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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΗΗ φυσικοθεραπείαφυσικοθεραπεία είναιείναι έναένα µέσοµέσο παρέµβασηςπαρέµβασης καικαι αποκατάστασηςαποκατάστασης νευρολογικώννευρολογικών, , µυοσκελετικώνµυοσκελετικών προβληµάτωνπροβληµάτων. . 

ΚαθώςΚαθώς επίσηςεπίσης καικαι σταστα άτοµαάτοµα πουπου έχουνέχουν πάθειπάθει κάποιακάποια εγκαύµαταεγκαύµατα..

ΣτοΣτο πρώτοπρώτο µέροςµέρος τηςτης εργασίαςεργασίας θαθα ασχοληθώασχοληθώ µεµε τατα νευρολογικάνευρολογικά προβλήµαταπροβλήµατα σταστα παιδιάπαιδιά καικαι τοντον τρόποτρόπο

αντιµετώπισηςαντιµετώπισης τουςτους µεµε τηντην φυσικοθεραπείαφυσικοθεραπεία..

ΣτοΣτο δεύτεροδεύτερο µέροςµέρος ασχολήθηκαασχολήθηκα µεµε τατα εγκαύµαταεγκαύµατα καικαι τοντον τρόποτρόπο αντιµετώπισηςαντιµετώπισης µεµε τηντην φυσικοθεραπείαφυσικοθεραπεία..

ΤαΤα εγκαύµαταεγκαύµατα είναιείναι έναένα συχνόςσυχνός τραυµατισµόςτραυµατισµός µέσαµέσα στοστο σπίτισπίτι, , ιδιαίτεραιδιαίτερα σταστα παιδιάπαιδιά. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά αποτελούναποτελούν τοτο

µέλλονµέλλον καικαι είναιείναι υποχρέωσηυποχρέωση µαςµας νανα βοηθήσουµεβοηθήσουµε όλοιόλοι όσοιόσοι µπορούµεµπορούµε µεµε όλουςόλους τουςτους τρόπουςτρόπους πουπου µπορούµεµπορούµε..

θαθα ήθελαήθελα νανα ευχαριστήσωευχαριστήσω τουςτους καθηγητέςκαθηγητές µουµου πουπου µεµε τηντην υποµονήυποµονή τουςτους µαςµας γέµισανγέµισαν γνώσειςγνώσεις καικαι εφόδιαεφόδια γιαγια τοτο µέλλονµέλλον..

ΚαθώςΚαθώς επίσηςεπίσης θαθα ήθελαήθελα νανα ευχαριστήσωευχαριστήσω τουςτους γονείςγονείς µουµου πουπου µεµε βοήθησανβοήθησαν νανα εκπληρώσωεκπληρώσω τοτο όνειροόνειρο µουµου..

ΤέλοςΤέλος θαθα ήθελαήθελα νανα ευχαριστήσωευχαριστήσω τηντην κυρίακυρία ΧριστάραΧριστάρα πουπου µεµε βοήθησεβοήθησε µεµε τηντην εργασίαεργασία αυτήναυτήν..



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦυσικοθεραπείαΦυσικοθεραπεία ((φυσικοφυσικο--θεραπείαθεραπεία) ) είναιείναι ηη θεραπευτικήθεραπευτική

αγωγήαγωγή πουπου χρησιµοποιείχρησιµοποιεί τουςτους φυσικούςφυσικούς παράγοντεςπαράγοντες

((τατα στοιχείαστοιχεία τηςτης φύσηςφύσης) ) προςπρος θεραπευτικούςθεραπευτικούς σκοπούςσκοπούς ::.::.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ:
∆ιαθερµίες

Υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες

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



Μέσα φυσικοθεραπείας

∆ΙΑΤΑΣΗ

Ασκήσεις για ενδυνάµωση

Παγοθεραπεία και θερµοθεραπεία:  
Υπέρηχος

Ηλεκτροθεραπεία



ΝΕΥΡΙΚΟΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΤοΤο νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα αποτελείταιαποτελείται απόαπό δύοδύο µεγάλαµεγάλα τµήµατατµήµατα τατα οποίαοποία εµφανίζουνεµφανίζουν διαφορέςδιαφορές, , 

τόσοτόσο ανατοµικέςανατοµικές όσοόσο καικαι φυσιολογικέςφυσιολογικές. . ΤαΤα τµήµατατµήµατα αυτάαυτά είναιείναι τοτο ζωικόζωικό ήή εγκεφαλονωτιαίοεγκεφαλονωτιαίο

σύστηµασύστηµα ((ΖΝΣΖΝΣ) ) καικαι τοτο αυτόνοµοαυτόνοµο ήή φυτικόφυτικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα ((ΑΝΣΑΝΣ).).

ΤοΤο πρώτοπρώτο ρυθµίζειρυθµίζει τιςτις κινήσειςκινήσεις καικαι τιςτις αισθήσειςαισθήσεις, , τοτο δεύτεροδεύτερο τιςτις λειτουργίεςλειτουργίες τηςτης ανταλλαγήςανταλλαγής

τηςτης ύληςύλης καικαι τηςτης αναπαραγωγήςαναπαραγωγής καικαι είναιείναι εξαπλωµένοεξαπλωµένο σεσε όλοόλο τοτο σώµασώµα, , ρυθµίζονταςρυθµίζοντας τηντην

καλήκαλή λειτουργίαλειτουργία όλωνόλων τωντων οργάνωνοργάνων, , καθιστώντατεςκαθιστώντατες αρµονικέςαρµονικές..

ΤοΤο εγκεφαλονωτιαίοεγκεφαλονωτιαίο ήή ζωικόζωικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα διακρίνεταιδιακρίνεται στοστο κεντρικόκεντρικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα

((ΚΝΣΚΝΣ) ( ) ( εγκέφαλοςεγκέφαλος, , νωτιαίοςνωτιαίος µυελόςµυελός) ) καικαι στοστο περιφερικόπεριφερικό νευρικόνευρικό σύστηµασύστηµα ((ΠΝΣΠΝΣ) () (νεύρανεύρα, , 

εγκεφαλονωτιαίαεγκεφαλονωτιαία γάγγλιαγάγγλια).).



Εγκεφαλική παράλυση

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

Μορφές εγκεφαλικής παράλυσης

Υπάρχουν τρεις κύριες µορφές εγκεφαλικής παράλυσης - η σπαστικού τύπου, 
η αθετωσικού και η αταξικού. 



∆ιάγνωση.
 ∆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.

Απλοί κανόνες προσέγγισης ατόµων µε νοητική υστέρηση

ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ

ΑΝ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΕΙ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΗΝ ΕΚΠΛΗΣΣΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟ ΤΟΥ



ΑΥΤΙΣΜΟΣ

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.  



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.

Κοινά χαρακτηριστικά

Ακοή

Επικοινωνία - Οµιλία και Λόγος (Γλώσσα)
Όραση

Κινητικότητα

∆ίαιτα και γενική υγεία

Ανοσοποιητικό σύστηµα

Προβλήµατα καρδιάς

Κοινωνικές δεξιότητες και συµπεριφορά



�� ΕντατικήΕντατική φυσικοθεραπειαφυσικοθεραπεια

�� ΗΗ εντατικήεντατική µέθοδοςµέθοδος ΠαιδιατρικήΠαιδιατρική αποκατάστασηαποκατάσταση αναφέρεταιαναφέρεται στηνστην
αποκατάστασηαποκατάσταση τωντων παιδιώνπαιδιών απόαπό τητη γέννησηγέννηση εώςεώς 18 18 ετώνετών µεµε τιςτις
νευρολογικέςνευρολογικές αναταραχέςαναταραχές, , τωντων ορθοπεδικώνορθοπεδικών όρωνόρων, , τουτου αυτισµούαυτισµού, , 
τωντων αναπτυξιακώναναπτυξιακών καθυστερήσεωνκαθυστερήσεων ήή τηςτης δυσλειτουργίαςδυσλειτουργίας
αισθητήριοςαισθητήριος--ολοκλήρωσηςολοκλήρωσης. . ΟΟ θεράπωνθεράπων λαµβάνειλαµβάνει τηντην ειδικήειδική
κατάρτισηκατάρτιση νανα έχειέχει πρόσβασηπρόσβαση σεσε µιαµια ευρείαευρεία ποικιλίαποικιλία τωντων
προβληµάτωνπροβληµάτων όπωςόπως ηη αδυναµίααδυναµία µυώνµυών, , ηη συµπίεσησυµπίεση µυώνµυών, , ηη
ισορροπίαισορροπία, , τατα ζητήµαταζητήµατα συντονισµούσυντονισµού, , οιοι λεπτέςλεπτές καικαι ακαθάριστεςακαθάριστες
δεξιότητεςδεξιότητες µηχανώνµηχανών καικαι περισσότεροιπερισσότεροι. . ΑυτάΑυτά τατα ζητήµαταζητήµατα πρέπειπρέπει νανα
αντιµετωπιστούναντιµετωπιστούν υπόυπό µορφήµορφή παιχνιδιούπαιχνιδιού, , όπωςόπως είναιείναι ηη ηλικίαηλικία
κατάλληληκατάλληλη, , γιαγια νανα εξασφαλίσειεξασφαλίσει τητη συνεργασίασυνεργασία καικαι τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον τουτου
παιδιούπαιδιού



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 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)



ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

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.



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.



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.  



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

να σηκωθούν οι ωµοπλάτες.
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.
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.
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.
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.
Από ύπτια θέση εφαρµόζουµε p.n.f για διάταση των θωρακικών: Από θέση κάµψης

του χεριού σε απαγωγή και έξω στροφή



Αχονδροπλασία

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.) 



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

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.



Γενικοί στόχοι

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

σπονδυλικής στήλης.
Επανάκτηση της κινητικότητας των αρθρώσεων και ενδυνάµωση των µυών του

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

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

υγιούς σκέλους.
Τόνωση του ηθικού του ασθενή.

Μέσα θεραπείας

Θερµότητα : θερµά- ψυχρά επιθέµατα- φωτόλουτρα- παραφάγκο- δινόλουτρα.
Μάλαξη (αποφεύγοντας την εστία του κατάγµατος).

Υδροµάλαξη.
Κινησιοθεραπεία.



Στάδιο ακινητοποίησης

Στάδιο κινητοποίησης

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



. Στάδιο κινητοποίησης
Ενδεικτικά : Επαναλαµβάνονται όλα τα προηγούµενα του σταδίου

ακινητοποίησης και συνεχίζεται το πρόγραµµα µε υποβοηθούµενες

κινήσεις.
Από ύπτια θέση:

Ισοµετρικές τετρακέφαλων

ισοµετρικές γλουτιαίων

Ασκήσεις γόνατος- ποδοκνηµικής
Υποβοηθούµενη ενεργητική κάµψη- έκταση του πάσχοντος ισχίου, 

σέρνοντας την πτέρνα στο κρεβάτι από µόνος του.
Από καθιστή θέση

Ασκήσεις ισορροπίας.
Ασκήσεις κάµψης- έκτασης γόνατος.

Ασκήσεις ποδοκνηµικής- δακτύλων- ισχίου- γόνατος.



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

διαχείρηση 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.



Τα εγκαύµατα τρίτου-βαθµού είναι ο σοβαρότερος τύπος εγκαύµατος και

περιλαµβάνουν όλα τα στρώµατα του δέρµατος και του ελλοχεύοντος ιστού: 
Τα δευτέρου βαθµού εγκαύµατα είναι σοβαρότερα και περιλαµβάνουν τα

στρώµατα δερµάτων κάτω από το κορυφαίο στρώµα: 
Τα εγκαύµατα πρώτου-βαθµού, είναι ο ηπιότερος τύπος των τριών, 

περιορίζονται στο κορυφαίο στρώµα του δέρµατος: 

Τύποι εγκαυµάτων

Τα εγκαύµατα είναι συχνά ταξινοµηµένα ως πρώτου -, δεύτερου -, ή
εγκαύµατα τρίτου-βαθµού, ανάλογα µε το πόσο άσχηµα το δέρµα είναι

επηρεασµένο



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, την αυξανόµενη ερυθρότητα, 

ή κόκκινο να ραβδώσει του δέρµατος κοντά στην πληγή).  



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 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

Στόχοι

Πρόληψη αναπνευστικών επιπλοκών

∆ιατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και πρόληψη

παθολογικών συρρικνώσεων και δυσµορφιών

∆ιατήρηση της µυικής δύναµης

Βοήθεια στον ασθενή να επιστρέψει ξανά στις καθηµερινές

λειτουργικές του δραστηριότητες. 



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.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


