορεί να προτείνουµε κάποιον  διαιτολόγο.  Λόγω των 
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κοντών ανώτερων άκρων και των συνήθως λυγισµένων αγκώνων, πολλά 
παιδιά µε την αχονδροπλασία είναι ανίκανα να φθάσουν στην κορυφή του 

κεφαλιού τους ή του perineum τους για την προσοχή τουαλετών. Αυτό είναι 
περισσότερος ενός προβλήµατος κατά τη διάρκεια της πρόωρης παιδικής 
ηλικίας και επιλύει συχνά αυθόρµητα καθώς το παιδί αυξάνεται.                              
Μόλις το παιδί είναι σε ηλικία, η κατάλληλη διάταξη θέσεων στην τάξη πρέπει 
να εξεταστεί. Επειδή ο µηρός του παιδιού είναι πολύ κοντύτερος από µέσος, 
το βάθος καθισµάτων των περισσότερων καρεκλών σπουδαστών είναι πολύ 
πάρα πολύ µακροχρόνιο. Κατά συνέπεια µπορεί να χρειαστεί ένα µαξιλάρι ή 
κάποια άλλη µορφή πίσω υποστήριξης. Επίσης η καρέκλα είναι γενικά πάρα 
πολύ υψηλή. Ένα υποπόδιο του κατάλληλου ύψους πρέπει να κρατηθεί σε 
κάθε δωµάτιο  για τον/την στη χρήση. ∆εδοµένου ότι το παιδί αυξάνεται νέο 
σε έναν ενήλικο και κινείται επάνω στο γυµνάσιο και το κολλέγιο ένα 
ηλεκτρικό µηχανικό δίκυκλο µπορεί να απαιτηθεί, ανάλογα µε το µέγεθος της 
πανεπιστηµιούπολης, για να συµβαδίσει µε τους λόρδους του/της και για να 
το κάνει στην κατηγορία εγκαίρως.Τα δωµάτια Dorm µπορεί να χρειαστούν τις 
τροποποιήσεις όπως οι επεκτάσεις στους ελαφριούς διακόπτες και το 
χαµήλωµα των ραφιών βιβλίων. Εν περιλήψει έπειτα, τα προβλήµατα που 
φαίνονται συνήθως και που αντιµετωπίζονται στα παιδιά µε την 
αχονδροπλασία είναι:  

Στις αρχές ετών:  

• Νευρολογικά συµπτώµατα από τη στένωση της φιάλης δύο λίτρων 
νωτιαίου µυελού   

• Θωρακο-οσφυϊκή κύφωση  
• Καθυστερηµένα κύρια σηµεία µηχανών  

Παιδική ηλικία:  
• Κοινή χαλαρότητα  
• Υπόκλιση των χαµηλότερων ακροτήτων  
• Προηγούµενη πυελική κλίση  

Εφηβική ηλικία:  
• Οσφυϊκή στένωση 
• Ανεξαρτησία  
• Παχυσαρκία 
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Τα γονίδια για νωτιαία µυική ατροφία έχουν προσδιοριστεί και οι ακριβείς 
διαγνωστικές δοκιµές υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τύποι. Μερικοί από τους 
πιό κοινούς τύπους περιγράφονται κατωτέρω. 

τύποςΙ:  Επίσης αποκαλούµενος ασθένεια- Hoffmann  ο τύπος Ι είναι 
εµφανής πριν από τη γέννηση -- µπορεί να υπάρξει µια µείωση της εµβρυϊκής 
µετακίνησης κατά τη διάρκεια των τελικών µηνών της εγκυµοσύνης -- ή µέσα 
στους πρώτους-πρώτους µήνες από τη ζωή. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 
το floppiness των κλαδιών και του κορµού, τις αδύναµες µετακινήσεις των 
άκρων  και τα πόδια, τις δυσκολίες στην κατάποση και στην σίτιση, και 
εξασθενισµένη αναπνοή. Τα παιδιά µε σπονδυλική µυική ατροφία  
δακτυλογραφούν ενώ δεν κάθονται ποτέ ή στέκονται και πεθαίνουν συνήθως 
πριν από την ηλικία των 2.                                                                                         
τύπος ΙΙ:  Η ασθένεια γίνεται συνήθως προφανής µεταξύ 3 και 15 µηνών της 
ηλικίας. Τα παιδιά µε SMA τύπο ΙΙ µπορούν να έχουν  τα αναπνευστικά  
προβλήµατα, πλαδαρά άκρα, µειώθηκαν ή απούσες βαθιές αντανακλάσεις 
τενόντων (χωρίς την αντανάκλαση kneejerk), και σύσπαση του βραχίονα, του 
ποδιού, ή των µυών της γλώσσας. Αυτά τα παιδιά µπορούν να µάθουν να 
κάθονται αλλά δεν θα είναι σε θέση ποτέ να σταθούν ή να περπατήσουν. Η 
υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής τους ποικίλλει.                                                            
τύπος ΙΙΙ:  Επίσης  η αποκαλούµενη – ασθένεια Welander, τύπος ΙΙΙ 
εµφανίζεται µεταξύ 2 και 17 ετών µε έναν ανώµαλο τρόπο δυσκολία που 
τρέχει, που αναρριχείται στα βήµατα, ή που αυξάνεται από µια καρέκλα και 
µικρή  δόνηση  των δάχτυλων.                                                                 
Σύνδροµο Kennedy:  Επίσης γνωστό ως προοδευτική  µυϊκή ατροφία, το 
σύνδροµο Kennedy έχει την κλινική αρχή του µεταξύ 15 και 60 ετών. 
Κληρονοµείται  Χ-συνδεµένος  υπολειπόµενος τρόπος. Οι γυναίκες φέρνουν 
το γονίδιο σε ένα από δύο χρωµοσώµατα Χ τους, αλλά η αναταραχή 
εµφανίζεται µόνο στους γιους τους. Ο κίνδυνος για κάθε γιο µιας µητέρας 
φορέων είναι µισός για να λάβει το γονίδιο και να φανερώσει την ασθένεια. Τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να περιλάβουν την αδυναµία των µυών 
στη γλώσσα και το πρόσωπο, την δυσκολία κατάποσης, τη λεκτική 
εξασθένιση, και την υπερβολική ανάπτυξη των µαστικών αδένων στα 
αρσενικά. Η αναταραχή είναι αργά προοδευτική.   

 

Ενήλικη σπονδυλική µυική ατροφία:  Αυτή η αναταραχή µπορεί να αρχίσει 
µεταξύ 40 και 60 ετών και προχωρεί γρήγορα, µε µια µέση υπολογιζόµενη 
διάρκεια ζωής περίπου 5 ετών από την αρχή των συµπτωµάτων. Οι 

  
 
 
 
2.5  ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ 

Σπονδυλική µυική ατροφία;   
 

Η σπονδυλική µυϊκή ατροφία spinal muscular atrophy (SMA) είναι  γενετική  
ασθένεια που χαρακτηρίζεται από τον προοδευτικό εκφυλισµό των νευρώνων 

µηχανών στο νωτιαίο µυελό. Η αναταραχή προκαλεί την αδυναµία και τη 
σπατάλη των εθελοντικών µυών.   
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περισσότερες περιπτώσεις αποδεικνύονται παραλλαγές της αµυοτροφικής 
πλευρικής σκλήρυνσης (νόσος του Alsheimer, αποκαλούµενες συνήθως 
ασθένεια Lou Gehrig). Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν την προοδευτική 
αδυναµία των άκρων και την αποδυνάµωση των µυών, της δυσκολίας στο να 
µιλούν και να καταπίνουν, και των αναπνευστικών προβληµάτων.  

Θεραπεία:                                                                                                                               
Η θεραπεία όλων των µορφών του είναι συµπτωµατική και ενθαρρυντική και 
περιλαµβάνει τη θεραπεία της πνευµονίας, την κυρτότητα της σπονδυλικής 
στήλης, και τις αναπνευστικές µολύνσεις,. Επίσης, φυσική θεραπεία, 
ορθωτικές υποστηρίξεις, και  η αποκατάσταση  είναι χρήσιµη.  Η γενετική 
παροχή συµβουλών  είναι επιτακτική.                                                              
Πρόγνωση:                                                                                                                         
Η πρόγνωση σε αυτά τα  άτοµα ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο και το βαθµό 
της αναπνευστικής λειτουργίας. Η κατάσταση του ασθενή τείνει να 
επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Θεραπεία ενός παιδιού µε έναν τραυµατισµό νωτιαίου µυελού                                                                   
Οι τραυµατισµοί νωτιαίου µυελού προκαλούνται χαρακτηριστικά από τα 
ατυχήµατα, ειδικά ατυχήµατα µηχανοκίνητων οχηµάτων, ή άλλο τραύµα. 
Άλλες αιτίες περιλαµβάνουν τους όγκους, τις µολύνσεις ή την αγγειακή 
ανεπάρκεια. Ο στόχος της αποκατάστασης στο πρόγραµµα τραυµατισµών 
νωτιαίου µυελού των παιδιών της Gillette είναι να µεγιστοποιηθούν οι 
λειτουργίες του παιδιού και να ενισχυθεί η επιστροφή παιδιών ως ενεργό 
συµµετέχοντα στην κοινότητα. ∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση σε βοήθεια να 
ενσωµατώσει το παιδί στο σπίτι και στο σχολείο µέσω µιας οµάδας που 
συντονίζει την προσοχή µε τις αντιπροσωπείες και άλλους προµηθευτές 
προσοχής στην εγχώρια κοινότητα του παιδιού. Επειδή τα παιδιά συνεχίζουν 
να αυξάνονται και να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, 
παρέχουµε την τρέχουσα αποκατάστασης προσοχή και τον έλεγχο για να 
βοηθήσουµε τα παιδιά να φθάσουν στην πλήρη δυνατότητά τους. ∆εδοµένου 
ότι τα αποτελέσµατα ενός τραυµατισµού νωτιαίου µυελού είναι ισόβια, τα 
παιδιά χρειάζονται τον τρέχοντα έλεγχο για να διατηρήσουν τη λειτουργία και 
να αποτρέψουν τις περιπλοκές, καθώς επίσης και να προσαρµοστούν στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες βασισµένες στην αύξηση και την εξέλιξή τους. 
Αφιερωνόµαστε στην παροχή της περιεκτικής επεξεργασίας για να 
βοηθήσουµε τα παιδιά µε τους τραυµατισµούς νωτιαίου µυελού να είναι όσο 
το δυνατόν πιό ανεξάρτητα και να φθάσουν στην πλήρη δυνατότητά τους. 
Προσφέρουµε την οικογένεια που στρέφεται και παιδί-που κεντροθετείται 
προσοχή που καλύπτει τη συνέχεια των αναγκών από τη γέννηση στη νέα 
ενηλικίωση.  

Αποκατάσταση  
Τα στηρίγµατα, οι περιπατητές και οι συσκευές επικοινωνίας, τα παιδιά 

βοήθειας και οι οικογένειές τους διαχειρίζονται τις καθηµερινές προκλήσεις 
που συνοδεύουν έναν τραυµατισµό νωτιαίου µυελού.  
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Οι θεράποντες συνεργάζονται στενά µε τους ειδικούς της τεχνολογίας 
για να εγκαταστήσουν και να προσαρµόσουν το σύστηµα κινητικότητας ενός 
παιδιού βασισµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες εκείνου του παιδιού.  

2.6                                            Κάταγµα 

Εισαγωγή 

Κάταγµα λέγεται η µερική ή η ολική λύση της συνέχειας ενός οστού ή 
χόνδρου. Τα κατάγµατα προκαλούνται συνήθως από επίδραση εξωτερικής 
βίας, σπάνια όµως έχουµε κατάγµατα χωρίς τη µεσολάβηση εξωτερικής 
βίας.(Κοτζαηλίας ∆ιοµήδης, Θεσσαλονίκη 2004) 

Ανάλογα µε την ένταση της βίας που τα προκάλεσε έχουµε: 

• Τα βίαια κατάγµατα 
• Τα κατάγµατα από καταπόνηση 
• Τα παθολογικά κατάγµατα 

Η πώρωση των καταγµάτων στα παιδιά είναι πιο γρηγορότερη από ότι 
στους ενήλικες. 

Θεραπεία 

Η θεραπεία των καταγµάτων περιλαµβάνει 1) ανάταξη, 2) ακινητοποίηση 
3)λειτουργική αποκατάσταση 

1)Ανάταξη (συντηρητικός- αναίµακτος χειρισµός) ∆εν κρίνεται σκόπιµη σε 
όλα τα κατάγµατα. Μόνοι σε ενδαρθρικά και σε κατάγµατα µε µεγάλη 
παρεκτόπιση. 

Η ανάταξη του κατάγµατος γίνεται: 

• Με χειρισµούς( τοπική-γενική αναισθησία) 
• Με συνεχή σκελετική ή δερµατική έλξη 
• Χειρουργική επέµβαση 

2) Ακινητοποίηση: Είναι απαραίτητη στα περισσότερα κατάγµατα και γίνεται: 

• Με µεταλλικούς, ελαστικούς ή συρµάτινους νάρθηκες  
• Με γύψινους νάρθηκες ή επιδέσµους 
• Με λειτουργικούς γύψους ή νάρθηκες 
• Με συνεχή έλξη (δερµατική-σκελετική) 
• Με εσωτερική- εξωτερική οστεοσύνθεση 

3)Λειτουργική αποκατάσταση (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)                              
Αµέσως µετά την ακινητοποίηση του ασθενή µε όποιον τρόπο και εάν έγινε 
αυτή, πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να παρέµβει άµεσα. 
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∆ιάστρεµµα: ονοµάζεται η βίαιη διάταξη ή ρήξη των µαλακών µορίων, 
συνδέσµων, θυλάκου, σπάνια µυών που συγκρατούν µια άρθρωση. Από 
πλευράς συχνότητας προσβάλλονται τα κάτω άκρα από ότι τα άνω.                                 
Ανάλογα µε το διάστρεµµα διακρίνονται σε:                                                                  
1ου βαθµού (απλή διάταση θυλάκου- συνδέσµου)                                                             
2ου βαθµού (µερική ρήξη θυλάκου- συνδέσµου)                                                                
3ου βαθµού (πλήρης ρήξη θυλάκου- συνδέσµου) 

 

 

 

Θεραπεία: 

Σε διάστρεµµα πρώτου βαθµού ακινητοποίηση 1-2 εβδοµάδες.                                    
Σε διάστρεµµα δεύτερου βαθµού γύψος για 3-4 εβδοµάδες.                                                        
Σε διάστρεµµα τρίτου βαθµού χειρουργική επέµβαση και γύψος για 6 
εβδοµάδες. 

Εξάρθρηµα: ονοµάζεται η τέλεια και µόνιµη παρεκτόπιση των αρθρικών 
επιφανειών µιας άρθρωσης. 

Εκτός  από τα τραυµατικά εξαρθρήµατα, που είναι τα συχνότερα υπάρχουν τα 
παθολογικά, τα συγγενή και τα καθ’ έξιν. 

Θεραπεία: 

Αντιµετωπίζονται µε ανάταξη (τοπική- γενική αναισθησία)και ακινητοποίηση 
ανάλογα µε την άρθρωση. 

Υπεξάρθρηµα: Υφίσταται σε περίπτωση µερικής και µόνιµης παρεκτόπισης 
των αρθρικών επιφανείων µιας άρθρωσης.  

Φυσικοθεραπεία σε κατάγµατα της περιοχής του αγκώνα: 

Χωρίζεται σε  

1. στάδιο ακινητοποίησης του κατάγµατος 
2. στάδιο κινητοποίησης του κατάγµατος 

1) στάδιο ακινητοποίησης του κατάγµατος 

Συνήθως είναι περιπατητικοί οι ασθενείς και εγκαταλείπουν το νοσοκοµείο 
µετά την παροχή βασικών αναγκών π.χ γύψος κ.τ.λ.                                     
Θα πρέπει ο ασθενής να ενηµερωθεί από το φυσικοθεραπευτή- γιατρό για τις 
τυχόν επιπλοκές που µπορεί να δηµιουργήσει η ακινητοποίηση στην τόσο 
ευαίσθητη περιοχή του αγκώνα. Θα πρέπει να ενηµερωθεί ώστε να κινεί και 
να ελέγχει τα δάκτυλα του. Τυχόν οίδηµα, αύξηση της θερµοκρασίας ή 
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δυσκολία στις κινήσεις θα πρέπει να παρακινούν τους ασθενείς να 
επισκέπτονται αµέσως το νοσοκοµείο, την κλινική ή τον γιατρό τους. Επίσης 
θα πρέπει να ενηµερωθεί ο ασθενής και να µάθει να κινητοποιεί όλες τις 
ελεύθερες αρθρώσεις πολλές φορές την ηµέρα. Τις κινητοποιηµένες 
αρθρώσεις καλό είναι να τις ενεργοποιεί µε ισοµετρικές συσπάσεις.  

Κατάγµατα βραχιονίου οστού 

Τα κατάγµατα βραχιονίου οστού είναι από τα πιο συχνά κατάγµατα στην 
παιδική ηλικία. 

 

 

Θεραπεία: 

Αντιµετωπίζονται συντηρητικά ( εφόσον δεν υπάρχουν δυσκολίες) µε 
ακινητοποίηση για 2 περίπου µήνες. 

Αντιµετωπίζονται χειρουργικά 

1. Όταν η ανάταξη δεν είναι δυνατή σε αποδεκτή θέση. 
2. Ασταθή εγκάρσια. 
3. Ανοικτά κατάγµατα. 
4. Κατάγµατα που συνοδεύονται από κακώσεις του κερκιδικού 

νεύρου. 

Φυσικοθεραπεία  

Για την αποκατάσταση και λειτουργικότητα της άρθρωσης του ώµου: 

Χωρίζεται σε δύο στάδια : 

1. Στάδιο ακινητοποίησης του κατάγµατος\ εξαρθρήµατος 
2. Στάδιο κινητοποίησης των αρθρώσεων 

1. Στάδιο ακινητοποίησης 

Η φυσικοθεραπεία αποβλέπει στα εξής: 

• Πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών (κλινήρεις ασθενείς) 
• ∆ιατήρηση της κινητικότητας των ελεύθερων αρθρώσεων. 
• Έλεγχος της κυκλοφορίας του αίµατος-νεύρων. 

 

Κατάγµατα στην περιοχή του καρπού 

Φυσικοθεραπεία σε κατάγµατα στην περιοχή του καρπού: 
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Στάδιο κινητοποίησης 

1. Σε µια λεκάνη µε νερό θερµοκρασίας σώµατος 36ο τοποθετηµένη 
επάνω σε τραπέζι, προσπαθεί ο ασθενής να σφίξει σφουγγάρι 
που βρίσκεται µέσα σε αυτή, πετυχαίνοντας κάµψη-έκταση των 
δακτύλων. 

2. Με γροθιά µέσα στο νερό πετυχαίνει Κάµψη- έκταση του καρπού. 
3. Με γροθιά πετυχαίνει προσαγωγή- απαγωγή (ωλένια- κερκιδική 

απόκλιση).   
4. Να προσπαθεί να πιάσει µικροαντικείµενα. 
5. Ν επιδιώκει την αντίθεση του αντίχειρα. 
6. Με έκταση του αγκώνα να προσπαθεί να ολοκληρώσει µε το 

βάρος του σώµατος του κάµψη- έκταση της πηχεοκαρπικής. 
7. Να χρησιµοποιεί διάφορα µπαλάκια, σούστες και ελατήρια.  

Φυσικοθεραπευτική αγωγή σε κατάγµατα –εξαρθρήµατα- κακώσεις των κάτω 
άκρων 

Η φυσικοθεραπευτική αγωγή µοιάζει µε αυτή των άνω άκρων. 
Υοπάρχει διαφορά ως προ την ακινητοποίηση, που είναι µεγαλύτερης 
διάρκειας και εποµένωςν η προσπάθεια της αποτροπής των επιπλοκών θα 
πρέπει νε είναι µεγαλύτερη και πιο προσεκτική. 

Γενικοί στόχοι 

1. Πρόληψη µετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών. 
2. ∆ιατήρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων- ενδυνάµωση των µυών της 

σπονδυλικής στήλης. 
3. Επανάκτηση της κινητικότητας των αρθρώσεων και ενδυνάµωση των 

µυών του πάσχοντος σκέλους. 
4. ∆ιατήρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων και ενδυνάµωση των µυών 

των άνω άκρων. 
5. ∆ιατήρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων και ενδυνάµωση των µυών 

του υγιούς σκέλους. 
6. Τόνωση του ηθικού του ασθενή. 
7. Μέσα θεραπείας 
8. Θερµότητα : θερµά- ψυχρά επιθέµατα- φωτόλουτρα- παραφάγκο- 

δινόλουτρα. 
9. Μάλαξη (αποφεύγοντας την εστία του κατάγµατος). 
10. Υδροµάλαξη. 
11. Κινησιοθεραπεία. 

Αποκατάσταση καταγµάτων- εξαρθρηµάτων ισχίου- λεκάνης 

Η αποκατάσταση των καταγµάτων – εξαρθρηµάτων ισχίου- λεκάνης, άνω 
τριτηµορίου- διάφυσης µηριαίου- γόνατος, χωρίζεται από πλευράς 
φυσικοθεραπείας σε δύο στάδια: 

1. Στάδιο ακινητοποίησης  
2. Στάδιο κινητοποίησης 
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1. Στάδιο ακινητοποίησης 

Στόχοι φυσικοθεραπείας: 

Α) αναπνευστική φυσικοθεραπεία 

Β) κινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης και ενδυνάµωση 

Γ) κινητοποίηση και ενδυνάµωση των άνω άκρων 

∆) κινητοποίηση και ενδυνάµωση του  υγιούς σκέλους 

Ε) γενικά κινητοποίηση του σώµατος για την επίτευξη σωστής αιµάτωσης 

Ζ) ισοµετρικές συσπάσεις στις ακινητοποιηµένες αρθρώσεις  (παρότρυνση 
του ασθενή ή των συνοδών του για επανάληψη πολλές φορές την ηµέρα). 

Η) ασκήσεις ισορροπίας από καθιστή θέση στην άκρη του κρεββατιού 

2. Στάδιο κινητοποίησης  

Ενδεικτικά : Επαναλαµβάνονται όλα τα προηγούµενα του σταδίου 
ακινητοποίησης και συνεχίζεται το πρόγραµµα µε υποβοηθούµενες 
κινήσεις. 

Από ύπτια θέση: 

1. Ισοµετρικές τετρακέφαλων  
2. ισοµετρικές γλουτιαίων 
3. Ασκήσεις γόνατος- ποδοκνηµικής 
4. Υποβοηθούµενη ενεργητική κάµψη- έκταση του πάσχοντος ισχίου, 

σέρνοντας την  πτέρνα στο κρεβάτι από µόνος του. 

Από καθιστή θέση 

1. Ασκήσεις ισορροπίας. 
2. Ασκήσεις κάµψης- έκτασης γόνατος. 
3. Ασκήσεις ποδοκνηµικής- δακτύλων- ισχίου- γόνατος.(Κοτζαηλίας 

∆ιοµήδης, 2004) 

Οι ασθενείς µε µυοσκελετικά προβλήµατα κατάγµατα ίσως χρειαστεί να 
µείνουν για πολύ καιρό στο κρεβάτι µέχρι να γίνει η σωστή αποκατάσταση 
τους. Στα άτοµα αυτά ακολουθούµε όλους τους τρόπους που ξέρουµε για να 
βοηθήσουµε στην καλύτερη αναπνοή και να αποφύγουµε την εµφάνιση 
κατακλίσεων. Θα πρέπει να κάνουµε συχνές αλλαγές θέσεων, τα σεντόνια να 
είναι καθαρά και όχι υγρασιασµένα. Τα ρούχα των ασθενών θα πρέπει να 
είναι καθαρά και να µην υπάρχουν ζάρες ούτε στα σεντόνια , αλλά ούτε και 
στα ρούχα. 

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία 
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Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία παίζει σηµαντικό ρόλο στην βελτίωση της 
αναπνοής και στον καθαρισµό των πνευµόνων από τις εκκρίσεις για την 
καλύτερη υγεία των ασθενών.(Αλεξάνδρα χριστάρα-  παπαδοπούλου, 
Θεσσαλονίκη 2001) 

Καθαρισµός των βρόγχων από τις εκκρίσεις  

Ο καθαρισµός των βρόγχων από τις εκκρίσεις πετυχαίνετε µε: 

• Την επιταχυνόµενη εκπνοή µε σκοπό την προαγωγή βήχα, 
• Τον ενεργητικό κύκλο αναπνοής, 
• Την αυτογενή παροχέτευση, 
• Την υποβοηθούµενη απόχρεµψη και 
• Τη βρογχική παροχέτευση σε ανάρροπη θέση. 

                                    Κεφάλαιο 3 

 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

Τα τραύµατα που συνδέονται µε εγκαύµατα είναι η πιο µεγάλης σηµασίας 
αιτία που συνδέεται µε τον θάνατο στα παιδιά ηλικίας µικρότερης των δύο 
χρονών και η δεύτερη πιο συχνή αιτία των ατυχηµάτων που προκαλούν 
θάνατο σε παιδιά ηλικίας µικρότερη των δεκατεσσάρων χρονών. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών στα πρώτα 
τέσσερα χρόνια της ηλικίας τους που έχουν κάποιο ατύχηµα που έχει σαν 
αποτέλεσµα κάποιο έγκαυµα, και έχουν δείξει επίσης ότι τα αγόρια έχουν 
περισσότερα τέτοια ατυχήµατα από τα κορίτσια. 
Έρευνα που έγινε σε 70 ασθενείς µε εγκαύµατα που έγινε σε παιδιατρικό 
νοσοκοµείο είχε σκοπό να δείξει το ρίσκο που υπάρχει για τα παιδιά να 
πάθουν εγκαύµατα. 
Στην διάρκεια των τελευταίων χρόνων, έχουν γίνει µεγάλοι πρόοδοι στην 
διαχείριση των θερµικών τραυµάτων. Το 1968, ασθενείς που είχαν εγκαύµατα 
πάνω από το 35% του σώµατός τους είχαν ποσοστό επιβίωσης 50%. Το 
1988, 50% ποσοστό επιβίωσης είχαν τα άτοµα που είχαν εγκαύµατα στο 70%  
της επιφάνειας του σώµατός τους. 
 

Ορισµός και παθοφυσιολογία των εγκαυµάτων 

Τα εγκαύµατα συµβαίνουν όταν ενέργεια µεταφέρεται από µία πηγή 
θερµότητας στο σώµα. Η καταστροφή των ιστών είναι πιθανή σε έκθεση 
στους σαράντα βαθµούς κελσίου και αυξάνεται αναλογικά όσο οι βαθµοί 
αυξάνονται. Στους 45 βαθµούς κελσίου έχουµε σαν αποτέλεσµα την νέκρωση 
των ιστών. Έγκαυµα είναι η βλάβη που προκαλείται στους ιστούς από 
εξωτερική αύξηση της θερµοκρασίας πάνω από τα ανώτερα ανεκτά από τον 
οργανισµό, όρια. Ανάλογα µε την αρχική µορφή ενέργειας που προκαλεί την 
κάκωση, τα εγκαύµατα διακρίνονται σε θερµικά, ηλεκτρικά, χηµικά ή 
ακτινικά. Συνήθως τα εγκαύµατα εντοπίζονται στο δέρµα αλλά κάποιες 
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φορές µπορεί να συµβούν και στους βλεννογόνους του πεπτικού και του 
αναπνευστικού συστήµατος. Τα εγκαύµατα συνήθως συµβαίνουν σε οικιακά 
ατυχήµατα ή σε εργατικά ατυχήµατα. Μαζικά εγκαύµατα παρατηρούνται σε 
πυρκαγιές, πολεµικές επιχειρήσεις, εµπρησµούς και άλλα.                                       
Η σοβαρότητα του εγκαύµατος εξαρτάται από την έκταση του σε επιφάνεια 
και το βάθος του. Τα εγκαύµατα µπορούν να καταχωρηθούν σε τέσσερεις 
κατηγορίες ανάλογα µε τον µηχανισµό κάκωσης : θερµότητας, ραδιενέργεια, 
ηλεκτρικά και χηµικά εγκαύµατα. Τα θερµικά ατυχήµατα περιλαµβάνουν  
εγκαύµατα που προκαλούνται από επαφή µε ζεστά υγρά, µε ζεστά 
αντικείµενα. Τα χηµικά και τα ηλεκτρικά ατυχήµατα αποτελούν το 5% των 
εγκαυµάτων. Τα εγκαύµατα από ραδιενέργεια είναι πολύ σπάνια.                                   
Τα εγκαύµατα µπορεί να είναι ελαφρά, µέσης βαρύτητας ή βαριά. Τα 
τελευταία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά γιατί συνοδεύονται από µεγάλη θνητότητα. 
Οι ασθενείς µε βαριά εγκαύµατα πρέπει να νοσηλεύονται σε ειδικά κέντρα 
εγκαυµάτων µε εξοπλισµό και έµπειρο προσωπικό ώστε να παρέχεται η 
καλύτερη δυνατή θεραπεία(Suman OE, Mlcak RP, Herndon DN, 2002) 

Τα εγκαύµατα χωρίζονται σε πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθµού ανάλογα 
µε το βάθος της καταστροφής των ιστών Τα εγκαύµατα που αφορούν 
τένοντες, µυς ή οστά είναι πιο συχνά στα χέρια και στα πόδια. 

 
 

 
 
 

Τα εγκαύµατα µπορούν να συµβούν απλά από τα παιδιά που πλένουν 
κάτω από µια -καυτή στρόφιγγα ή από κάποια τυχαία να τοποθέτηση την 
άκρη ενός φλυτζανιού καφέ, τα εγκαύµατα είναι ένας πιθανός κίνδυνος σε 
κάθε σπίτι. Στην πραγµατικότητα, τα εγκαύµατα παντός τύπου, ειδικά από το 
καυτό νερό και τα καυτά υγρά, είναι µερικές από τα πιο κοινά ατυχήµατα στην 
παιδική ηλικία. Τα µωρά και τα µικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα  — 
αυτοί είναι περίεργα, µικρά, και έχουν το ευαίσθητο δέρµα που χρειάζεται την 
πρόσθετη προστασία. Αν και µερικά δευτερεύοντα εγκαύµατα δεν είναι λόγος 
ανησυχίας και µπορούν να αντιµετωπιστούν ακίνδυνα στο σπίτι, άλλα τα 
σοβαρότερα εγκαύµατα απαιτούν την ιατρική φροντίδα. Αλλά η λήψη µερικών 
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απλών προφυλάξεων για να καταστήσει το σπίτι σας ασφαλέστερο µπορεί να 
αποτρέψει πολλά εγκαύµατα 

 

 

 

Κοινές αιτίες  
Το πρώτο βήµα στη βοήθεια να αποτραπεί το παιδί σας από το κάψιµο είναι 
να γίνουν κατανοητές οι κοινές αιτίες των εγκαυµάτων στα παιδιά:  

• ζεµατίσµατα, ο αριθµός-ένας ένοχος (από τον ατµό, το καυτό ύδωρ 
λουτρών, τοποθετώ αιχµή-πέρα από τα φλυτζάνια καφέ, τα 
µαγειρεύοντας ρευστά, κ.λπ....)  επαφή µε τις φλόγες ή τα καυτά 
αντικείµενα (από τη σόµπα, την εστία, τον κατσαρώνοντας σίδηρο, 
κ.λπ....)   
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• χηµικά εγκαύµατα (από την κατάποση των πραγµάτων, όπως τις 
µπαταρίες καθαριστών αγωγών ή ρολογιών, ή την ανατροπή των 
χηµικών ουσιών, όπως η χλωρίνη, επάνω στο δέρµα)   

• ηλεκτρικά εγκαύµατα (από το δάγκωµα στα ηλεκτρικά σκοινιά ή τα 
κολλώντας δάχτυλα ή τα αντικείµενα στις ηλεκτρικές εξόδους, κ.λπ....)   

• υπερέκθεση στον ήλιο   

Τύποι εγκαυµάτων 
  
Τα εγκαύµατα είναι συχνά ταξινοµηµένα ως πρώτου -, δεύτερου -, ή 
εγκαύµατα τρίτου-βαθµού, ανάλογα µε το πόσο άσχηµα το δέρµα είναι 
επηρεασµένο. Κάθε ένας από τους τραυµατισµούς µπορεί ανωτέρω να 
προκαλέσει οποιωνδήποτε από αυτούς τους τρεις τύπους εγκαυµάτων. Αλλά 
ο τύπος του εγκαύµατος και η αιτία του θα καθορίσουν πώς το έγκαυµα θα 
αντιµετωπίστει. Όλα τα εγκαύµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν γρήγορα για 
να µειώσουν τη θερµοκρασία της τραυµατισµένης περιοχής και να µειώσουν 
τη ζηµία στο δέρµα και τον ελλοχεύοντα ιστό (εάν το έγκαυµα είναι σοβαρό).  
Τα εγκαύµατα πρώτου-βαθµού, είναι ο ηπιότερος τύπος των τριών, 
περιορίζονται στο κορυφαίο στρώµα του δέρµατος:  

• Σηµάδια και συµπτώµατα:  ερυθρότητα εγκαυµάτων, πόνος, και 
δευτερεύουσα διόγκωση.  Το δέρµα είναι ξηρό χωρίς φουσκάλες.   

• Θεραπεύοντας χρόνος:  Ο θεραπεύοντας χρόνος είναι περίπου 3 έως 
6 ηµέρες το επιφανειακό στρώµα δερµάτων πέρα από το έγκαυµα 
µπορεί να ξεφλουδίσει µακριά σε 1 ή 2 ηµέρες.   

Τα δευτέρου βαθµού εγκαύµατα  είναι σοβαρότερα και περιλαµβάνουν τα 
στρώµατα δερµάτων κάτω από το κορυφαίο στρώµα:  

• Σηµάδια και συµπτώµατα:  Αυτά τα εγκαύµατα παράγουν τις 
φουσκάλες, το δριµύ πόνο, και την ερυθρότητα. Οι φουσκάλες 
σπάζουν µερικές φορές ανοικτό και την περιοχή είναι υγρό κοίταγµα µε 
ένα ανοιχτό ροζ στο κόκκινο χρώµα κερασιών.   

• Θεραπεύοντας χρόνος:  Ο θεραπεύοντας χρόνος ποικίλλει ανάλογα µε 
τη δριµύτητα του εγκαύµατος.                                                                               
Τα εγκαύµατα τρίτου-βαθµού  είναι ο σοβαρότερος τύπος εγκαύµατος και 
περιλαµβάνουν όλα τα στρώµατα του δέρµατος και του ελλοχεύοντος ιστού:  

• Σηµάδια και συµπτώµατα:  Η επιφάνεια εµφανίζεται ξηρά και µπορεί να 
φανεί κέρινες άσπρη, δερµατοειδής, καφετιά, ή απανθρακωµένος. 
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Μπορεί να υπάρξει ελάχιστος ή κανένας πόνος ή η περιοχή µπορεί να 
αισθανθεί ναρκωµένη πρώτα λόγω της ζηµίας νεύρων.   

• Θεραπεύοντας χρόνος:  Ο θεραπεύοντας χρόνος εξαρτάται από τη 
δριµύτητα του εγκαύµατος. Βαθιά δεύτερος - και τα εγκαύµατα τρίτου-
βαθµού (αποκαλούµενα εγκαύµατα πλήρης-πάχους) θα πρέπει 
πιθανώς να αντιµετωπιστούν µε την µεταµόσχευση του δέρµατος, στα 
οποία το υγιές δέρµα λαµβάνεται από ένα άλλο µέρος του σώµατος και 
τοποθετείται χειρουργικά πέρα από την πληγή εγκαυµάτων για να 
βοηθήσει στην θεραπεία του εγκαύµατος.   

 
Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση εγκαύµατος 
  
Επιδιώξτε την ιατρική βοήθεια αµέσως όταν:  

• Σκέφτεστε το παιδί ότι σας έχει ένα δεύτερου - ή τρίτου-βαθµού 
έγκαυµα.   

• Η τραυµατισµένη περιοχή είναι µεγάλη, ακόµα κι αν φαίνεται όπως ένα 
δευτερου βαθµού έγκαυµα. Για  οποιοδήποτε  έγκαυµα που 
εµφανίζεται να καλύπτει περισσότερο από 10% του σώµατος, 
απαιτήστε την ιατρική βοήθεια. Και µην χρησιµοποιήστε τις υγρές 
συµπιέσεις επειδή µπορούν να αναγκάσουν τη θερµοκρασία σωµάτων 
του παιδιού για να µειωθούν. Αντ' αυτού, καλύψτε την περιοχή µε ένα 
καθαρό, µαλακό ύφασµα ή  µε µια πετσέτα.   

• Το έγκαυµα προέρχεται από µια πυρκαγιά, ένα ηλεκτρική καλώδιο ή 
µια υποδοχή, ή τις χηµικές ουσίες.   

• Το έγκαυµα  µπορεί να συµβούν στο πρόσωπο, στο κρανίο, στις 
κοινές επιφάνειες, ή στα γεννητικά όργανα.   

• Το έγκαυµα φαίνεται µολυσµένο (µε τη διόγκωση, pus, την αυξανόµενη 
ερυθρότητα, ή κόκκινο να ραβδώσει του δέρµατος κοντά στην πληγή).   

 
Για τα εγκαύµατα πρώτου-βαθµού:  

• Αποµακρύνετε το παιδί από την πηγή θερµότητας.   
• Αφαιρέστε τα ρούχα από τη τραυµατισµένη περιοχή αµέσως. 

• Το δροσερό (µη κρύο ) νερό πέρα από τη τραυµατισµένη περιοχή (εάν 
το νερό δεν είναι διαθέσιµο, οποιοδήποτε κρύο, πόσιµο ρευστό µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί)  ή  να τοποθετηθεί µια καθαρή, κρύα συµπίεση στο 
έγκαυµα για περίπου 3 έως 5 λεπτά (µην χρησιµοποιήστε τον πάγο, 
δεδοµένου ότι µπορεί να αναγκάσει το έγκαυµα για να πάρει 
περισσότερο για να θεραπεύσει).   

•  Μην εφαρµόσετε βούτυρο, λίπος, σκόνη, ή οποιεσδήποτε άλλες 
θεραπείες στο έγκαυµα, δεδοµένου ότι αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο 
µόλυνσης.   
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• Εάν η τραυµατισµένη περιοχή είναι µικρή, καλύψτε την αόριστα µε ένα 
αποστειρωµένο µαξιλάρι ή έναν επίδεσµο γάζας.   

• ∆ώστε το παιδί σας ένα παυσίπονο για τον πόνο.   

• Εάν η τραυµατισµένη περιοχή είναι µικρή (το µέγεθος ενός τετάρτου ή 
µικρότερο), κρατήστε την περιοχή καθαρή και συνεχίστε να 
χρησιµοποιείτε τις δροσερές συµπιέσεις και µια κρέµα κατά τη διάρκεια 
των επόµενων 24 ωρών. Μπορείτε επίσης να εφαρµόσετε την 
αντιβιοτική κρέµα δύο έως τρεις φορές ηµερησίως, αν και αυτό δεν 
είναι απολύτως απαραίτητο.   

Για του δεύτερου - και τρίτου-βαθµού εγκαύµατα: 
  

• Επιδιώξτε  την ιατρική βοήθεια έκτατης ανάγκης, ακολουθεί έπειτα 
αυτά τα βήµατα έως ότου φθάνει το ιατρικό προσωπικό:   

• Κρατήστε το παιδί σας µε την τραυµατισµένη περιοχή 
ανυψωµένη.   

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για τα εγκαύµατα πρώτου-βαθµού.   
• Αφαιρέστε όλα τα κόσµήµατα και τον ρουχισµό γύρω από το 

έγκαυµα (σε περίπτωση που εκεί οποιαδήποτε διόγκωση µετά 
από τον τραυµατισµό), εκτός από τα ρούχα που έχουν κολλήσει 
στο δέρµα. Εάν έχετε δυσκολία αφαιρώντας τα ρούχα, µπορεί 
να πρέπει να τα κόψετε ή να περιµένετε έως ότου να φτάσει η 
ιατρική βοήθεια.   

•  Μην σπάσετε οποιεσδήποτε φουσκάλες.   
• Εφαρµόστε το δροσερό ύδωρ πέρα από την περιοχή για 

τουλάχιστον 3 έως 5 λεπτά, κατόπιν κάλυψτε τηνν περιοχή µε 
ένα καθαρό άσπρο ύφασµα ή ένα φύλλο έως ώστου φτάσει η 
βοήθεια. 

 
 
 

                             



 66

   
Για τα εγκαύµατα από  φλόγες:  

• Εξαφανίστε τις φλόγες από την κατοχή του ρόλου παιδιών σας στο 
έδαφος.   

• Καλύψτε την φλόγα µε ένα κάλυµµα ή ένα σακάκι.   
• Αφαιρέστε το ρουχισµό που έχει καεί και οποιοδήποτε κόσµηµα γύρω 

από τη τραυµατισµένη περιοχή.   
• Η κλήση για την ιατρική βοήθεια, ακολουθεί έπειτα τις οδηγίες για το 

δεύτερου - και τρίτου-βαθµού εγκαύµατα.   
 
 
Για τα ηλεκτρικά και χηµικά εγκαύµατα:  

• Σιγουρευτείτε ότι το παιδί δεν είναι σε επαφή µε την ηλεκτρική πηγή 
που προκάλεσε το ατύχηµα. Ξεπλύνετε την τραυµατισµένη περιοχή 
τοποθετώντας το µέλος κάτω από τρεχούµενου νερό για 5 λεπτά ή και 
περισσότερο. Εάν η τραυµατισµένη περιοχή είναι µεγάλη, 
χρησιµοποιήστε µια σκάφη, το ντους,  κάποιους κάδους νερού, ή µιας 
µάνικας κήπων.   

•  Μην αφαιρέσετε τίποτα από τον ρουχισµό του παιδιού σας προτού να 
καθαρίσετε το έγκαυµα µε νερό. ∆εδοµένου ότι συνεχίζετε το έγκαυµα, 
µπορείτε έπειτα να αφαιρέσετε τα ρούχα από τη τραυµατισµένη 
περιοχή.   

• Εάν η τραυµατισµένη περιοχή είναι µικρή, επιπλέων για άλλα 10 έως 
20 λεπτά, εφαρµόστε ένα αποστειρωµένο µαξιλάρι ή έναν επίδεσµο 
γάζας, και καλέστε το γιατρό του παιδιού σας.   

• Τα χηµικά εγκαύµατα στο στόµα ή στα µάτια απαιτούν την άµεση ιατρική 
αξιολόγηση µετά από το λεπτοµερές ξέπλυµα µε το ύδωρ.                                                                    
Αν και και τα χηµικά και ηλεκτρικά εγκαύµατα δεν είναι πάντα ορατά, 
µπορούν να είναι σοβαρά λόγω της πιθανής ζηµίας στα εσωτερικά όργανα 
του παιδιού. Τα συµπτώµατα µπορούν να ποικίλουν, ανάλογα µε τον τύπο 
και τη δριµύτητα του εγκαύµατος και τι την προκάλεσε και µπορεί να 
περιλάβει τον κοιλιακό πόνο. Εάν σκέφτεστε το παιδί σας µπορεί να είχε 
καταπιεί µια χηµική ουσία ή ένα αντικείµενο που θα µπορούσε να είναι 
επιβλαβής (παραδείγµατος χάριν, µια µπαταρία ρολογιών)  πρώτος 
έλεγχος δηλητήριων κλήσης  και έπειτα το τµήµα έκτακτης ανάγκης. 
Είναι χρήσιµο να είναι γνωστό ποιο χηµικό προϊόν το παιδί έχει καταπιεί ή 
έχει εκτεθεί. Μπορεί να πρέπει να το πάρετε µε σας στο νοσοκοµείο. Είναι 
µια καλή ιδέα να υπάρξει ο αριθµός για τον έλεγχο δηλητήριων, (800) 222-
1222, σε µια ευπρόσιτη θέση, όπως στο ψυγείο.  
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Παρεµπόδιση των εγκαυµάτων  

Αν και δεν µπορείτε να κρατήσετε το παιδί σας απαλλαγµένο από τους 
τραυµατισµούς όλη την ώρα, η λήψη µερικών απλών προφυλάξεων  µπορεί  
να µειώσει τις πιθανότητες ότι το παιδί σας θα καεί στο σπίτι σας.  
 
Γενικά  

• Κρατήστε  µακριά τους αναπτήρες, τις χηµικές ουσίες, και τα αναµµένα 
κεριά από την προσιτότητα του παιδιού σας.   

• Τεθειµένες καλύψεις παιδί-ασφάλειας σε όλες τις ηλεκτρικές εξόδους.   

• Ξεφορτωθείτε τον εξοπλισµό και τις συσκευές µε τα παλαιά ή 
ξεφτισµένα σκοινιά και τα σκοινιά επέκτασης που µπορεί να βλάψουν 
το παιδί.   

• Εάν πρέπει να χρησιµοποιήσετε έναν υγραντή ή έναν ψεκαστήρα, 
χρησιµοποιήστε ένα πρότυπο δροσερός-υδρονέφωσης παρά έναν 
καυτός-ατµό .   

• Επιλέξτε παντόφλες που ονοµάζονται ότι καθυστερούν τα εγκαύµατα 
(είτε πολυεστέρας είτε αντιµετωπισµένο βαµβάκι). Οι µπλούζες ή τα 
εσώρουχα βαµβακιού δεν καθυστερούν τα εγκαύµατα.  

• Σιγουρευτείτε ότι τα µεγαλύτερα παιδιά είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά 
την χρησιµοποίηση των σιδήρων ή των µηχανών για τα µαλλιά.   

• Αποτρέψτε τις πυρκαγιές σπιτιών µε το  να σιγουρευτεί ότι έχετε έναν 
συναγερµό καπνού σε κάθε επίπεδο του σπιτιού σας και σε κάθε 
κρεβατοκάµαρα. Ελέγξτε αυτούς τους µηχανισµούς µηνιαία και αλλάξτε 
τις µπαταρίες δύο φορές το χρόνο.   

• Μην καπνίζετε µέσα, ειδικά όταν κουράζεστε, παίρνοντας τα φάρµακα 
που µπορούν να σας καταστήσουν νυσταγµένους, ή στο κρεβάτι.   

• Μην χρησιµοποιήστε πυροτεχνήµατα. 

 Λουτρό  
• Θέστε τον θερµοστάτη στον καυτό θερµοσίφωνά σας σε 120° Φαρενάιτ 

(49° Κέλσιος) ή χαµηλώστε, ή χρησιµοποιήστε τη "χαµηλός-µέση 
ρύθµιση." Ένα παιδί µπορεί να πάθει έγκαυµα σε 2 έως 3 
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δευτερόλεπτα εάν η θερµοκρασία είναι µόνο 5 βαθµούς υψηλότερη 
από 120° βαθµούς Φαρενάιτ (49° βαθµούς Κέλσιου). Εάν δεν µπορείτε  
να ελέγξετε τη θερµοκρασία του ύδατος (εάν ζείτε σε ένα διαµέρισµα, 
παραδείγµατος χάριν), µπορείτε  να εγκαταστήσετε µια συσκευή αντί-
ζεµατίσµατος, η οποία είναι σχετικά ανέξοδη και µπορεί να 
εγκατασταθεί από εσάς ή από έναν υδραυλικό.   

• Πάντα εξετάστε το νερό του µπάνιου µε τον αγκώνα σας πριν βάλετε 
το παιδί σας µέσα   

• Πάντα γυρίστε το κρύο νερό πρώτα και κλείστε το τελευταίο όταν 
υπάρχει  τρεχούµενο νερό στην µπανιέρα ή στον νεροχύτη.   

• Γυρίστε τα παιδιά µακριά από τη στρόφιγγα ή τα κουφώµατα έτσι είναι 
λιγότερο πιθανό να παίξουν µε αυτά και να ανοίξουν το καυτό νερό.   

 
 
Κουζίνα/τραπεζαρία  

• Οι λαβές των συσκευών να είναι στραµµένες προς το πίσω µέρος της 
κουζίνας κάθε φορά που µαγειρεύετε.  Πρόσβαση φραγµών στη 
σόµπα όσο το δυνατόν περισσότερο.   

• Μην αφήστε  ποτέ µια χρήση των περπατούρων των παιδιών στην 
κουζίνα (η αµερικανική ακαδηµία της παιδιατρικής αποθαρρύνει έντονα 
τη χρήση των περιπατητών συνολικά).   

• Αποφύγετε τα τραπεζοµάντιλα. Ένα µικρό παιδί µπορεί να τραβήξει τις 
άκρες  τους και να ανατρέψει ένα ζεστό ποτό ή ένα πιάτο µε ζεστό 
φαγητό.   

• Κρατήστε τα ζεστά ποτά και τα τρόφιµα µακριά από την προσιτότητα 
των παιδιών.   

• Μην πιείτε  ποτέ καυτά ποτά ή σούπα µε τα παιδιά γύρω από τα πόδια 
σας και να µην φέρετε ποτέ τα καυτά υγρά ή τα πιάτα γύρω από το 
παιδί σας. Εάν πρέπει να περπατήσετε µε το καυτό υγρό στην κουζίνα 
(όπως ένα δοχείο της σούπας ή το φλιτζάνι του καφέ), σιγουρευτείτε 
ότι ξέρετε που βρίσκετε  το παιδί σας, έτσι ώστε να µην σκοντάψετε 
πάνω σε αυτό.   

• Μην κρατάτε  ποτέ ένα µωρό ή ένα µικρό παιδί στην αγκαλιά σας όταν 
µαγειρεύετε.   
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• Μην θερµαίνετε  ποτέ τα µπουκάλια των µωρών στο φούρνο 
µικροκυµάτων. Το υγρό µπορεί να θερµανθεί άνισα, µε συνέπεια να 
ζεµατίσουν το στόµα του µωρού σας.   

• Εστίες οθόνης και σόµπες που καίνε ξύλα πρέπει να καλυφθούν. Τα 
θερµαντικά σώµατα και οι ηλεκτρικές θερµάστρες µπορεί να πρέπει να 
καλυφθούν επίσης.   

Έξω και στο αυτοκίνητο  
• Εξοπλισµός παιδικών χαρών πρέπει να χρησιµοποιούνται µε 

προσοχή. Εάν είναι πολύ καυτό εξωτερικό, χρησιµοποιήστε τον 
εξοπλισµό µόνο το πρωί, όταν υπάρχει µια πιθανότητα να δροσίσει 
κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας.   

• Αποµακρύνεται το κάθισµα ή τον περιπατητή ασφάλειας του παιδιού 
σας από τον καυτό ήλιο όταν δεν το χρησιµοποιείται επειδή τα παιδιά 
µπορούν να πάθουν εγκαύµατα από το καυτό βινύλιο και το µέταλλο. 
Εάν πρέπει να αφήσετε το κάθισµα ή τον περιπατητή αυτοκινήτων σας 
στον ήλιο, καλύψτε το µε ένα κάλυµµα ή µια πετσέτα.   

• Πριν αφήσετε το σταθµευµένο αυτοκίνητό σας ‘έξω µια καυτή ηµέρα, 
κρύψτε τα µέταλλα των ζωνών ασφαλείας στα καθίσµατα για να 
αποτρέψετε τον ήλιο να τα χτυπήσει άµεσα 

H θεραπεία των εγκαυµάτων εξαρτάται από το βαθµό και τη βαρύτητά τους. 
Το πρώτο µέληµα είναι η γρήγορη αποµάκρυνση του παράγοντα που 
προκάλεσε το έγκαυµα από το δέρµα του εγκαυµατία. Η αποµάκρυνση των 
ρούχων πρέπει να γίνει µε προσοχή. Η µείωση της θερµοκρασίας του 
σώµατος µε κρύο νερό για 15-20 λεπτά έχει αξία µόνο όταν γίνεται αµέσως 
µετά το ατύχηµα. Με το ψυχρό νερό µειώνεται αρκετά και ο έντονος πόνος. 
Όταν ο ασθενής µεταφερθεί στο νοσοκοµείο, η επείγουσα θεραπεία 
περιλαµβάνει την αποκατάσταση του όγκου αίµατος και τη σταθεροποίηση 
της γενικής κατάστασης του ασθενή. Παράλληλα γίνεται τοπική θεραπεία των 
εγκαυµάτων ανάλογα µε το βαθµό του εγκαύµατος. Γίνονται συστηµατικές 
αλλαγές των εγκαυµάτων ενώ στα βαθιά εγκαύµατα, αφαιρούνται τα 
νεκρώµατα και είναι δυνατή σε δεύτερο χρόνο η αποκατάσταση των 
ελλειµµάτων δέρµατος µε µεταµόσχευση δέρµατος. Έτσι επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση.  

Φυσικοθεραπεία 

Η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη τόσο µέσα στην κλινική του 
νοσοκοµείου, όσο και για τους εξωτερικούς ασθενείς που προσέρχονται µε 
καθορισµένα ραντεβού. Οι ασθενείς µε εγκαύµατα νοσηλεύονται σε ειδική 
µονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί πρέπει να είναι αποµονωµένοι, και 
απαιτείται υψηλή νοσηλευτική φροντίδα. Ο φυσιοθεραπευτής και τα άλλα 
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µέλη της θεραπευτικής οµάδας πρέπει να αναγνωρίζουν την ψυχολογική 
επιβάρυνση του ασθενή και να κατανοούν τις αντιδράσεις του όπως είναι η 
αµηχανία,  πικρία, η καταπίεση, ο θυµός. Τοι ατύχηµα που του προκάλεσε το 
έγκαυµα προκαλεί αυτά τα συναισθήµατα. Ο φυσιοθεραπευτής θα σκεφτεί 
ποιος πρέπει να είναι ο καταλληλότερος τρόπος προσέγγισης του ασθενή και 
µε συµπάθεια, ενθάρρυνση, αισιοδοξία, κολακεία, και επιβράβευση θα 
πετύχει τους στίχους της θεραπείας. Καθώς η διάρκεια της θεραπευτικής 
αγωγής διαρκεί µεγάλο χρονικό διάστηµα το προσωπικό της µονάδας και οι 
ασθενείς αναπτύσσουν µια ιδιαίτερη σχέση, η οποία πρέπει να παραµείνει 
επαγγελµατική, για να κερδίσει ο ασθενής όλα τα πλεονεκτήµατα της 
θεραπείας. 

Στόχοι 

1. Πρόληψη αναπνευστικών επιπλοκών 

2. ∆ιατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και πρόληψη 
παθολογικών συρρικνώσεων και δυσµορφιών 

3. ∆ιατήρηση της µυικής δύναµης 

4. Βοήθεια στον ασθενή να επιστρέψει ξανά στις καθηµερινές λειτουργικές 
του δραστηριότητες.  

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία                                                                                               
Στόχος της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι να καθαρίσουν οι 
πνεύµονες από τις εκκρίσεις. Εφαρµόζουµε τις θέσεις της βρογχικής 
παροχέτευσης µε πλήξεις και δονήσεις ώστε να προκαλέσουµε την 
αποκόλληση και την απόχρεµψη των εκκρίσεων, µέσω του βήχα. Εάν είναι 
πολύ δύσκολο, ο ασθενής να δεχτεί την πίεση αυτών των χειρισµών σε ένα 
έγκαυµα στο στήθος, τότε τοποθετούµε ένα κοµµάτι αφρώδους υλικού µεταξύ 
των χεριών µας και του σώµατος του ασθενή. Εάν υπάρχει οίδηµα στο 
πρόσωπο, οι πλήξεις αντενδείκνυται, αλλά ο ασθενής πρέπει να ξαπλώνει 
ύπτια ή σε πλάγια θέση. 

• Ένας βασικός στόχος της θεραπείας είναι ο καλός αερισµός των 
πνευµόνων. Αυτό το πετυχαίνουµε µε αναρρόφηση και υγροποίηση. 
Μια τεχνική είναι η εισπνοθεραπεία, ειδικά στους ασθενείς, που έχουν 
εισπνεύσει καπνό ή δηλητηριώδη αέρια. Η εισπνοθεραπεία, εκτελείται 
µε ψεκαστήρες αεροσόλ β(διάλυση φαρµάκου που εισπνέεται). Στόχος 
της εισνοθεραπείας είναι η διάλυση των βλεννών και πρόκληση 
βρογχοδιαστολής. Οι αναπνευστικές ασκήσεις για την έκπτυξη του 
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θώρακα είναι απαραίτητες. Ο φυσιοθεραπευτής δεν πρέπει να φοβάται 
να εφαρµόσει δύναµη όπου απαιτείται για να πετύχει τους σκοπούς 
της θεραπείας ακόµα και εάν το δέρµα του θώρακα είναι καµένο. 

• Εύρος κίνησης των αρθρώσεων, πρόληψη συµφύσεων και 
δυσµορφιών 

Για την διατήρηση και την ανάπτυξη του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, 
χρησιµοποιούµε : 

1. Θέσεις αναχαίτισης 

2. νάρθηκες και 

3. ασκήσεις 

Θέσεις αναχαίτισης                                                                             
∆υστυχώς για τους ασθενείς οι θέσεις ανακούφισης τους, είναι αυτές οι οποίες 
προκαλούν τις συσπάσεις και τις συµφύσεις και ως επί το πλείστον είναι οι 
καµπτικές θέσεις. Οι αναγκαίες θέσεις που πρέπει να τοποθετούµε τον 
ασθενή είναι οι ακόλουθες : 

• κεφάλι και αυχένας 

Τοποθετούµε ένα µικρό ρολό ή µια πετσέτα τυλιγµένη σε ρολό κάτω από 
τον αυχένα και ένα µαξιλάρι κάτω από τους ώµους για να διατηρήσουµε 
την έκταση της αυχενικής µοίρας και της κεφαλής. Ο ασθενής ξαπλώνει 
ύπτια σε εγκαύµατα του θώρακα και των κάτω άκρων ή σε ηµικαθιστή 
θέση όταν έχει εγκαύµατα στο πρόσωπο, λόγω του οιδήµατος που 
υπάρχει. 

• Άνω άκρα 

Ανύψωση, (άνω των 90 µοιρών) των άκρων µε τους ώµους σε απαγωγή 
και µικρή κάµψη, τους αγκώνες και τους καρπούς σε έκταση, τις 
µετακαρπιοφαλαγγικές σε έκταση και τον αντίχειρα σε απαγωγή. 

• Κάτω άκρα 

Τα ισχία σε έκταση και µικρή απαγωγή, τα γόνατα σε έκταση και οι 
ποδοκνηµικές σε ραχιαία κάµψη 90 µοιρών.Εάν θέλουµε ανάρροπη θέση 
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στα κάτω άκρα, την πετυχαίνουµε µε ανύψωση όλου του κραββατιού 
µέσω µηχανισµού που πρέπει να υπάρχει και όχι µε την προσθήκη 
µαξιλαριών κάτω από τα πόδια διότι δηµιουργούν κάµψη στα ισχία. 

Νάρθηκες 

Οι νάρθηκες µπορεί να είναι στατικοί ή δυναµικοί. 

• Στατικοί νάρθηκες 

Οι στατικοί νάρθηκες χρησιµοποιούνται για να διατηρήσουµε µια 
λειτουργική θέση πριν την έναρξη της κίνησης.Σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται εξατοµικευµένα για κάθε ασθενή χωριστά. Οι στατικοί 
νάρθηκες τοποθετούνται µόνο την νύχτα για να αναχαιτίζουν τη σύσπαση 
και συρρίκνωση των µαλακών ιστών κατά διάρκεια που ο ασθενής 
κοιµάται. Σε µερικές περιπτώσεις, οι στατικοί νάρθηκες, τοποθετούνται σε 
αρθρώσεις για να σταθεροποιήσουν και διευκολύνουν άλλες αρθρώσεις. 

• ∆υναµικοί νάρθηκες 

Οι δυναµικοί νάρθηκες εφαρµόζονται για τον έλεγχο των κινήσεων σε 
διάφορες αρθρώσεις. Για παράδειγµα ένας νάρθηκας κυλινδρικού 
σχήµατος από αφρολέξ που τοποθετείται στην παλάµη επιτρέπει έκταση 
και µικρή κάµψη των δακτύλων. Για τη σωστή θέση του αυχένα είναι 
απαραίτητο να εφαρµόζουµε κολλάρα, διότι το δέρµα σε αυτήν την 
περιοχή που έχει υποστεί έγκαυµα συσπάτε και δηµιουργούνται πολύ 
γρήγορα συµφύσεις. Σε έγκαυµα της πρόσθιας επιφάνειας του λαιµού και 
του θώρακα, ή κάτω γνάθος έλκεται προς τον θώρακα, µη επιτρέποντας 
στη κεφαλή και στον αυχένα κινήσεις σε όλο το εύρος της τροχιάς. Ένα 
κολλάρο, κατασκευασµένο από µαλακό υλικό µπορεί να χρησιµοποιείται 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ένα άλλο από σταθερότερο υλικό, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

• Εφαρµογή των ναρθήκων 

1. Τοποθετούµε τον νάρθηκα σε θέση που είναι αποτελεσµατικός και όχι 
απαραίτητα σε λειτουργική θέση. 

2. Οι αρθρώσεις δεν πρέπει να περικλείονται στους νάρθηκες εάν δεν είναι 
απαραίτητο. 



 73

3. πρέπει να αποφύγουµε τη σφικτή περίδεση αλλά ο νάρθηκας να τοποθετείται 
σταθερά και συµµετρικά, 

4. Σε οστικές επιφάνειες τοποθετούµε ένα µαλακό υλικό ανάµεσα στο σώµα και 
στον νάρθηκα. 

5.  Πρέπει να αποφεύγεται η συµπίεση των νεύρων 

6. Η πρόληψη και διόρθωση των δυσµορφιών είναι απαραίτητη, αλλά 
τόσο όσο επιτρέπει την µυική δραστηριότητα.                                                           
Όπου είναι δυνατό πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά διαστήµατα οι 
δυναµικοί νάρθηκες. 

Προγράµµατα θεραπευτικών ασκήσεων                                                              
Κάθε άρθρωση, όπου είναι δυνατό πρέπει να κινητοποιείται σε όλο το εύρος 
της κίνησης, καθηµερινά. Για τον σκοπό αυτό, εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα 
θεραπευτικών ασκήσεων. Ανά µια ώρα, για την µείωση του οιδήµατος και την 
πρόληψη των δυσκαµψιών. Υποβοηθούµενες ασκήσεις είναι απαραίτητο να 
γίνονται για τα προσβεβληµένα άκρα και ελεύθερες ενεργητικές ασκήσεις για 
τις µη προσβεβληµένες περιοχές του σώµατος. 

 

 

Κινητοποίηση 

Όταν ο χειρούργος συστήσει κινητοποίηση, αρχίζει  το πρόγραµµα ανάκτησης 
του εύρους της τροχιάς των κινήσεων µε διάφορες τεχνικές, ‘όπως είναι : 

• Οι ελεγχόµενες παθητικές διατάσεις 

• Η τεχνική «κράτα – χαλάρωσε» 

• Οι ρυθµικές συσπάσεις και 

• Οι υποβοηθούµενες ασκήσεις                                                                                
ΟΙ µύες των αρθρώσεων που δεν µπορούν να κινηθούν λόγω του 
εγκαύµατος, ενεργοποιούνται µε ισοµετρικές συσπάσεις µε το 
φαινόµενο της «υπερχείλισης» των µυών που συσπώνται στο ίδιο 
κινητικό πρότυπο. 
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Αν βρεθείτε σε τόπο ατυχήµατος και θελήσετε να βοηθήσετε έναν εγκαυµατία 
να θυµάστε: 

• Καλέστε αµέσως ασθενοφόρο ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκτεταµένα 
εγκαύµατα.  

• Ξεπλύνετε την περιοχή του εγκαύµατος µε κρύο νερό  
• Μην αφαιρείτε κοµµάτια δέρµατος και µη σπάτε τις φυσαλίδες  
• Μη χρησιµοποιείτε αλοιφές, αντισηπτικά ή άλλα φάρµακα. Η 

περιποίηση του εγκαύµατος είναι προτιµότερο να γίνει από ειδικό 
γιατρό  

• Μην αφαιρείτε κολληµένα ρούχα από το δέρµα  
• Μη χρησιµοποιείτε βαµβάκι. Αφού πλύνετε το έγκαυµα σκεπάστε µε 

καθαρό πανί ή γάζα µέχρι να µεταφερθεί ο ασθενής στο νοσοκοµείο  
• Παρακολουθείτε την πίεση, το σφυγµό και τις αναπνοές όταν πρόκειται 

για εκτεταµένο έγκαυµα και φροντίστε για τις πρώτες βοήθειες µέχρι να 
έρθει το ασθενοφόρο  

• Σκεπάστε τον ασθενή ελαφρά για να αποφευχθεί η απώλεια 
θερµότητας από το σώµα  

• Σε µικρά εγκαύµατα ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού για την 
περιποίησή τους στο σπίτι. Τα εκτεταµένα εγκαύµατα αντιµετωπίζονται 
πάντα στο νοσοκοµείο και απαιτούν συνήθως µακροχρόνια νοσηλεία. 

Ένας άλλος τύπος εγκαυµάτων είναι τα ηλιακά εγκαύµατα: για κάθε έγκαυµα 
που παθαίνει ένα παιδί στον ήλιο, αυξάνονται οι πιθανότητες προσβολής του 
από καρκίνο του δέρµατος, αργότερα όταν γίνει ενήλικας. Εάν δεν το 
γνωρίζετε, είναι καλό να το µάθετε και εάν έχετε παιδιά λάβετε τα απαραίτητα 
µέτρα για την προστασία τους από υπερβολική έκθεση στον ήλιο και τα 
εγκαύµατα που η ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να προκαλεί. Απλά 
αναλογιστείτε ότι οι άνθρωποι λαµβάνουν κατά την παιδική ηλικία, το 50% του 
συνόλου της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου που θα δεχτούν για όλη 
τους τη ζωή. Είναι γνωστό ότι η υπεριώδης ακτινοβολία µε την 
ηλεκτροµαγνητική ενέργεια που µεταφέρει, προκαλεί αλλοιώσεις στο DNA 
των κυττάρων του δέρµατος. Οι αλλοιώσεις αυτές, µπορεί να οδηγήσουν σε 
διάφορες µορφές καρκίνου του δέρµατος. Προφυλάσσοντας τα παιδιά από 
την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και τα ηλιακά εγκαύµατα, συµβάλλουµε 
ουσιαστικά στην πρόληψη του καρκίνου που µπορεί να τα χτυπήσει στην 
ενήλικη ζωή. Να θυµάστε ότι τα ηλιακά εγκαύµατα προκαλούνται 
περισσότερο από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου παρά από τη 
θερµότητα που µεταφέρουν οι ακτίνες του ήλιου. Είναι για το λόγο αυτό που 
τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες µπορεί να υποστούν ηλιακά εγκαύµατα όχι 
µόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειµώνα σε κρύες ή χιονισµένες αλλά 
ηλιόλουστες µέρες. Τα εγκαύµατα λόγω ήλιου είναι όπως τα εγκαύµατα που 
προκαλούνται από άλλες αιτίες. Καταστρέφουν το δέρµα το οποίο µας 
προστατεύει από µολύνσεις, συγκρατεί τα υγρά του οργανισµού, ελέγχει τη 
θερµότητα που αποβάλλει ή διατηρεί το σώµα µας. Οι συχνότερες µορφές 
ηλιακών εγκαυµάτων είναι πρώτου βαθµού. Το δέρµα γίνεται κόκκινο και ο 
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ασθενής αισθάνεται στην περιοχή του εγκαύµατος πόνο. Τα εγκαύµατα 
δευτέρου βαθµού, είναι σοβαρότερα µε βαθύτερες βλάβες στο δέρµα, µε 
δηµιουργία φουσκαλών στο δέρµα. Τα ηλιακά εγκαύµατα, σπανιότερα µπορεί 
να είναι και τρίτου βαθµού. 

Τα παιδιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα και παθαίνουν εγκαύµατα ακόµη και µετά 
από λίγη έκθεση στον ήλιο. Χωρίς κατάλληλη προστασία, ένα παιδί µπορεί να 
παρουσιάσει ηλιακά εγκαύµατα µετά από 15 έως 30 λεπτά στο ήλιο.  

Αρχικά το έγκαυµα δεν φαίνεται αλλά σύντοµα, µετά από 2 έως 6 ώρες, τα 
σηµεία και συµπτώµατα εµφανίζονται µε πόνο, κοκκίνισµα δέρµατος µε ή 
χωρίς φουσκάλες, πρήξιµο και κάποτε πυρετό.  

Τα δερµατικά προβλήµατα διαρκούν για περίπου 4 έως 7 µέρες . Μετά το 
δέρµα αρχίζει να ξεφλουδίζει. Η περίοδος ανάρρωσης εξαρτάται από την 
σοβαρότητα στην αρχή των ηλιακών εγκαυµάτων. Οι πιο δύσκολες µέρες 
είναι οι πρώτες.  

∆εν υπάρχουν πολύ καλές θεραπείες για την αντιµετώπιση των εγκαυµάτων. 
Για το λόγο αυτό είναι προτιµότερο για όλους, παιδιά και ενήλικες, να 
λαµβάνονται µέτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία για πρόληψη των 
βραχυπρόθεσµων αλλά και µακροπρόθεσµων προβληµάτων που όπως 
είδαµε περιλαµβάνουν και τον αυξηµένο κίνδυνο για καρκίνο του δέρµατος. Ο 
στόχος των περισσότερων θεραπειών για τα ηλιακά εγκαύµατα είναι να 
κάνουν τον ασθενή να νιώθει πιο άνετα και να τον ανακουφίσουν από τον 
πόνο. Η αγωγή αυτή, είναι ιδιαίτερα σηµαντική τις πρώτες µέρες διότι σε 
αυτές ο πόνος είναι εντονότερος. Ο ασθενής και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
παιδί, πρέπει να παίρνει άφθονα υγρά. Είναι σηµαντικό να αποφεύγεται η 
αφυδάτωση. Οι κρύες κοµπρέσες, το κρύο ντους ή µπάνιο, τα αναλγητικά 
φάρµακα όπως η παρακεταµόλη, ανακουφίζουν τον ασθενή. Επίσης µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν ενυδατικές κρέµες του δέρµατος. Εάν υπάρχουν 
φουσκάλες, αυτές δεν πρέπει να σπάζονται διότι η ρήξη τους αυξάνει τον 
κίνδυνο µόλυνσης τους. Μετά από µερικές µέρες µπορεί να σπάσουν από 
µόνες τους. Τότε τοποθετείται σε αυτές µια αντιβιοτική κρέµα, µερικές φορές 
την ηµέρα ή και ένας επίδεσµος για αποφυγή της µόλυνσης τους. Στις 
περιπτώσεις σοβαρών εγκαυµάτων µε φουσκάλες, πρήξιµο και πυρετό ή 
όταν καλύπτουν µεγάλη επιφάνεια δέρµατος, χρειάζεται οπωσδήποτε ιατρική 
συµβουλή 

 
 

 
 
 
 



 76

Επίλογος 
 
 

Το συµπέρασµα της εργασίας αυτής είναι ότι τα παιδιά βασανίζονται 
από πολλά προβλήµατα  και είναι καθήκον µας σαν θεραπευτές να 
προσπαθήσουµε να τα βοηθήσουµε στα προβλήµατα που µπορούµε. Το να 
βοηθάς έναν ενήλικο σου δίνει ευχαρίστηση και σε κάνει να αισθανθείς 
καλύτερα πόσο µάλλον να βοηθάς ένα παιδί να ξαναχτίσει την ζωή του. Η 
φυσικοθεραπεία έχει τον τρόπο και µπορεί να βοηθήσει άτοµα που έχουν 
προβλήµατα, τόσο τα ίδια, όσο και τις οικογένειες τους. Η φυσικοθεραπεία 
είναι το µέλλον της αποκατάστασης. Υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης και 
προόδου των µέσων φυσικοθεραπείας. Πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
αποκατάσταση όλων αυτών των προβληµάτων παίζει η αναπνευστική 
φυσικοθεραπεία. Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία αποτελείται από ένα 
σύνολο τεχνικών, οι οποίες, αν βασιστούν σε µια ακριβή αξιολόγηση, 
συνταχθούν σωστά σε ένα πρόγραµµα και εφαρµοστούν µε συνέπεια, τόσο 
από τον φυσιοθεραπευτή, όσο και από τον ασθενή, θα αποφέρουν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, όσον αφορά την λειτουργία του 
αναπνευστικού συστήµατος του ασθενή και γενικότερα της υγείας του. Θα 
πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των φυσικοθεραπευτών και των 
γονέων για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων για να έχουµε τα 
καλύτερα αποτελέσµατα για τα παιδιά και την  ζωή τους. Θα πρέπει να 
είµαστε πολύ προσεχτικοί για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε και να έχουµε 
όσο πιο δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα.  
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