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1. Εισαγωγή 

 

Η πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Φυσικοθεραπεία σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» 

εκπονήθηκε από την φοιτήτρια Παντιέρα Μαρίνα για το τµήµα Φυσικοθεραπείας της 

σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, µε 

υπεύθυνη την Καθηγήτρια Εφαρµογών του τµήµατος Φυσικοθεραπείας, κα 

Γεωργιάδου Αθηνά. 

Κύριος στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η αναφορά στα κινητικά και 

γνωσιακά ελλείµµατα ενός ασθενή που έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση και 

στον τρόπο που ο φυσικοθεραπευτής µέσω των κατάλληλων προγραµµάτων µπορεί 

να τον επανεκπαιδεύσει ώστε να ανακτήσει όλες τις χαµένες λειτουργίες του 

εγκεφάλου και σταδιακά να γίνει ανεξάρτητος.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές έννοιες που αφορούν στον εγκέφαλο, 

όπως είναι τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια, ο θάλαµος, ο υποθάλαµος, το στέλεχος, η 

παρεγκεφαλίδα και ο Νωτιαίος Μυελός. Οι αναφορές αυτές θεωρούνται απαραίτητες 

για να κατανοήσουµε την λειτουργία αυτού του πολύπλοκου οργάνου.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση και 

αναφέρονται έννοιες όπως ο ορισµός, οι αιτιολογικοί παράγοντες, η ταξινόµηση 

σύµφωνα µε την βαρύτητα, η κλινική εικόνα, η διάγνωση και διαφοροδιάγνωση που 

εµείς ως φυσικοθεραπευτές πρέπει να τις προσέχουµε ιδιαίτερα.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µία σύντοµη αναφορά στην αποκατάσταση ενός ασθενή 

µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, στην διάκριση αυτής σε δύο φάσεις και πώς επιδρά σε 

αυτήν η οµάδα αποκατάστασης.  

 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο και ολοκληρώνεται η πτυχιακή 

εργασία, αναπτύσσονται δύο ενδεικτικά προγράµµατα φυσικοθεραπευτικής 

παρέµβασης, ένα για την οξεία και ένα για την υποξεία φάση. Στόχος των 

προγραµµάτων είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση του ασθενή που θα 

οδηγήσει στην ανεξαρτητοποίησή του. 
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2. Ανατοµία Νευρικού Συστήµατος 

 

Το νευρικό σύστηµα (Ν.Σ.) διαιρείται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (Κ.Ν.Σ.)  το 

οποίο αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο µυελό και το περιφερικό 

νευρικό σύστηµα (Π.Ν.Σ.) το οποίο αποτελείται από τα εγκεφαλικά, τα περιφερικά 

νεύρα και τους κλάδους τους. 

Στενά συνδεδεµένο µε το Ν.Σ. είναι το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα οι νευρώνες του 

οποίου ελέγχουν τις δραστηριότητες των σπλάγχνων και διαιρείται σε συµπαθητικό  

και παρασυµπαθητικό, τα οποία γενικά έχουν ανταγωνιστική δράση στα όργανα που 

νευρώνουν. 

 

 

 
Εικόνα 1: Εγκεφαλικός Φλοιός  

(Τροποποιηµένο από  www.rhodes.aegean.gr/.../sub1/thought/brain.htm) 
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ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

 

Ο εγκέφαλος βρίσκεται µέσα στο κύτος του κρανίου περιβαλλόµενος για µεγαλύτερη 

προστασία από τρία περιβλήµατα, τις µήνιγγες. 

Η σκληρή µήνιγγα είναι το εξωτερικό περίβληµα και δηµιουργεί δύο προσεκβολές: 

A. Το δρέπανο του εγκεφάλου, το οποίο βρίσκεται ανάµεσα στα δυο εγκεφαλικά 

ηµισφαίρια και  

B. Το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας, το οποίο βρίσκεται ανάµεσα στην 

παρεγκεφαλίδα και τους ινιακούς λοβούς του εγκεφάλου και περιβάλλει το µέσο 

εγκέφαλο. 

Το µεσαίο µηνιγγικό περίβληµα αποτελεί η αραχνοειδής µήνιγγα. Τόσο η σκληρή 

όσο κι η αραχνοειδής µήνιγγα περιβάλλουν χαλαρά τον εγκέφαλο. 

Το εσωτερικό περίβληµα είναι η χοριοειδής µήνιγγα, η οποία προσκολλάται µε την 

επιφάνεια του εγκεφάλου. Έτσι  σχηµατίζεται ένας υπαραχνοειδής χώρος ποικίλου 

βάθους. Ο υπαραχνοειδής αυτός χώρος περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο 

εκκρίνεται από το χοριοειδές πλέγµα µέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου και βοηθάει 

αφενός στην απορρόφηση των τρανταγµών και αφετέρου στην µεταφορά θρεπτικών 

και άλλων απαραίτητων ουσιών στο νευρικό ιστό (Crossman &  Neary, 2003). 

Ο εγκέφαλος διαιρείται σε πέντε τµήµατα, στον τελικό, διάµεσο, µέσο, οπίσθιο, και 

έσχατο εγκέφαλο. 

Εκτός όµως  από αυτήν την εµβρυολογική διαίρεση συνηθίζεται για περιγραφικούς 

λόγους η διαίρεσή του σε τρία κύρια µέρη που είναι:  

1. Τα ηµισφαίρια του εγκεφάλου, 

2. Το στέλεχος του εγκεφάλου και 

3. Την παρεγκεφαλίδα. 

 

Η κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου λέγεται βάση του εγκεφάλου και απ’ αυτήν 

εξέρχονται τα εγκεφαλικά νεύρα. 

Μέσα στον εγκέφαλο περικλείονται κοιλότητες (τέσσερις συνολικά) που ονοµάζονται 

κοιλίες του εγκεφάλου και περιέχουν και αυτές εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

Σε διατοµές του εγκεφάλου φαίνονται η φαιά και η λευκή ουσία .Η φαιά αποτελείται 

από συναθροίσεις νευρικών κυττάρων, ενώ η λευκή ουσία αποτελείται από νευρικές 
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ίνες, δηλαδή αποφυάδες νευρικών κυττάρων οι οποίες φαίνονται υπόλευκες γιατί 

περιβάλλονται από µυέλινα έλυτρα (Kahle, 1985). 

    

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ 

 

Τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια είναι δύο, δεξιά και αριστερά, υπερκαλύπτουν σχεδόν 

όλα τα άλλα µέρη του εγκεφάλου και εµφανίζουν στην επιφάνειά τους πολυάριθµες 

προεξοχές και αυλακώσεις, οι οποίες ονοµάζονται έλικες και αύλακες αντίστοιχα. Οι 

βαθύτερες αύλακες ονοµάζονται σχισµές. Η επιµήκης σχισµή χωρίζει τα ηµισφαίρια 

µεταξύ τους ενώ άλλες σχισµές χωρίζουν το κάθε ηµισφαίριο σε 4 λοβούς (Crossman 

& Neary, 2003), οι οποίοι είναι: 

∗ Μετωπιαίος λοβός, ο οποίος περιλαµβάνει τον κινητικό και προκινητικό φλοιό. 

∗ Βρεγµατικός λοβός, ο οποίος περιλαµβάνει τον πρωτογενή σωµατοαισθητικό 

φλοιό. 

∗ Κροταφικός λοβός,  ο οποίος περιλαµβάνει τον πρωτογενή ακουστικό φλοιό. 

∗ Ινιακός λοβός, ο οποίος περιλαµβάνει τον πρωτογενή οπτικό φλοιό. 

 

 
Εικόνα 2: Λοβοί εγκεφαλικών ηµισφαιρίων 

(Τροποποιηµένο από Fuller και Manfotd, 2002) 

 

Τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώµα φαιάς ουσίας, 

το φλοιό των ηµισφαιρίων, ενώ κάτω από τον φλοιό βρίσκεται η λευκή ουσία η οποία 

αποτελείται από προσαγωγές και απαγωγές φλοιώδεις ίνες, οι οποίες συγκλίνουν και 
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σχηµατίζουν την έσω κάψα. Η έσω κάψα είναι σαν το πεπλατυσµένο µίσχο ενός 

χωνιού µέσω του οποίου περνούν όλες οι ίνες προς και από τον φλοιό. Επίσης φαιά 

ουσία βρίσκεται και εσωτερικά, ανάµεσα στη λευκή ουσία, και αποτελεί τους 

πυρήνες  των ηµισφαιρίων. 

 

 
Εικόνα 3: Έσω κάψα  

(Τροποποιηµένο από Tyldesley και .Grieve, 1995) 

 

Η πρόσθια κεντρική έλικα αποτελεί την κυρίως κινητική περιοχή του εγκεφαλικού 

φλοιού η οποία βρίσκεται στο µετωπιαίο λοβό αµέσως µπροστά από την κεντρική 

αύλακα. Μπροστά από την περιοχή αυτή βρίσκεται ο προκινητικός φλοιός και ο 

παραπληρωµατικός δευτερεύων κινητικός φλοιός και, στο αριστερό ηµισφαίριο, η 

έλικα του Broca (κινητικό κέντρο του λόγου – οµιλίας). 

Η οπίσθια κεντρική έλικα αποτελεί την κυρίως σωµατοαισθητική περιοχή του 

εγκεφαλικού φλοιού και βρίσκεται στο βρεγµατικό λοβό, αµέσως πίσω από την 

κεντρική αύλακα. Λαµβάνει προσαγωγές ίνες από τον κοιλιακό οπίσθιο πυρήνα του 

θαλάµου, ο οποίος είναι το µέρος όπου τερµατίζουν οι νωτιαιοθαλαµικές οδοί, οι 

τριδυµοθαλαµικές οδοί και ο έσω ληµνίσκος. Πίσω από την περιοχή αυτή βρίσκεται ο 

αισθητικός συνειρµικός φλοιός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ερµηνεία των 

γενικών αισθητικών πληροφοριών (Crossman & Neary, 2003). 

Ο κροταφικός λοβός βρίσκεται κάτω από την πλάγια σχισµή. Στην ανώτερη 

επιφάνεια της άνω κροταφικής έλικας, οι εγκάρσιες κροταφικές έλικες αποτελούν τον 

κυρίως ακουστικό φλοιό, ο οποίος δέχεται ώσεις από τα έσω διδύµια του θαλάµου. 
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Παραπλεύρως βρίσκεται ο ακουστικός συνειρµικός φλοιός, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την ερµηνεία των ακουστικών πληροφοριών και ο οποίος στο αριστερό 

ηµισφαίριο αποτελεί την περιοχή Wernicke. 

Ο ινιακός λοβός αποτελεί το οπίσθιο τµήµα του ηµισφαιρίου. Στη µέση επιφάνεια, η 

πληκτραία σχισµή αποτελεί την εντόπιση του κυρίως οπτικού φλοιού, ο οποίος 

δέχεται προσαγωγές ίνες από τα έξω διδύµια του θαλάµου. Ο υπόλοιπος ινιακός 

λοβός αποτελεί το συνειρµικό οπτικό φλοιό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

ερµηνεία των οπτικών πληροφοριών (Crossman & Neary, 2003). 

Και τα δύο ηµισφαίρια δέχονται, επεξεργάζονται και αφοµοιώνουν τις ίδιες 

πληροφορίες. Μόνο το κυρίαρχο ηµισφαίριο (συνήθως το αριστερό) περιέχει τις 

περιοχές για οµιλία και γλώσσα και αυτή η πλευρά ενδιαφέρεται κυρίως για τις 

αναλυτικές λειτουργίες. Το µη κυρίαρχο ηµισφαίριο παίζει  µεγαλύτερο ρόλο στην µη 

προφορική, δηµιουργική δραστηριότητα που απαιτεί εκτίµηση του χώρου (Tyldesley 

& Grieve, 1996).  

 

  

 

 
Εικόνα 4: Πλάγια επιφάνεια του εγκεφαλικού ηµισφαιρίου όπου φαίνονται οι κύριες λειτουργικές περιοχές 

(Τροποποιηµένο από Crossman και Neary, 2003) 
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ΘΑΛΑΜΟΣ 

 

Ο θάλαµος βρίσκεται βαθιά στη φαιά ουσία στη βάση των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων 

στον διάµεσο εγκέφαλο. Κάθε θάλαµος είναι µία ωοειδής µάζα φαιάς ουσίας, που 

περιβάλλεται από τους βασικούς πυρήνες και την έσω κάψα. Ο θάλαµος αποτελείται 

από πολλούς πυρήνες οι οποίοι προβάλλουν σε ειδικές περιοχές του εγκεφαλικού 

φλοιού της ίδιας πλευράς. Οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον θάλαµο από όλα 

τα επίπεδα, και τις δύο πλευρές του νωτιαίου µυελού και του εγκεφαλικού στελέχους 

για να γίνει η επεξεργασία τους πριν περάσουν στις αισθητικές περιοχές του 

εγκεφαλικού  φλοιού. ∆ηλαδή η γενική λειτουργία του θαλάµου είναι να ενεργεί σαν 

ένα κέντρο για τις αισθήσεις οι οποίες συνεχίζουν προς τον φλοιό για περισσότερη 

ανάλυση. Ο θάλαµος επίσης προσφέρει την απαραίτητη υποδοµή πληροφοριών για το 

κινητικό σύστηµα κατά την διάρκεια κίνησης (Tyldesley & Grieve, 1996). 

 

 

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ 

 

Ο υποθάλαµος είναι µικρότερος από τον θάλαµο και βρίσκεται κάτω από αυτόν. Το 

εξερχόµενο νεύρο από τον υποθάλαµο µεταβιβάζεται στο αυτόνοµο τµήµα του 

περιφερικού νευρικού συστήµατος το οποίο ελέγχει: 

o Την διάµετρο των αιµοφόρων αγγείων 

o Τις εκκρίσεις των ιδρωτοποιών αδένων  

o Την απελευθέρωση ορµονών από την υπόφυση.  

Ο υποθάλαµος είναι η υψηλότατη περιοχή ελέγχου για όλους τους µηχανισµούς οι 

οποίοι διατηρούν την σταθερότητα των φυσιολογικών καταστάσεων στο σώµα. Αυτή 

η περιοχή µπορεί να αναφέρεται σαν «σπλαχνικός εγκέφαλος». 

Το χειλιακό σύστηµα σαν ολότητα είναι µία πολύπλοκη σειρά αλληλοσυνδεδεµένων 

δοµών που βρίσκονται στον πρόσθιο και µέσο εγκέφαλο και συνδέονται µε µία 

µεγάλη ταινία λευκής ουσίας γνώστης ως ψαλίδα του εγκεφάλου. Το επιχείλιο 

σύστηµα µε τις συνδέσεις του µε τον προµετωπιαίο φλοιό και τον υποθάλαµο, 

µερικές φορές ονοµάζεται «συναισθηµατικός εγκέφαλος». Αισθήµατα ευχαρίστησης 

και θυµού προκαλούν φυσιολογικές  ανταποκρίσεις µέσω δραστηριότητας του 

υποθαλάµου στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Συνδέσεις ανάµεσα στο επιχείλιο 
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σύστηµα και στο κινητικό σύστηµα, ειδικά τους βασικούς πυρήνες, έχουν 

αναγνωρισθεί και υποδεικνύουν µία λειτουργία παρακίνησης για κίνηση (Tyldesley & 

Grieve, 1996). 

 

    

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

 

Το στέλεχος, αποκαλύπτεται ολόκληρο όταν τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια και η 

παρεγκεφαλίδα αποµακρυνθούν από τον εγκέφαλο. Υποδιαιρείται από εµπρός προς 

τα πίσω: 

� Στο µέσο εγκέφαλο  

� Στη γέφυρα και  

� Στον προµήκη  

Το στέλεχος περιέχει πολυάριθµες ανιούσες και κατιούσες νευρικές οδούς καθώς και 

ένα σύµπλεγµα µε νευρώνες γνωστό και ως δικτυωτό σχηµατισµό, µέσα στον οποίο 

βρίσκεται ένας αριθµός πυρήνων. Ο δικτυωτός σχηµατισµός έχει σπουδαίες 

λειτουργίες στις οποίες συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος του επίπεδου της συνείδησης, 

της αίσθησης του πόνου και της ρύθµισης του καρδιακού και του αναπνευστικού 

συστήµατος. Επίσης έχει συνδέσεις µε τους πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων, την 

παρεγκεφαλίδα, µε το στέλεχος και µε κινητικούς µηχανισµούς του νωτιαίου µυελού 

διαµέσου των οποίων επηρεάζεται η κίνηση, η στάση και ο µυϊκός τόνος.  

Από τον µέσο εγκέφαλο διέρχονται οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα.  

Στην γέφυρα ανευρίσκονται συνδετικά δεµάτια µεταξύ εγκεφάλου και άλλων 

σηµείων του σώµατος (Crossman & Neary, 2003). 

Ο προµήκης είναι το χαµηλότερο άκρο του εγκεφαλικού στελέχους, σε σχήµα κώνου, 

το οποίο οδηγεί προς τα κάτω στο νωτιαίο µυελό.  Η περιοχή στον προµήκη όπου οι 

περισσότερες από τις κατιούσες ίνες χιάζονται είναι γνωστή ως χιασµός των 

πυραµίδων και γι αυτό η οδός είναι γνωστή ως πυραµιδική οδός, µε κύρια λειτουργία 

τον έλεγχο των εκούσιων επιδέξιων κινήσεων. Στον άνω προµήκη, πλάγια στις 

πυραµίδες υπάρχει ένα λείο ωοειδές εξόγκωµα γνωστό ως ελαία (Tyldesley & Grieve, 

1996). 
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Εικόνα 5: Στέλεχος 

(Τροποποιηµένο από Crossman και Neary, 2003) 

 

 

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙ∆Α 

 

Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται πίσω από την γέφυρα και τον προµήκη και αποτελείται 

από τον σκώληκα στη µέση και εκατέρωθεν τα δύο ηµισφαίρια της, στα οποία 

περιφερικά βρίσκεται η φαιά ουσία (φλοιός) που σχηµατίζει έλικες και εσωτερικά η 

λευκή ουσία µε τους πυρήνες. Η εσωτερική λευκή ουσία σχηµατίζει ένα σχήµα 

δένδρου µε την διπλωµένη φαιά ουσία σαν τα φύλλα. Αυτό ονοµάστηκε το δένδρο 

της ζωής από τους πρώτους νευροανατόµους. Η παρεγκεφαλίδα έχει επίσης έναν 

αριθµό πυρήνων εν τω βάθει, ο µεγαλύτερος των οποίων είναι ο οδοντωτός πυρήνας 

(Tyldesley & Grieve, 1996). Τρία ζεύγη νευρικών αποφυάδων λευκής ουσίας, γνωστά 

ως σκέλη συνδέουν την παρεγκεφαλίδα µε το εγκεφαλικό στέλεχος ως εξής: 

1. Τα άνω σκέλη µε τον µέσο εγκέφαλο 

2. Τα µεσαία σκέλη µε την γέφυρα 

3. Τα κάτω σκέλη µε τον προµήκη. 
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Εικόνα 6: Στέλεχος και Παρεγκεφαλίδα  

(Τροποποιηµένο από Crossman και Neary, 2003) 

 

 

Ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας αφορά κυρίως στο συντονισµό, στην προσαρµογή και 

στην οµαλοποίηση των κινήσεων. Οι εντολές που ξεκινούν από τον κινητικό φλοιό 

είναι κατά κανόνα για εντονότερες συστολές των µυών από όσο χρειάζεται. Η 

παρεγκεφαλίδα παρακολουθεί τις κινητικές δραστηριότητες που εκλύονται από άλλα 

µέρη του εγκεφάλου και επιτελεί διορθωτικές ρυθµίσεις. Για το σκοπό αυτό δέχεται 

συνεχώς πληροφορίες από τους σκελετικούς µυς, τις αρθρώσεις και τους τένοντες 

τόσο για το µήκος των µυών όσο και για την θέση των µελών στο χώρο. Από τα 

αισθητήρια της ακοής, της όρασης και της ισορροπίας από υποδοχείς αφής και πίεσης 

του δέρµατος. Συνδέεται δε µε κλειστά κυκλώµατα µε τον κινητικό φλοιό, τα βασικά 

γάγγλια και τον δικτυωτό σχηµατισµό  (Κανέλλος & Λυµπέρη, 1996). 
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Εικόνα 7: Παρεγκεφαλίδα  

(Τροποποιηµένο από Crossman και Neary, 2003) 

 

 

ΒΛΑΒΕΣ  ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙ∆ΑΣ 

 

Οι βλάβες της παρεγκεφαλίδας οδηγούν σε παρεγκεφαλιδικά σύνδροµα, µε 

εκδηλώσεις όπως ασυγχρονισµός των κινήσεων του οφθαλµού (νυσταγµός), του 

λόγου (δυσαρθρία), των άνω άκρων (τρόµος), και αταξία. Τα συµπτώµατα και τα 

κλινικά σηµεία παρατηρούνται στην ίδια πλευρά της βλάβης (οµόπλευρα) (Crossman 

& Neary, 2003). 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ 

 

Μέσα στα εγκεφαλικά ηµισφαίρια βρίσκεται ένας αριθµός πυρηνικών µαζών, οι 

οποίες συνολικά αναφέρονται ως βασικά γάγγλια ή βασικοί πυρήνες. Το µεγαλύτερο 

τµήµα αποτελεί ο κερκοφόρος πυρήνας, το κέλυφος, η ωχρά σφαίρα και η αµυγδαλή 

ή αµυγδαλοειδής πυρήνας. Η αµυγδαλή, η οποία βρίσκεται µέσα στον κροταφικό 

λοβό, είναι µέρος του µεταιχµιακού συστήµατος. Ο κερκοφόρος πυρήνας, το κέλυφος 

και η ωχρά σφαίρα, ανατοµικά και λειτουργικά, έχουν σχέση µε τον έλεγχο της 
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στάσης και της κίνησης. Ένας άλλος βασικός πυρήνας στον µέσο εγκέφαλο είναι η 

µέλαινα ουσία (Crossman & Neary, 2003). 

Νευρικές ίνες οι οποίες συνδέουν τον κάθε πυρήνα µε κάθε άλλον σχηµατίζουν ένα 

πολύπλοκο αλληλένδετο σύστηµα το οποίο λειτουργεί σαν σύνολο. Επαναληπτικές 

κινήσεις όπως η βάδιση, η οδήγηση όταν µαθευτούν, µπορούν να εκτελούνται  

αυτόµατα σε υποσυνείδητο επίπεδο. Οι βασικοί πυρήνες σχηµατίζουν µέρος του 

υποσυνείδητου συστήµατος ελέγχου για τέτοιες δραστηριότητες. 

Είναι, λοιπόν, τα βασικά γάγγλια απαραίτητα για τον σχεδιασµό και τον 

προγραµµατισµό των κινητικών εντολών για την κίνηση (Tyldesley & Grieve, 1996). 

 

 
Εικόνα 8: Εγκεφαλικός Φλοιός, Θάλαµος και Βασικοί Πυρήνες 

(Τροποποιηµένο από  Tyldesley και Grieve, 1995) 

 

ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ 

 

Οι βλάβες των βασικών γαγγλίων οδηγούν σε ανώµαλο έλεγχο της κίνησης και της 

στάσης και αλλαγές στο µυϊκό τόνο. Ίσως υπάρχει επιβράδυνση στην έναρξη και 

στην εκτέλεση της κίνησης (υποκινησία, βραδυκινησία, ακινησία) ή ίσως να 

εµφανιστούν ανώµαλες «ακούσιες» κινήσεις (δυσκινησία, υπερκινησία). Όπου 

παρουσιάζεται αύξηση του µυϊκού τόνου, η αύξηση της αντίστασης στην παθητική 
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έκταση των µυών συµβαίνει µέσω της ενέργειας της έκτασης και περιγράφεται από 

τους κλινικούς ως δυσκαµψία. Οι βλάβες των βασικών γαγγλίων προκαλούν 

συµπτώµατα του αντίθετου ηµιµορίου του σώµατος (Crossman & Neary, 2003). 

 

 

ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ 

 

Ο νωτιαίος µυελός (Ν.Μ.) αποτελεί τη συνέχεια του προµήκη µέσα στο σπονδυλικό 

σωλήνα που σχηµατίζεται από αλληλοεπίθεση των σπονδύλων στη σπονδυλική 

στήλη και σταµατάει στο επίπεδο Ο1-Ο2. Σε όλο το µήκος του αποτελείται 

εσωτερικά από φαιά ουσία και εξωτερικά από λευκή ουσία. Η φαιά ουσία έχει σχήµα 

Η και παρουσιάζει πρόσθια και οπίσθια κέρατα. Στη θωρακική και οσφυϊκή µοίρα 

παρουσιάζονται µεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων κεράτων τα πλάγια κέρατα που 

αποτελούν κέντρα του συµπαθητικού συστήµατος. Η λευκή ουσία του Ν.Μ. 

αποτελείται από τις ανερχόµενες προς τον εγκέφαλο αισθητικές οδούς και τις 

κατερχόµενες προς τα πρόσθια κέρατα κινητικές οδούς. 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων 

προσφύονται στο νωτιαίο µυελό ως οπίσθιες και πρόσθιες ρίζες. Οι οπίσθιες ρίζες 

φέρουν προσαγωγές ίνες, ενώ οι πρόσθιες ρίζες φέρουν απαγωγές ίνες. Ο Ν.Μ. 

περιβάλλεται και αυτός από τρεις µήνιγγες (σκληρή, αραχνοειδή, χοριοειδή) 

(Crossman & Neary, 2003). 
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Εικόνα 9: Τα επίπεδα του Νευρικού Συστήµατος   

(Τροποποιηµένο από Fuller και Manfotd, 2002) 

 

 

 
Εικόνα 10: Ανιούσες και κατιούσες οδοί του νωτιαίου µυελού  

(Τροποποιηµένο από Crossman και Neary, 2003) 
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ΠΥΡΑΜΙ∆ΙΚΗ Ο∆ΟΣ 

 

Η πυραµιδική (κινητική) οδός, η οποία έχει ξεκινήσει από τα πυραµιδικά κύτταρα του 

φλοιού της κινητικής περιοχής των ηµισφαιρίων, κατεβαίνει µέχρι το κάτω τµήµα του 

προµήκη όπου χιάζεται µε το αντίθετο κατά 80% των ινών της για να µπει στο 

νωτιαίο µυελό σαν πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο. Μέσα στο µυελό το δεµάτιο αυτό 

πορεύεται στην έξω πλευρά του οπίσθιου κέρατος.  Το 20% των ινών της 

πυραµιδικής οδού που δεν χιάζεται στο προµήκη (ευθύ ή αχίαστο δεµάτιο του 

TURK) µπαίνει στο νωτιαίο µυελό και  κατεβαίνει στο τελείως πρόσθιο τµήµα της 

λευκής ουσίας (πρόσθια δέσµη της). Σε κάθε όµως νευροτόµιο, ίνες του αχίαστου 

δεµατίου φέρονται, µε το πρόσθιο σύνδεσµο, στα κινητικά κύτταρα του αντίθετου 

ηµιµορίου (Κακλαµάνης και Καµµάς, 1998). 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 

 

Η αισθητική οδός µε την οποία µεταφέρεται η εν τω βάθει αισθητικότητα ανεβαίνει 

στο νωτιαίο µυελό στην οπίσθια µοίρα (δέσµη) της λευκής ουσίας µε τα δεµάτια του 

Goll (ισχνό) και του Burdach (σφηνοειδές). Τα δεµάτια αυτά σχηµατίζονται  από τις 

ίνες κυττάρων των νωτιαίων γαγγλίων και µεταφέρουν ερεθίσµατα της αφής και της 

αίσθησης του χώρου. Καταλήγουν στον προµήκη, στους οµώνυµους πυρήνες από 

όπου συνεχίζουν την πορεία τους προς τον φλοιό, όπως ήδη περιγράφηκε. Ορισµένες 

από τις ίνες των δεµατίων αυτών φέρονται τοξοειδώς προς τα έξω και καταλήγουν µε 

τα κάτω σκέλη, στην παρεγκεφαλίδα στην οποία µεταφέρουν την εν τω βάθει 

αισθητικότητα. 

Οι ίνες της  επιπολής αισθητικότητας  και η αίσθηση θερµού, ψυχρού και πόνου µετά 

την είσοδο τους στο νωτιαίο µυελό καταλήγουν στα κύτταρα των οπίσθιων κεράτων. 

Από αυτά αρχίζει ο δεύτερος κεντροµόλος  αισθητικός νευρώνας ο οποίος, µέσω του 

φαιού συνδέσµου περνά στην αντίθετη πλάγια δέσµη της λευκής ουσίας του νωτιαίου 

µυελού όπου σχηµατίζει το νωτιοθαλαµικό δεµάτιο που φτάνει τελικά στον οπίσθιο 

πυρήνα του οπτικού θαλάµου (Κακλαµάνης και Καµµάς, 1998). 
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Εικόνα 11: Σχεδιασµός Εκούσιας Κίνησης 

(Τροποποιηµένο από Tyldesley και  Grieve, 1995) 
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3. Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 

 

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Κ.Ε.Κ) είναι κάθε επίδραση βίας στον εγκέφαλο από 

εξωτερική µηχανική δύναµη ή αντικείµενο που προκαλεί απώλεια συνείδησης για 6 

ώρες ή και περισσότερο, µετατραυµατική αµνησία και νευρολογικά ελλείµµατα. Οι 

βλάβες αυτές διακρίνονται σε ανοιχτές και κλειστές και µπορεί να αφορούν στα 

µαλακά µόρια, στο σκελετό του κρανίου, στις µήνιγγες και στον ίδιο τον εγκέφαλο. 

Σήµερα, το µεγαλύτερο ποσοστό κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ανήκει στην 

κατηγορία των κλειστών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, δηλαδή δεν υπάρχει 

διάτρηση του κρανίου.   

 

Τα κατάγµατα του κρανίου χωρίζονται σε κατάγµατα του θόλου και της βάσεως ενώ 

η ρήξη της σκληράς µήνιγγος συνοδεύει συνήθως τα κατάγµατα των οστών. Τα 

κατάγµατα της βάσεως του κρανίου απεικονίζονται δύσκολα στις ακτινογραφίες, 

αλλά συνοδεύονται από συγκεκριµένα σηµεία όπως περικογχικές εκχυµώσεις ή το 

σηµείο Battle.  

 
Εικόνα 12: Σηµείο Battle 

(Τροποποιηµένο από Fuller και  Manfotd, 2002) 
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Η εντόπιση της ρήξης στην κροταφική περιοχή µπορεί να οδηγήσει σε επισκληρίδιο 

αιµάτωµα είτε από ρήξη της µέσης µηνιγγικής αρτηρίας είτε από φλεβική αιµορραγία 

και η εξέλιξη του είναι ραγδαία και απαιτεί άµεση χειρουργική επέµβαση.   

Όσον αφορά στις βλάβες του εγκεφάλου µπορούν να καταταχθούν ως εξής:  

Α. Πρωτοπαθείς, όπως η θλάση του εγκεφάλου, η ρήξη ή η διάταση των νευρικών 

ινών και η διάχυτη βλάβη των νευρικών κυττάρων. 

Β. ∆ευτεροπαθείς, όπως το εγκεφαλικό οίδηµα, οι φλεγµονές και οι αγγειακές 

επιπλοκές που µπορεί να είναι αιµορραγικού ή θροµβωτικού τύπου.  

 

Η µεγαλύτερη βλάβη στον εγκέφαλο συµβαίνει την στιγµή του τραυµατισµού ενώ οι 

µεταγενέστερες κλινικές εκδηλώσεις οφείλονται σε δευτερογενείς αιτίες, πολλές από 

τις οποίες µπορούν να προληφθούν αλλά και να αντιµετωπισθούν.  

 

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου και χρόνιας  

ανικανότητας σε άτοµα κάτω των 35 ετών µετά από τις καρδιοαναπνευστικές 

ασθένειες και τον καρκίνο (Dawodu). Οι Wade & Langton Hewer (1987), σε σχετική 

έρευνα που πραγµατοποίησαν, διαπίστωσαν ότι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι 

µία από τις 5 συχνότερες νευρολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν το Κεντρικό 

Νευρικό Σύστηµα (Κ.Ν.Σ), µαζί µε το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε), την 

επιληψία, την νόσο του Πάρκινσον και την ηµικρανία.  

 

Σε µία άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Dawodu και αφορούσε στην 

αιτιολογία των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, εξήχθησαν τα εξής συµπεράσµατα:  

o Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 25 - 35 % των τραυµατισµών προέρχονται 

από υπερκατανάλωση αλκοόλ. 

o Εξαιτίας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, περίπου 52000 άτοµα πεθαίνουν 

ετησίως στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

o ∆ιπλάσιο ποσοστό ανδρών, σε σχέση µε τις γυναίκες, υφίστανται 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και το ποσοστό αυτό κορυφώνεται µεταξύ των 

ηλικιών 15 – 30.  

o Το 50 % των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων οφείλονται σε ατυχήµατα µε 

µοτοσικλέτες, το 20 – 30 % σε πτώσεις και το 12 % σε πυροβόλο όπλο, επιθέσεις 

και αθλητικούς τραυµατισµούς. Οι περισσότερες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
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είναι µεικτές (30 – 70 %) και συνοδεύονται από τραυµατισµούς στο πρόσωπο, 

στα άκρα, στο θώρακα και στην κοιλιά.  

o Τα τελευταία δύο χρόνια στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής µειώθηκε το 

ποσοστό των ανθρώπων που απεβίωναν εξαιτίας τροχαίων ατυχηµάτων ενώ 

αυξήθηκε το ποσοστό των τραυµατισµών από πυροβόλο όπλο.  

 

Σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι:  

o Το 5% των θανάτων στις ανεπτυγµένες κοινωνίες οφείλεται σε σοβαρό 

τραυµατισµό του εγκεφάλου. 

o Ιδιαίτερα συχνές είναι οι βαρειές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οφείλονται σε 

εργατικά ατυχήµατα.  

o Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, περίπου 35.000 άτοµα εισάγονται στα νοσοκοµεία 

λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και περίπου 1.600 από αυτούς πεθαίνουν. Η 

κύρια αιτία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, στην χώρα µας, είναι τα τροχαία 

ατυχήµατα που αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου µε διαφορά στις νέες ηλικίες, 

ιδίως από 19 έως 25 ετών.  

o Στην Αγγλία, την  Ιαπωνία και την Σουηδία οι θάνατοι από κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις είναι οι µισοί σε σχέση µε τους θανάτους που καταγράφονται στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (Jennett 1990, 1989).  

o Στην Αυστραλία περίπου 180 έως 200 άτοµα στα 100.000 παθαίνουν 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση και το 5% µε 10% αυτών καταγράφονται ως σοβαρές.  

o Στην Αγγλία, στο τµήµα επειγόντων περιστατικών, εισάγονται κάθε χρόνο ένα 

εκατοµµύριο ασθενείς. Από αυτούς, οι 5.000 αποβιώνουν και οι 1.500 

παρουσιάζουν µόνιµη εγκεφαλική βλάβη (Jennett, 1986).  

o Στην πραγµατικότητα 80.000 έως 90.000 άτοµα βιώνουν την ισόβια ανικανότητα 

που προέρχεται από την κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Karen et al, 2007).  

o Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η ετήσια αποτίµηση σε νοσοκοµειακές 

εισαγωγές κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων είναι 200 σε 100.000 άτοµα. Οι 

δύσκολες και µέτριες εκτιµούνται περίπου 14 στις 100.000 και 15 στις 100.000 

αντίστοιχα. Τα περιστατικά των ήπιων κρανιοεγκαφαλικών κακώσεων έχουν 

απολογισθεί σε 131 στους 100.000 ασθενείς (Karen et al, 2007). 

o Η µελέτη των δεδοµένων σχετικά µε τους καταγεγραµµένους τραυµατισµούς που 

οδηγούν σε κώµα (Traumatic Coma Bank – TCB), δείχνει ότι η θνησιµότητα σε 
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σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι περίπου 33% και σε µέτριες 2,5% 

(Karen et al, 2007). 

o Το ρίσκο για κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι πιο αυξηµένο από 15 έως 24 ετών 

και µειώνεται στα «µεσαία χρόνια» αλλά αυξάνεται ξανά µετά τα 70 χρόνια. 

Μεγάλος κίνδυνος εµφανίζεται στους ηλικιωµένους εξαιτίας των πτώσεων. Τα 

πιο νέα άτοµα, ειδικά εκείνα κάτω των 5 ετών, είναι σε µέτριο ρίσκο (Karen et al, 

2007). 

o Ο ετήσιος αριθµός κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στην Λιθουανία είναι 3 στους 

1000 στον πληθυσµό των παιδιών και 4 στους 1000 στον πληθυσµό των ενηλίκων 

(Jarzemskas, 2005). 

 

Ο συνολικός πληθυσµός των περιπτώσεων µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έχει 

µειωθεί µε την πάροδο των χρόνων προφανώς επειδή ακολουθείται η νοµοθεσία και η 

δηµόσια εκπαίδευση για τα «µέτρα αποφυγής». Η υποχρεωτική χρήση κράνους για 

τους µοτοσικλετιστές και τους ποδηλάτες έχει βοηθήσει στην µείωση της 

σοβαρότητας των τραυµατισµών (Sosin et al 1990, Wesserman & Buccini 1990) 

καθώς και η επιβολή αυστηρών προστίµων σε παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας και 

της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. 

 

 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Μία εγκεφαλική βλάβη µπορεί να προκληθεί από ενδοκρανιακούς και εξωκρανιακούς 

παράγοντες που είναι ποικίλοι και πολύπλοκοι. 

 

Οι τραυµατισµοί που σχετίζονται µε τους εξωκρανιακούς παράγοντες είναι αρκετοί 

και αφορούν κατάγµατα τόσο των άνω όσο και των κάτω άκρων, της σπονδυλικής 

στήλης που µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και βλάβη στο νωτιαίο µυελό, της 

λεκάνης, του θώρακα καθώς και των οργάνων που περιβάλει και προστατεύει, τα 

κοιλιακά σπλάχνα και συγκεκριµένα ρήξη αυτών και τέλος τραυµατισµούς στο 

πρόσωπο. Αυτές οι κακώσεις και η σχετική αιµορραγία ευθύνονται συχνά για την 

ισχαιµική εγκεφαλική βλάβη λόγω κυρίως υποξίας και υπότασης.  
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Όσον αφορά τους ενδοκρανιακούς παράγοντες, αυτοί χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες, την πρωτογενή και την δευτερογενή εγκεφαλική βλάβη. Πιο 

αναλυτικά: 

 

Η πιο ήπια µορφή της πρωτογενούς εγκεφαλικής βλάβης είναι η διάσειση. 

Χαρακτηριστική είναι η διαταραχή της συνείδησης λόγω µιας µορφής διάχυτου 

τραυµατισµού των νευραξόνων µικρής σηµασίας (Oppenheimer 1968). Κατά την 

πρόσκρουση παρατηρείται καταστροφή µέρους του εγκεφαλικού παρεγχύµατος από 

θλάσεις της φαιάς ουσίας  ή διαταραχή των νευραξόνων.  

Η εγκεφαλική διάσειση εκδηλώνεται σε πολύ µεγάλη συχνότητα µε εµετό καθώς και 

µεταδιασεισικά ενοχλήµατα που αναφέρονται σαν µεταδιασεισικό σύνδροµο. Επίσης, 

ο ασθενής που έχει υποστεί διάσειση υποφέρει από κεφαλαλγίες, ζαλάδες, αδυναµία, 

διαταραχή της µνήµης, της συγκέντρωσης και της προσοχής. Τέλος, νιώθει έντονα το 

αίσθηµα της κόπωσης, της ανησυχίας και της νευρικότητας. Είναι πολύ σηµαντικό να 

αναφέρουµε, ότι πολύ συχνά ο ασθενής εκδηλώνει αναδροµική αµνησία, για τα 

γεγονότα που συνέβησαν πριν τον τραυµατισµό. Μία πιθανή µετατραυµατική 

αµνησία δεν περιορίζεται µόνο στο χρονικό διάστηµα της απώλειας της συνείδησης 

αλλά επεκτείνεται και στην συγχυτική φάση. Συνήθως, η διαταραχή της συνείδησης 

δεν ξεπερνάει τα δεκαπέντε λεπτά. Σε περίπτωση που αυτός ο χρόνος ξεπερνάει την 

µία ώρα και η µετατραυµατική σύγχυση τις 24 ώρες τότε πρόκειται για εγκεφαλική 

θλάση.  

 

Η εγκεφαλική θλάση ανήκει και αυτή στις πρωτογενείς εγκεφαλικές βλάβες. 

Εντοπίζεται κυρίως στις έλικες του εγκεφάλου και ανάλογα µε την σοβαρότητα της 

κάκωσης επεκτείνεται και στο ανάλογο βάθος. Επίσης, άσχετα µε το σηµείο της 

πρόσκρουσης, την συναντάµε πιο συχνά στους µετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς  

(Mendelow & Teasdale 1983). Η απώλεια της συνείδησης και η συγχυτική φάση 

διαρκούν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι στη διάσειση. Οι εγκεφαλικές 

θλάσεις έχουν έµµεση ευθύνη για την απώλεια συνείδησης αποτελούν όµως 

παράγοντα κινδύνου όσον αφορά την εκδήλωση κρίσεων και την πρόκληση εστιακών 

γνωσιακών και αισθητικοκινητικών ελλειµµάτων (Mendelow & Teasdale 1983). 

Γενικότερα, στις εγκεφαλικές θλάσεις εντοπίζουµε νευρολογικά παθολογικά 

συµπτώµατα, µετατραυµατικές επιληπτικές κρίσεις  ενώ επιπρόσθετα µπορεί να 
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εµφανισθούν, λόγω της εστιακής βλάβης, παρέσεις, διαταραχή στην βάδιση, στην 

οµιλία και στην όραση.  

 

Όσον αφορά τις δευτερογενείς εγκεφαλικές βλάβες, µία σειρά διεργασιών, που 

σχετίζονται µε την κύρια κάκωση, µπορεί να προκαλέσει µια πιο σοβαρή και 

εκτεταµένη εγκεφαλική βλάβη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 13. Οι κύριες αιτίες της 

δευτερεύουσας εγκεφαλικής βλάβης είναι: 

1. Η ενδοκρανιακή αιµορραγία, που µπορεί να είναι το αποτέλεσµα ρήξης. 

Εµφανίζεται είτε στο εσωτερικό του εγκεφάλου είτε στην επιφάνειά του. Ανάλογα 

µε τον εντοπισµό της κατατάσσεται σε υπαραχνοειδή, υποσκληρίδια, 

επισκληρίδια και ενδοεγκεφαλική. Τέλος, µπορεί να οφείλεται στην µετατόπιση 

του εγκεφαλικού παρεγχύµατος λόγω της αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης.  

2. Το εγκεφαλικό οίδηµα, που προκαλείται από διόγκωση των εγκεφαλικών 

κυττάρων. Το εγκεφαλικό οίδηµα µπορεί να καταστείλει τη µεταβολική 

δραστηριότητα των άθικτων νευρώνων και να προκαλέσει ισχαιµία στις άθικτες 

νευρωνικές κατασκευές άρα και λειτουργικό περιορισµό. Αν αυτές οι διεργασίες 

δεν αντιµετωπισθούν, µπορεί να επιφέρουν επιπλέον βλάβη στις σχετικά άθικτες 

νευρωνικές κατασκευές.  

3. Και τέλος η µόλυνση, που οφείλεται σε ανοιχτά κατάγµατα, ρινόρροια του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή σε ιατρογενείς λόγους από την παρακολούθηση της 

ενδοκράνιας πίεσης (Mendelow & Teasdale 1983). 

 
Εικόνα 13: ∆ευτεροπαθής Εγκεφαλική Βλάβη  

(Τροποποιηµένο από Fuller και Manfotd, 2002) 
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Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των ασθενών µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι 

το κώµα. Πάνω από το 50% των ασθενών που παραµένουν σε κώµα άνω των 6 ωρών 

αποβιώνουν, περίπου το 10% των ασθενών παραµένει σε αυτή την κατάσταση για 

ένα µήνα ενώ οι υπόλοιποι σταδιακά ανανήπτουν και βελτιώνονται (Braakman et al 

1988). 

Η βαρύτητα µίας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε πολλούς 

τρόπους: 

1. Το επίπεδο της συνείδησης που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και εύκολα µε την 

χρήση της Κλίµακας της Γλασκόβης (Glasgow Coma Scale). Αυτή, αποτελεί ένα 

κλινικό εργαλείο και έναν τρόπο παρατήρησης και καταγραφής της κατάστασης 

του κωµατώδη ασθενή. Αποτελείται από τρία χαρακτηριστικά τα οποία 

παρατηρούνται ανεξάρτητα: 

o Το άνοιγµα των µατιών 

o Την λεκτική απόκριση  

o Και την κίνηση των άκρων. 

Η Κλίµακα Γλασκόβης παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:  

 
Πίνακας 1: Κλίµακα Γλασκόβης  

(Τροποποιηµένο από Fuller και  Manfotd, 2002) 
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Αφού γίνει ο έλεγχος µετά γίνεται η άθροιση του σκορ. Η ανώτερη βαθµολογία είναι 

το 15 ενώ η κατώτερη είναι το 3 (Βλέπε Πίνακα 2). 

Πιο συγκεκριµένα, αν ο ασθενής λάβει στην Κλίµακα Γλασκόβης βαθµολογία από: 

� 15 – 13, πρόκειται για ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση  

� 12 – 9 µιλάµε για µέτρια κρανιοεγκεφαλική κάκωση  

� και βαθµολογία κάτω του 8 αντιστοιχεί σε σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.  

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΓΛΑΣΚΟΒΗΣ 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

Ν=669 % 

15 Ασήµαντη 

νευρολογία 

Ενσυνείδητος 476 71,1 

13 µε 14 Ήπια νευρολογική 

διαταραχή 

Εγκεφαλική 

διαταραχή 

π.χ. Κ.Ε.Κ. 

Βαθµός 1 

95 14,2 

9 µε 12 Μέτρια 

νευρολογική 

διαταραχή 

Εγκεφαλική 

θλάση, χαµηλό 

επίπεδο 

συνείδησης 

π.χ. Κ.Ε.Κ. 

Βαθµός 1 – 2 

29 4,4 

6 µε 8 Σοβαρή 

νευρολογική 

διαταραχή 

Χαµηλό επίπεδο 

συνείδησης µέχρι 

και αναισθησία 

π.χ. Κ.Ε.Κ. 

Βαθµός 2 – 3 

27 4,0 

3 µε 5 Πολύ σοβαρή 

νευρολογική 

διαταραχή 

Αναίσθητος, κώµα 

π.χ. Βαθµός 3 

42 6,3 

 

Πίνακας 2: Βαθµολογία στην Κλίµακα Γλασκόβης  

(Τροποποιηµένο από www.egms.de/figures/gms/2004-2/000012.t1.jpg) 
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2. Σηµεία που αποτελούν ενδείξεις κατάγµατος της βάσεως του κρανίου (σηµείο 

Battle) 

3. Η αντίδραση της κόρης, σηµαντικό ενδεικτικό σηµείο εγκολεασµού (Ο 

εγκολεασµός του εγκεφάλου στο σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας ή το ινιακό τρήµα 

έχει ως αποτέλεσµα συµπίεση του εγκεφαλικού στελέχους και των εγκεφαλικών 

νεύρων που οδηγεί στο θάνατο εφόσον δεν αντιµετωπισθεί θεραπευτικά). 

4. Η διαπίστωση εστιακών νευρολογικών σηµείων.  

 

Ως κώµα ορίζεται η αδυναµία ανοίγµατος των οφθαλµών, υπακοής σε εντολές και 

άρθρωσης κατανοητών λέξεων. Σύµφωνα µε την Κλίµακα της Γλασκόβης, η 

κωµατώδης κατάσταση είναι ίση ή ακόµα και µικρότερη του 8 για ένα χρονικό 

διάστηµα 6 ωρών ή και περισσότερο. Τα άτοµα που δεν εµφανίζουν καµία αντίδραση 

σε αυτά τα ερεθίσµατα παραµένουν σε φυτική κατάσταση (Jennett & Plum 1972).  

Απαιτείται αυξηµένη προσοχή σε ασθενείς µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση διότι 

ενδέχεται η κάκωση κεφαλής να µην ήταν το κύριο συµβάν ή το αποτέλεσµα 

απώλειας της συνείδησης. Πρέπει λοιπόν, να γίνει διαφοροδιάγνωση εξετάζοντας και 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω ενδεχόµενα: 

o Σύνδροµο εγκλεισµού (locked – in). Είναι αποτέλεσµα βλάβης του ανώτερου 

τµήµατος του µεσεγκεφάλου ή βαριάς γενικευµένης νευροπάθειας, λόγω των 

οποίων ο ασθενής δεν έχει οποιαδήποτε δυνατότητα κίνησης ενώ δεν παρουσιάζει 

διαταραχή της συνείδησης.  

o Κατατονία. Πρόκειται για έλλειψη αντιδραστικότητας λόγω ψυχικής διαταραχής. 

o Φυτική κατάσταση. Σε ασθενείς µε διάχυτη ηµισφαιρική προσβολή και 

φυσιολογική λειτουργικότητα του εγκεφαλικού στελέχους, η διαταραχή είναι 

δυνατόν να εξελιχτεί σε φυτική κατάσταση.  

Επίσης, απαιτείται ο καθορισµός του αιτίου ώστε να προσανατολιστεί η µελλοντική 

αντιµετώπιση του κώµατος. Έτσι, τα αίτια µπορεί να χωριστούν:   

1. Κώµα µε αυχενική δυσκαµψία. Είναι δυνατόν να οφείλεται σε µηνιγγίτιδα, 

υπαραχνοειδή αιµορραγία και, σπάνια, να αποτελεί εκδήλωση εγκολεασµού στο 

ινιακό τρήµα.  

2. Κώµα µε εστιακά σηµεία. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η επισήµανση σηµείων 

εγκολεασµού. Στα υπόλοιπα αίτια περιλαµβάνονται υπερσκηνιδιακές και 

υποσκηνιδιακές βλάβες.  

3. Κώµα χωρίς εστιακά σηµεία που οφείλεται σε διάχυτη εγκεφαλική βλάβη. 
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4. Αποκατάσταση 
 
Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι µια δύσκολη κατάσταση σε ότι αφορά την 

αντιµετώπισή της. Είναι σηµαντικό ο ασθενής να παραµείνει στη ζωή και να 

προληφθούν πιθανές δευτερεύουσες εγκεφαλικές βλάβες. Η έγκαιρη και κατάλληλη 

παροχή βοήθειας µπορεί να προλάβει πολλές µεταγενέστερες ανικανότητες 

(Hitchcock, 1971). 

Οι ασθενείς που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση δεν έχουν µια 

συγκεκριµένη κλινική εικόνα, προτεραιότητα όµως κατά την εισαγωγή τους στο 

νοσοκοµείο έχει η ανάνηψη και η αξιολόγηση της αναπνευστικής τους λειτουργίας. Η 

νοσηλεία τους γίνεται σε εξειδικευµένες νευροχειρουργικές κλινικές ή σε µονάδες 

εντατικής θεραπείας που έχουν ως σκοπό τους την καλύτερη έκβαση αυτών των 

περιστατικών (Mendelow, 1993a). 

Η αρχική αντιµετώπιση αφορά στην αποµάκρυνση του αιµατώµατος, στην ελάττωση 

του εγκεφαλικού οιδήµατος και του υδροκέφαλου. Η παρακολούθηση της προόδου 

της κατάστασης του ασθενή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την αντιµετώπιση της 

κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Αν σε κάποιον ασθενή παρατηρηθεί επιδείνωση του 

επιπέδου συνείδησης, πρέπει να θεωρείται ότι έχει αιµάτωµα το οποίο και πρέπει να 

διερευνηθεί (Mendelow, 1993a). 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθούν ορισµένα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν 

ότι η πλειοψηφία των ασθενών που παραµένει σε κώµα ένα µήνα µετά από την 

κάκωση του εγκεφάλου, ή θα ανανήψει ή θα πεθάνει µέσα στον πρώτο χρόνο. Η 

ανάνηψη, άλλωστε, συµβαίνει εντός των πρώτων τριών µηνών. Ένας στους τρεις 

ασθενείς που παραµένει σε κωµατώδη κατάσταση, αποβιώνει µέσα στον πρώτο χρόνο 

από τη στιγµή που συνέβη η κρανιοεγκεφαλική κάκωση.  

Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι άτοµα µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συχνά έχουν 

πολύπλοκα και πολυποίκιλα συµπτώµατα µε αντίκτυπο σε πολλές πτυχές της ζωής 

τους. Οι νευρολογικές επιπτώσεις µιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης είναι 

πολυάριθµες και σύνθετες και απαιτούν εκτεταµένη και συγκεκριµένη αποκατάσταση 

του προσβεβληµένου ατόµου. 
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Οι Boake, Francisco και Kothari διαιρούν την αποκατάσταση σε δύο φάσεις: 

A. Την οξεία φάση ή αλλιώς πρώιµη φάση, στην οποία περιµένουµε η κατάσταση 

του ασθενή να σταθεροποιηθεί. 

B. Την υποξεία φάση ή όψιµη φάση.  

 

Υπάρχουν σηµαντικές αποδείξεις ότι η πρώιµη, εντατική αποκατάσταση έχει θετική 

έκβαση στους ασθενείς µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση εξαιτίας της πλαστικότητας 

του εγκεφάλου και πολλών άλλων µηχανισµών. Ωστόσο, ενδεικτικές ανακάµψεις 

έχουν παρουσιαστεί αρκετά χρόνια (περισσότερα ίσως από δέκα) µετά από µία τέτοια 

βλάβη, παρόλο που αυτό µπορεί να µην είναι τόσο διαδεδοµένο.  

Γι’ αυτό το λόγο η οξεία φάση πρέπει να ακολουθείται από µια µακρόχρονη, 

ψυχολογικά απαιτητική και έντονη περίοδο αποκατάστασης. Αυτό µπορεί να κάνει 

την δουλειά της οµάδας αποκατάστασης πολύ δύσκολη.  

Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται µια εξειδικευµένη οµάδα που καθοδηγείται από τον 

γιατρό και στο κέντρο της βρίσκεται ο ασθενής και η οικογένεια του. Σε αυτή την 

οµάδα πρέπει να ανήκουν ένας γιατρός ειδικευµένος σε κακώσεις του εγκεφάλου, 

ένας κλινικός ψυχολόγος, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας εργοθεραπευτής, ένας 

λογοθεραπευτής, ένας νοσηλευτής και ένας κοινωνικός λειτουργός, όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί.   

 

ΟΜΑ∆Α ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ 

1. Ο ασθενής και η οικογένειά του 

2. Ο γιατρός ή ο φυσίατρος 

3. Ο νοσηλευτής 

4. Ο νευροχειρουργός 

5. Άλλα παρεµφερή επαγγέλµατα υγείας: φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, 

λογοθεραπευτής, κλινικός ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός 

6. Παραϊατρικά επαγγέλµατα: ∆ιαιτολόγος και ορθοτίστας   

7. Άλλοι γιατροί: Οφθαλµίατρος, ωτορινολαρυγγολόγος, χειρουργός ορθοπεδικός, 

γαστρεντερολόγος και νευρολόγος για ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες.   

8. Βοήθεια επαγγελµατικής αποκατάστασης και σύµβουλοι 

9. Εθελοντές από θρησκευτικές και υποστηρικτικές οµάδες  
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Εικόνα 14: Οµάδα Αποκατάστασης  

(Τροποποιηµένο από Fuller και  Manfotd, 2002) 
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5. Φυσικοθεραπευτική Παρέµβαση 

 

5.α. ΟΞΕΙΑ Η΄ ΠΡΩΙΜΗ ΦΑΣΗ 

 

Η φυσικοθεραπεία σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ξεκινά µε την είσοδο του ασθενή 

στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) όπου κατά κανόνα υποστηρίζεται 

µηχανικά. Ο φυσικοθεραπευτής έχει σηµαντικό ρόλο στην φροντίδα των ασθενών 

που νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μελετά, φροντίζει και 

παρεµβαίνει σε κάθε φάση νοσηλείας του µε σκοπό την πρόληψη, την αντιµετώπιση 

λοιµώξεων και επιπλοκών, την κινητοποίησή του και τελικά την µείωση του χρόνου 

νοσηλείας και την βελτίωση της επιβίωσης.  

Ο φυσικοθεραπευτής στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εφαρµόζει εξατοµικευµένο 

πρόγραµµα προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή. Το πρώτο 

βήµα στην προσέγγιση του ασθενή είναι η αξιολόγησή του. Ο φυσικοθεραπευτής 

πρέπει να µπορεί να αναγνωρίζει τους περιορισµούς και τις αντενδείξεις και να ορίζει 

ή να αναθεωρεί τους στόχους του, µακροπρόθεσµους ή βραχυπρόθεσµους. Οι 

πληροφορίες που πρέπει να έχει ο φυσικοθεραπευτής για την αξιολόγηση του ασθενή 

είναι οι εξής:  

1. Ιστορικό και πορεία νόσου του ασθενή. 

2. Εργαστηριακές εξετάσεις  

o Ακτινογραφία θώρακος και οστών όπου µας ενδιαφέρει η πύκνωση, η 

ατελεκτασία των πνευµόνων, η ύπαρξη πνευµοθώρακα και πιθανά κατάγµατα.  

o Γενική αίµατος, για έλεγχο του αιµατοκρίτη. 

o ∆ιαταραχές πήξης, για έλεγχο αιµορραγικής διάθεσης και εκχυµώσεων. 

3. Παράµετροι αερισµού 

o Τύπος αναπνοής: ελεγχόµενος, υποβοηθούµενος, αυτόµατος. 

o Εισπνεόµενο µίγµα οξυγόνου (FiO2)  

o Αναπνεόµενος όγκος 

o Αριθµός αναπνοών 

o Συναγερµοί αναπνευστήρα (alarms) 

o Προγράµµατα:  

            -    Έκπτυξης πνευµόνων (αναστεναγµοί) 

- Επιστράτευσης κυψελίδων (ΡΕΕΡ)  
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- Εφύγρανσης εισπνεόµενου οξυγόνου  

- Χορήγησης φαρµάκων µε νεφελοποιητή 

o Ικανότητα για βήχα 

o Έκπτυξη ηµιθωρακίων 

o Αέρια αίµατος 

o Κορεσµός αιµοσφαιρίνης 

o Εκκρίσεις, στις οποίες µας ενδιαφέρει το χρώµα, η ποσότητα, η ποιότητα, το 

ιξώδες και οι προσµίξεις. 

4. Παράµετροι καρδιαγγειακού συστήµατος 

o Αρτηριακή πίεση 

o Σφύξεις 

o Ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις 

5. Παράµετροι νευρικού συστήµατος 

o Επίπεδο συνείδησης, το οποίο µετράµε µε την κλίµακα Γλασκόβης. 

o Ενδοκράνια πίεση 

o Οφθαλµοί, στους οποίους ελέγχουµε το µέγεθος, την ανισοκορία και το 

φωτοκινητικό αντανακλαστκό.  

o Νευρολογική σηµειολογία, όπως είναι η ηµιπάρεση, η παραπάρεση, η 

τετραπάρεση, η ηµιπληγία, η παραπληγία, η τετραπληγία και η σπαστικότητα.  

6. ∆έρµα και µαλακά µόρια 

o Χρώµα 

o Εκχυµώσεις 

o Εκδορές 

o Κατακλίσεις 

o Θλαστικά τραύµατα 

o Οίδηµα  

o Χειρουργικές τοµές 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονται 

διασωληνοµένοι στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κινδυνεύουν από πολλές 

επιπλοκές όπως:  

� Πνευµοθώρακας 

� Ενδονοσοκοµειακές Λοιµώξεις 

� Ατελεκτασία 
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� Στένωση της τραχείας 

� Μεταβολικές και γαστρεντερικές διαταραχές 

� Υποδόριο εµφύσηµα 

� Αναπνευστική αναιµία, που µπορεί να οφείλεται σε υπερβολικές αιµοληψίες, 

αδιάγνωστη αιµορραγία, ανεπάρκεια φολικού οξέος ή τοξική καταστολή του 

µυελού των οστών. 

  

Η αντιµετώπιση, λοιπόν, του ασθενή µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση ποικίλλει 

ανάλογα µε την σοβαρότητα των προβληµάτων.  

Πρωτεύοντα ρόλο σε αυτόν τον ασθενή αποτελεί η αναπνευστική φυσικοθεραπεία, η 

αντιµετώπιση της οποίας είναι πολύπλοκη διότι εξαρτάται από τη σχέση µεταξύ του 

πνευµονικού, καρδιαγγειακού και νευρολογικού συστήµατος. Αναγκαία είναι η 

διατήρηση της λειτουργίας των αεραγωγών αφού εξασφαλίζει την επαρκή οξυγόνωση 

και την πρόληψη της εισρόφησης. Ο εγκεφαλικός ιστός χρειάζεται αυτή την επαρκή 

οξυγόνωση προκειµένου να λειτουργήσει και το αναπνευστικό σύστηµα εκτελεί τις 

εντολές του εγκεφάλου για να ελέγξει τον αερισµό. Η πνευµονική λειτουργία του 

ασθενή που έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση απειλείται από βλάβη των 

αναπνευστικών κέντρων του εγκεφάλου ή από τραυµατισµούς όπως είναι τα 

κατάγµατα των πλευρών καθώς και από ιστορικό πνευµονικών παθήσεων. Η 

εγκεφαλική λειτουργία κινδυνεύει από βλάβες στα αιµοφόρα αγγεία, µεταβολή της 

εγκεφαλικής αιµατικής ροής, οίδηµα, µεταβολή της αρτηριακής πίεσης ή 

αναπνευστική ανεπάρκεια (Ellis, 1990).  

Μέσα στο κρανίο εµπεριέχονται το εγκεφαλικό παρέγχυµα, οι µήνιγγές του, τα  

αιµοφόρα αγγεία, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και το αίµα. Το άθροισµα των όγκων 

αυτών είναι φυσιολογικά σταθερό. Έτσι, λοιπόν, ο χώρος του κρανίου είναι 

συγκεκριµένος, επειδή το κρανίο είναι άκαµπτο, µε αποτέλεσµα η αύξηση της 

ενδοκράνιας µάζας λόγω αιµατώµατος ή οιδήµατος να προκαλεί αύξηση της 

ενδοκράνιας πίεσης. Καθώς αυτή αυξάνεται, ελαττώνεται η εγκεφαλική αιµατική 

ροή, καταστέλλεται το επίπεδο συνείδησης, αυξάνεται η συστολική αρτηριακή πίεση 

και εκδηλώνεται βραδυκαρδία και ακανόνιστη αναπνοή. Η περαιτέρω αύξησή της 

επιφέρει βαθύ κώµα, προοδευτική πτώση της αρτηριακής πίεσης, καθήλωση και 

διαστολή της κόρης των οφθαλµών και πτώση της πίεσης λόγω της εξίδρωσης σε 

σηµείο αποστέρησης του εγκεφάλου από οξυγόνο (Plum & Posner, 1980). Αυτό µε 
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τη σειρά του επιδεινώνει το εγκεφαλικό οίδηµα και ο κύκλος συνεχίζεται (Mendelow, 

1993b). 

Η προοδευτική επέκταση του εγκεφαλικού παρεγχύµατος µέσα στο κρανίο µπορεί να 

οδηγήσει σε προβολή αυτού λόγω του περιορισµένου χώρου στο κρανίο. Για 

παράδειγµα, µία µάζα πάνω  από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας µπορεί να ωθήσει 

το εγκεφαλικό στέλεχος και τµήµα του εγκεφαλικού ηµισφαιρίου προς τη σχισµή του 

σκηνιδίου, προκαλώντας συµπίεση, ισχαιµία, οίδηµα του µεσεγκεφάλου και των 

ηµισφαιρίων.   

 

 
Εικόνα 15: Εγκεφαλικό Στέλεχος και προµήκης µυελός  

(Τροποποιηµένο από Πλέσσας και Κανέλλος, 1997) 
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο µηχανικός αερισµός είναι απαραίτητος στην οξεία φάση 

µετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε ασθενείς όπου η PaΟ2 είναι µικρότερη από 

60 mm Hg και η PaCO2 περισσότερη από 45 mm Hg (Frost 1985, Jennett 1985). Αν 

απαιτείται παρατεταµένος µηχανικός αερισµός, µπορεί να χρειαστεί τραχειοστοµία.  

Οι κύριοι στόχοι, λοιπόν, της φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης σε αυτό το στάδιο 

είναι: 

• Η αποµάκρυνση των εκκρίσεων 

• Η διατήρηση καθαρού τραχειοβρογχικού δένδρου και  

• Η καλή ανταλλαγή αερίων.  

Αυτό επιτυγχάνεται µε συγκεκριµένες τεχνικές τις οποίες εφαρµόζει ο 

φυσικοθεραπευτής και είναι οι εξής:  

 

� ΤΟΠΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΕΚΠΤΥΞΗ 

Ο ασθενής τοποθετείται σε ειδική θέση παροχέτευσης, όσο το επιτρέπει η κατάστασή 

του, διότι στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, το κεφάλι πρέπει να ανυψώνεται 35˚, 

επειδή υπάρχει κίνδυνος αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης, και αρκετά συχνά η 

ανάρροπη θέση απαγορευέται. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συµβουλή του 

νευροχειρουργού για κάθε ξεχωριστό περιστατικό. Επίσης, είναι άξιο προσοχής ότι 

σε περίπτωση οστικού ελλείµµατος από το κρανίο, δεν πρέπει να ασκείται πίεση στην 

περιοχή αυτή γιατί υπάρχει µεγάλος κίνδυνος για την ζωή του ασθενή.  

Αφού τοποθετηθεί, λοιπόν, ο ασθενής σε θέση παροχέτευσης, είναι απαραίτητη από 

τον φυσικοθεραπευτή η γνώση της προβολής των λοβών του θώρακα, για να πιέζει µε 

τα χέρια του στην εκπνοή το θωρακικό τοίχωµα στο σηµείο προβολής του 

παροχετευόµενου βρόγχου. Με αυτό τον τρόπο, βοηθάει την εκπνοή του αρρώστου 

και στο ξεκίνηµα της εισπνοής ασκεί µικρή αντίσταση ερεθίζοντας έτσι την τοπική 

έκπτυξη του εν λόγω θωρακικού τµήµατος.  
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Εικόνα 16: Πρόσθια προβολή των λοβών του πνεύµονα 

(Τροποποιηµένο από Βαβουράκη και  Γραµµατοπούλου, 1999) 

 

 
Εικόνα 17: Οπίσθια προβολή των λοβών του πνεύµονα  

(Τροποποιηµένο από Βαβουράκη και  Γραµµατοπούλου, 1999) 
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Η αντίσταση αυτή εφαρµόζεται µόνο στο ξεκίνηµα της εισπνοής και παύει τελείως 

στη συνέχεια, προκαλώντας όχι εµφανή έκπτυξη στο θωρακικό τοίχωµα, αλλά 

έκπτυξη στο µήκος και τη διάµετρο του παροχετευόµενου βρόγχου διευκολύνοντας 

έτσι την προώθηση των βρογχικών εκκρίσεων προς κεντρικότερους.    

 

� ΠΛΗΞΕΙΣ  

Οι πλήξεις εφαρµόζονται πάνω στο θωρακικό τοίχωµα, εκεί που προβάλλεται ο 

παροχετευόµενος βρόγχος, στη διάρκεια µόνο της εκπνοής.  

Γίνονται µε τους ώµους χαλαρούς, τους αγκώνες σε λειτουργική κάµψη, τους 

καρπούς χαλαρούς, τις µετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις σε κάµψη και τις 

µεσοφαλαγγικές αρθρώσεις σε έκταση (cupped – hands). Τα χέρια του 

φυσικοθεραπευτή πρέπει να κινούνται ρυθµικά. Επίσης, ο φυσικοθεραπευτής µπορεί 

να κρατά ακίνητη την µία παλάµη και µε το άλλο χέρι να την πλήττει.  

 

 
Εικόνα 18: Πλήξεις  

(Τροποποιηµένο από Kisner, 2003) 
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� ∆ΟΝΗΣΕΙΣ 

Οι δονήσεις ακολουθούν τις πλήξεις και χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

στην εκπνοή και πάνω στην προβολή του παροχετευόµενου βρόγχου. Είναι πιο 

αποτελεσµατικές και λιγότερο επικίνδυνες από τις πλήξεις. 

Ο φυσικοθεραπευτής τοποθετεί την µία παλάµη πάνω στην άλλη, πάνω το θωρακικό 

τοίχωµα και εκµεταλλευόµενος το βάρος του σώµατός του, προκαλεί το «τρέµουλο» 

της δόνησης κατά την εκπνοή.  

Οι δονήσεις µπορεί να γίνονται µε τα χέρια του φυσικοθεραπευτή σταθερά ή 

κατευθυνόµενα προς τις πνευµονικές πύλες.  

 

 
 

Εικόνα 19: ∆ονήσεις 

(Τροποποιηµένο από Kisner 2003) 

 

 

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΞΕΩΝ – ∆ΟΝΗΣΕΩΝ 

 

Πλήξεις και δονήσεις δεν γίνονται σε:  

o Περιοχές µε οστικές προεξοχές όπως είναι η κλείδα, οι σπόνδυλοι κλπ. 

o Προκάρδια χώρα και κάτω πλάγιο θωρακικό τοίχωµα. 

o Κατάγµατα πλευρών. 

o Καρδιαγγειακές παθήσεις. 

o Αιµορραγίες. 

o Πνευµονική εµβολή. 

o Εκτεταµένο οίδηµα. 

o Πνευµοθώρακα. 
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o Οξύ πλευρικό πόνο. 

o Οστεοπόρωση πλευρών. 

 

 

� ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  

Η βρογχική αναρρόφηση εξασφαλίζει την βρογχική υγιεινή και επιτυγχάνεται µε την 

παροχέτευση των εκκρίσεων. Η αναρρόφηση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

πρέπει να είναι άσηπτη. Για να γίνει απαιτείται: 

o Συσκευή κεντρικής παροχής κενού αέρα ή φορητή συσκευή που δηµιουργεί 

υποπίεση. 

o Μάσκα αποστειρωµένη. 

o Γάντια αποστειρωµένα. 

o Καθετήρες µαλακοί, διαφανείς που η διάµετρός τους πρέπει να είναι περίπου όσο 

το µισό της διαµέτρου του σωλήνα (διασωλήνωσης ή τραχειοσωλήνα). 

o Εξάρτηµα Υ. 

o Φυσιολογικός ορός 0,9%  

o ∆ιάλυµα βενζαλκοόλης. 

o Σύριγγες µιας χρήσεως. 

o Αποστειρωµένες γάζες και λιπαντική αλοιφή. 

 

Τρόπος εφαρµογής τραχειακής αναρρόφησης από τον φυσικοθεραπευτή: 

o Βάζει µάσκα. 

o Ανοίγει ένα αποστειρωµένο γάντι, έναν καθετήρα αναρρόφησης και µια 

αποστειρωµένη γάζα. 

o Φοράει το αποστειρωµένο γάντι και µε αυτό το χέρι συνδέει τον καθετήρα µε το 

εξάρτηµα Υ και τον κεντρικό σωλήνα συλλογής των εκκρίσεων.  

o Τοποθετεί λίγη λιπαντική αλοιφή σε µια αποστειρωµένη γάζα. 

o Λιπαίνει µε την γάζα αυτή τον καθετήρα. 

o Με το άλλο χέρι που φοράει γάντι µιας χρήσης θέτει σε λειτουργία τη συσκευή. 

o Με το ένα άκρο του εξαρτήµατος Υ ανοιχτό, δηλαδή χωρίς εφαρµογή υποπίεσης, 

εισάγει τον καθετήρα στον τραχειοσωλήνα µε το χέρι που φορά το 

αποστειρωµένο γάντι µέχρις ότου µείνει έξω µήκος 2,5 cm. 

o Με το άλλο χέρι κλείνει το ανοιχτό στόµιο του εξαρτήµατος Υ (µε τον αντίχειρα). 
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o Το χέρι µε το αποστειρωµένο γάντι τραβά  αργά τον καθετήρα προς τα έξω 

κάνοντας µία ελαφριά περιστροφική κίνηση ανάµεσα στο  δείκτη και τον 

αντίχειρα. ∆εν κινεί ποτέ τον καθετήρα πάνω - κάτω. Με αυτόν τον τρόπο 

αναρροφώνται οι εκκρίσεις του τραχειοβρογχικού δέντρου χωρίς κινδύνους για 

τον ασθενή.  

o Η αναρρόφηση κρατά 5 µε 10 δευτερόλεπτα. 

o Συνδέει τον άρρωστο µε τον αναπνευστήρα. 

o Κρατώντας κλειστό το κύκλωµα της αναρρόφησης, βυθίζει τον καθετήρα σε 

φυσιολογικό ορό και στη συνέχεια σε διάλυµα βενζαλκοόλης για να καθαριστεί ο 

κεντρικός σωλήνα. Στη συνέχεια κλείνει το µηχάνηµα.  

o Οι καθετήρες αναρρόφησης είναι αυστηρά µιας χρήσης.   

 

- Ποτέ δεν χρησιµοποιείται στην τραχεία καθετήρας που προηγουµένως 

χρησιµοποιήθηκε στη µύτη ή στο στόµα του ασθενή. Το αντίθετο µπορεί να 

συµβεί σε έκτακτη ανάγκη.  

- Η συχνότητα της αναρρόφησης δεν είναι δεδοµένη και γίνεται όσες φορές 

χρειάζεται προκειµένου να καθαριστεί το τραχειοβρογχικό δένδρο. 

- Στην ανάρροπη θέση, εφόσον επιτρέπεται, αφαιρείται ο αέρας από τους 

αεροθαλάµους του τραχειοσωλήνα.  

- Αν υπάρχουν κολλώδεις εκκρίσεις µπορεί να ρευστοποιηθούν εύκολα µε 

ενστάλαξη 2 ml φυσιολογικού ορού 0,9% όσο ο καθετήρας βρίσκεται βυθισµένος 

στο τραχειοβρογχικό δένδρο και να γίνει αναρρόφηση αµέσως µόλις ξεκινά η 

ενστάλαξη. Με τον ίδιο τρόπο γίνονται και οι πλύσεις του τραχειοβρογχικού 

δένδρου χρησιµοποιώντας περισσότερο φυσιολογικό ορό. 

- Πριν και µετά από την εφαρµογή αναρρόφησης επιβάλλεται αερισµός µε µεγάλη 

παροχή οξυγόνου, ώστε να µην µεταβάλλεται σηµαντικά ο κορεσµός οξυγόνου 

του ασθενή. Γι’ αυτό το λόγο ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να παρακολουθεί την 

ένδειξη στην οθόνη ελέγχου.  
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

1. Ύπαρξη εκκρίσεων, στην διαπίστωση των οποίων βοηθούν η ακρόαση, η 

ψηλάφηση και η εµπειρία.  

 

2. Αντισηψία: Η διαδικασία βρογχοαναρρόφησης πρέπει να γίνεται σε άσηπτες 

συνθήκες χρησιµοποιώντας αποστειρωµένα υλικά και γάντια. 

 

3. Ατραυµατική αναρρόφηση: Απαλές κινήσεις και εφαρµογή υποπίεσης – 

αναρρόφησης όταν εντοπίζονται οι εκκρίσεις και όχι στα τοιχώµατα της τραχείας.  

 

4. Μικρή διάρκεια: ∆εν πρέπει να ξεπερνά τα 5 δευτερόλεπτα. 

 

5. ∆εν πρέπει να γίνονται άσκοπες βρογχοαναρροφήσεις. 

 

6. Η έγχυση φυσιολογικού ορού πρέπει να γίνεται κατά την αναρρόφηση και όχι 

πριν.  

 

7. Οι καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων πρέπει να λαµβάνονται το πρωί µε την 

πρώτη αναρρόφηση.  

 

8. Η βρογχοαναρρόφηση αυξάνει την ενδοκράνια πίεση. 

 

9. Το προστατευόµενο σύστηµα αναρρόφησης πρέπει να αλλάζεται κάθε πρωί.     
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

� ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 

Αν η εισαγωγή του καθετήρα γίνει απότοµα, απρόσεκτα και χωρίς λίπανση, υπάρχει 

κίνδυνος τραυµατισµού του βλεννογόνου της τραχείας µε αποτέλεσµα µικρή ή 

µεγάλη αιµορραγία. Αυτό µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες κυρίως σε ασθενείς µε 

αιµορραγική διάθεση και σε υποβαλλόµενους σε αντιπηκτική αγωγή.  

 

� ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ – ΑΡΡΥΘΜΙΑ – ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

Σε περιπτώσεις µεγάλης υποξαιµίας, όπως συµβαίνει σε υψηλές τετραπληγίες, 

νευροµυϊκά νοσήµατα κλπ, οι ασθενείς κινδυνεύουν από ανακοπή, λόγω µεγαλύτερης 

πτώσης της PO2 που προκαλείται µε την παρατεταµένη αναρρόφηση γιατί εκτός των 

εκκρίσεων αναρροφάται και ο αέρας που περιέχει οξυγόνο. 

Σε πρόσφατη, βαριάς µορφής κρανιοεγκεφαλική κάκωση µε µεγάλο εγκεφαλικό 

οίδηµα, πρέπει να γίνονται οι εντελώς απαραίτητες αναρροφήσεις, να είναι πολύ 

σύντοµες και ο ασθενής να είναι σε πλήρη καταστολή, γιατί µπορεί να συµβούν 

εγκολεασµός του εγκεφάλου και βλάβες µη αναστρέψιµες.  

Σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση µε έκκριση εγκεφαλονωτιαίου υγρού από την µύτη 

απαγορεύεται η ρινοφαρυγγική αναρρόφηση για την αποφυγή αναρρόφησης του 

υγρού και της µεταφοράς µικροβίων, που θα είχαν σαν αποτέλεσµα µηνιγγίτιδα ή 

εγκεφαλίτιδα.  

 

Παρόλες τις αναρροφήσεις και την σωστή χρήση των αεροθαλάµων, πάντα 

συλλέγονται εκκρίσεις οι οποίες γλιστρούν προς την τραχεία και απειλούν µε 

λοιµώξεις. Για το λόγο αυτό γίνονται συχνά αναρροφήσεις στοµατοφαρυγγικές ή 

γύρω από την τραχειοστοµία. Κατά τον έλεγχο του αεροθαλάµου και αφού 

προηγηθούν οι αναρροφήσεις, λύεται η πίεση για ένα λεπτό, κατεβαίνουν οι 

εκκρίσεις στην τραχεία και στην συνέχεια αναρροφώνται από αυτήν. 

Κατά τον έλεγχο του αεροθαλάµου ελέγχεται το µήκος και η θέση του σωλήνα γιατί 

µπορεί αυτός να γλιστρήσει στον δεξιό βρόγχο αποκλείοντας τον αριστερό πνεύµονα 

και οδηγώντας σε υποαερισµό, ατελεκτασία και υποξυγοναιµία (Βλέπε Πίνακα 3).  
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Υποξαιµία Υπερκαπνία – Υποξαιµία 

Μείωση περιφερικού αερισµού Τροποποιηµένη αναπνευστική 

παρέµβαση 

Μείωση καθαρισµού αεραγωγών – 

αδυναµία βήχα 

Μηχανικό µειονέκτηµα 

Εξασθενηµένη διάχυση χωρητικότητας Νευροµυϊκή δυσλειτουργία 

V/Q αποτυχηµένος συνδυασµός  

Πίνακας 3: Αναπνευστική Ανεπάρκεια  

(Τροποποιηµένο από [90], 2008) 

 

Εξίσου σηµαντικό κατά την παραµονή του ασθενή στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας είναι η συχνή εναλλαγή θέσεων στο κρεβάτι. Αυτή εξασφαλίζει:  

1. Καλύτερη οξυγόνωση και παροχέτευση των εκκρίσεων στα βρογχοπνευµονικά 

τµήµατα που βρίσκονται ψηλότερα από τα υπόλοιπα.  

2. Πρόληψη κατακλίσεων. Τα πιο επιρρεπή σηµεία για δηµιουργία κατακλίσεων στο 

ανθρώπινο σώµα είναι οι πτέρνες, ο κόκκυγας, οι τροχαντήρες, οι ωµοπλάτες, το 

ινιακό οστό και σηµεία όπου ασκούνται µεγάλες και συνεχείς πιέσεις λόγω της 

ακινησίας και της καθήλωσης του ασθενή στην ίδια θέση για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Γι’ αυτό προτείνονται απλές, χαλαρές θέσεις όπως είναι οι πλάγιες και 

η ηµικαθιστή. Επίσης, η υποστήριξη µελών και αρθρώσεων µε µαξιλάρια ή ειδικά 

αφρώδη υλικά και νάρθηκες, παρέχει προστασία από πολλές ανεπιθύµητες 

καταστάσεις που απειλούν τον άρρωστο και µετά την έξοδό του από την Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας.  

 

Ο άλλος κύριος στόχος της φυσικοθεραπείας κατά την οξεία φάση, είναι η πρόληψη 

της σύγκαµψης µυών και άλλων µαλακών µορίων προκειµένου να διατηρηθεί η 

µυοσκελετική αρτιότητα.  

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση µπορεί να σχετίζεται µε παράλυση, µυϊκή αδυναµία, 

σπαστικότητα, αταξία ή συνδυασµό αυτών και µαζί µε το κώµα καθηλώνουν τον 

ασθενή στο κρεβάτι. Έτσι λοιπόν, ο ασθενής είναι ευάλωτος σε µυοσκελετικές και 

καρδιαγγειακές αλλαγές, λόγω της παρατεταµένης ακινησίας, οι οποίες αποτελούν 
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ένα επιπρόσθετο πρόβληµα, αφού εµποδίζουν την έντονη και ενεργητική εκπαίδευση 

για την βελτίωση των κινητικών επιδόσεων.  

Η ακινητοποίηση είναι γνωστό ότι επιφέρει µυϊκή ατροφία και προβλήµατα στην 

µυϊκή συστολή. Ο µυϊκός ιστός αντιδρά επιλεκτικά και µε διαφορετικό τρόπο στις 

επιβαλλόµενες απαιτήσεις, µε την µεταβολή της δοµής του, (µυϊκός όγκος, περιοχή 

εγκάρσιων γεφυρών) ως απάντηση στις µεταβολές των λειτουργικών συνθηκών 

(Tabary et al 1981, 1976). Η παραγωγή µυϊκής δύναµης και τα επίπεδα της 

σωµατικής δραστηριότητας συνδέονται και µε άλλα στοιχεία του µυοσκελετικού 

συστήµατος, όπως είναι οι τένοντες, οι σύνδεσµοι και τα οστά. Η αποστέρηση των 

φυσιολογικών µηχανικών φορτίσεων στον σκελετό από το µυϊκό σύστηµα προκαλεί 

προβλήµατα σε αυτόν (Mc Lellan, 1993). Επιπλέον, η φόρτιση των οστών και των 

αρθρώσεων είναι σηµαντική για τη διατήρηση της µάζας και της πυκνότητας των 

οστών και της συντήρησης του αρθρικού χόνδρου (Akeson et al, 1980).  

Οι συγκάµψεις των µαλακών µορίων αναφέρονται συχνά µετά από κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση (Yarkovy et al 1987). Οι µύες, που κινδυνεύουν περισσότερο µε βράχυνση, 

λόγω της τοποθέτησης και της ακινητοποίησης του ασθενή, είναι οι καµπτήρες  του 

ισχίου και του γόνατος, οι έσω στροφείς και προσαγωγοί του ώµου, οι καµπτήρες του 

αγκώνα, οι πρηνιστές του αντιβραχίου, οι καµπτήρες του καρπού και των δακτύλων, 

οι καµπτήρες και οι προσαγωγοί του αντίχειρα ή οποιοσδήποτε µυς που παραµένει σε 

θέση βράχυνσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτές οι µεταβολές αρχίζουν να 

εγκαθίστανται µέσα σε µερικές ώρες µετά την ακινητοποίηση και επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό τις κινητικές επιδόσεις. 

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι όταν ο µυς ακινητοποιηθεί σε θέση βράχυνσης 

θα απολέσει σαρκοµέρια ενώ στον µυ που ακινητοποιείται σε θέση επιµήκυνσης θα 

προστεθούν σαρκοµέρια. Η απώλεια σαρκοµερίων καταλήγει στην έλξη των 

εναποµεινάντων σαρκοµερίων εκτός του φυσιολογικού µήκους τους, κάτι που 

επηρεάζει την ικανότητα του µυός για τάση. Η µέγιστη τάση παράγεται πλέον στο 

µήκος της ακινητοποίησης (Williams 1990, Williams & Goldspink 1973,  Tabary et al 

1972). 
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Εικόνα 20: Σκελετικός Μυς, Μυϊκή ίνα, µυϊκό ινίδιο, µυϊκή θήκη 

(Τροποποιηµένο από Tyldesley και Grieve, 1995) 

 

Ο συνδετικός ιστός του µυός που βρίσκεται σε συνεχή βράχυνση χάνει την ικανότητα 

της διάτασης. Το αποτέλεσµα είναι η αυξηµένη αντίσταση στην παθητική διάταση, 

δηλαδή οι µύες βραχύνονται και χάνουν την ελαστικότητά τους.  

Η βράχυνση των µυϊκών ινών και η αύξηση της παθητικής µυϊκής τάσης µειώνει το 

εύρος τροχιάς της κίνησης της άρθρωσης µε αποτέλεσµα οι σύνδεσµοι, ο αρθρικός 

θύλακας και οι τένοντες να χάσουν την ικανότητα διάτασής τους µετά την 

ακινητοποίηση (Akeson et al, 1980). 
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Εικόνα 21: ∆οµή του σκελετικού µυός  

(Τροποποιηµένο από Tyldesley και Grieve, 1995) 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, µετά από σοβαρή 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση µπορεί να προκληθεί ραγδαία επιδείνωση της σύγκαµψης 

λόγω της σπαστικότητας και της δυστονίας που πιθανόν να εµφανισθεί.  

Η µυϊκή αδυναµία και ατροφία είναι γνωστές προσαρµογές που σχετίζονται µε την 

αχρησία. Είναι ενδιαφέρον ότι η επίδραση της αχρησίας σε αγύµναστα υγιή άτοµα 

έχει βρεθεί ότι είναι εµφανέστερη στους έντονα ενεργούς αντιβαρυτικούς µυς όπως 

είναι οι µύες της γαστροκνηµίας (White et al, 1984) και ειδικότερα στον βραδείας 
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συστολής υποκνηµίδιο και τον τετρακέφαλο. Για παράδειγµα, η ατροφία του 

τετρακεφάλου παρατηρείται µόλις τρεις ηµέρες µετά την ακινητοποίηση (Lindboe & 

Platou, 1984). Η ελάττωση της µυϊκής δύναµης, που παρατηρείται κατά την 

ακινητοποίηση του µυός σε θέση βράχυνσης, είναι περισσότερη από αυτή που 

αντιστοιχεί στην ελάττωση του µυός µόνο.  

Ο κύριος σκοπός για τη διατήρηση της µυοσκελετικής αρτιότητας στον κωµατώδη 

και παράλυτο ασθενή είναι η πρόληψη της βράχυνσης των µυών και της αύξησης της 

παθητικής µυϊκής τάσης µέσω: 

• Της διατήρησης των ύποπτων µυών και µαλακών µορίων σε θέση επιµήκυνσης 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

• Της φόρτισης οστών και χόνδρων. 

• Της κίνησης των άκρων για τη διατήρηση της ευκαµψίας των αρθρώσεων, των 

µαλακών µορίων και των µυών.  

 

Ο φυσικοθεραπευτής κινητοποιεί όλες τις αρθρώσεις του αρρώστου παθητικά. 

Στον ασθενή που βρίσκεται σε καταστολή, τοποθετείται ένα µαξιλάρι µεταξύ των 

ελαφρώς κεκαµένων κάτω άκρων, για την πρόληψη της προσαγωγής ενώ στο άνω 

άκρο τοποθετείται σε τέτοια θέση ώστε το άκρο να βρίσκεται σε απαγωγή ώµου και ο 

αγκώνας σε έκταση. Αυτή την θέση ενισχύουν και οι αεροθάλαµοι. Επίσης, σε 

περιπτώσεις αντανακλαστικής υπερδραστηριότητας ή δυστονικών φαινοµένων, καλό 

θα ήταν, να αποφεύγεται η ύπτια κατάκλιση γιατί ενισχύει αυτά τα φαινόµενα.  

Είναι πολύ σηµαντικό να παρατηρεί ο φυσικοθεραπευτής τη στάση του σώµατος του 

ασθενή διότι αυτή υποδηλώνει συγκεκριµένο επίπεδο βλάβης όπως είναι ο 

απεγκεφαλισµός και η αποφλοίωση.  

Πιο συγκεκριµένα, στον απεγκεφαλισµό εµφανίζεται δυσκαµψία η οποία αφορά και 

στα τέσσερα άκρα, κυρίως στα άνω. Εµφανίζει εκτατικού τύπου δυσκαµψία, µε τους 

βραχίονες κολληµένους στον κορµό και τους ώµους ανυψωµένους και φέρονται προς 

τα εµπρός. Το αντιβράχιο βρίσκεται σε έκταση και πρηνισµό ενώ  τα δάχτυλα σε 

κάµψη αγκαλιάζοντας τον αντίχειρα. Τα κάτω άκρα παραµένουν σε έκταση, έσω 

στροφή και τον άκρο πόδα σε θέση υποποδίας. Η κεφαλή συχνά είναι σε θέση 

οπισθότονου.  

Στην αποφλοίωση, τα άνω άκρα παρουσιάζουν τριπλή κάµψη, δηλαδή κάµψη 

αγκώνα, καρπού και δακτύλων. Τα κάτω άκρα εµφανίζουν έκταση ενώ ο άκρος πόδας 
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βρίσκεται σε πελµατιαία κάµψη. Συνυπάρχουν Babinski και τονικά Magnis και Klein. 

Η στροφή της κεφαλής προκαλεί κάµψη αντίθετου άνω άκρου και έκταση του 

σύστοιχου. 

 

 

Εικόνα 22: Παθολογικές στάσεις δυσκαµψίας 

(Τροποποιηµένο από Λογοθέτη, 1996) 

 

Αν και τα περισσότερα συγγράµµατα για την αποκατάσταση το προτείνουν, δεν είναι 

σαφές αν οι ασκήσεις παθητικής κινητοποίησης, για την αύξηση του εύρους τροχιάς 

της κίνησης συνεισφέρουν στην πρόληψη των συγκάµψεων και πόσο συχνά ή πόσες 

επαναλήψεις πρέπει να εκτελούνται. Από αποτελέσµατα σε πειράµατα που έγιναν σε 

ζώα, είναι αµφίβολο αν οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στην πρόληψη των συγκάµψεων 

στον ακινητοποιηµένο ασθενή µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εκτός και αν οι µύες µε 

προδιάθεση για βράχυνση διατείνονται για τουλάχιστον 30 λεπτά την ηµέρα 

(Williams, 1990). Αυτές οι ασκήσεις µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά και τα µαλακά 

µόρια. Έχει αναφερθεί εδώ και πολλά χρόνια η πιθανότητα µιας σχέσης µεταξύ 

τραυµατισµών λόγω των παθητικών κινήσεων και της εκδήλωσης έκτοπης 

οστεοποίησης (Silver, 1969). Η παθητική κίνηση, που εκτελείται πολύ έντονα, ή σε 

πολύ µεγάλο εύρος, µπορεί να προκαλέσει µικροτραυµατισµούς στον µυ. Αυτές οι 

µικρορήξεις προκαλούν αιµορραγία στο µυ κάτι που οδηγεί στην οστεοποίηση, ή σε 
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οστεοποιό µυΐτιδα , µια µορφή έκτοπης οστεοποίησης και περαιτέρω απώλεια της 

κινητικότητας.  

Τα πρώιµα σηµεία της µυΐτιδας περιλαµβάνουν: 

• Ελάττωση του εύρους τροχιάς της κίνησης 

• Αύξηση του πόνου και  

• Οίδηµα  

Τα πιο κοινά σηµεία εµφάνισης είναι γύρω από τον αγκώνα, τον ώµο και το ισχίο 

(Horn & Garland, 1990). 

 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι η κινησιοθεραπεία αντενδείκνυται σε 

ορισµένες περιπτώσεις όπως είναι: 

• Η αύξηση της ενδοκράνιας υπέρτασης (> 20 mm Hg). 

• Αιµοδυναµικές διαταραχές όπως είναι η αιµοδυναµική αστάθεια, η υπέρταση, οι 

αρρυθµίες, η αιµορραγία και ο υψηλός πυρετός. 

• Κατάγµατα χωρίς σταθεροποίηση. 

 

Η σπαστικότητα εξαρτάται από την ταχύτητα των παθητικών ασκήσεων. Αυτές, όταν 

εκτελούνται πολύ γρήγορα, µε σκοπό την αύξηση του εύρους τροχιάς, µπορεί να 

προκαλέσουν αύξηση της υπεραντανακλασιµότητας. Κατά την παρουσία µυϊκής 

αδυναµίας και παράλυσης, όταν οι ασκήσεις αυτές εκτελούνται για αύξηση στο όριο 

του εύρους τροχιάς, ενδέχεται να υπερδιατείνουν και να προκαλέσουν βλάβη στον 

περιαρθρικό συνδετικό ιστό. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό στις αρθρώσεις, που 

βασίζονται στην ανασχετική δραστηριότητα των µυών για προστασία στο τελικό όριο 

του εύρους τροχιάς, όπως είναι η γληνοβραχιόνια άρθρωση (Ada et al, 1990). 

Αν οι παθητικές ασκήσεις είναι ο µοναδικός τρόπος κινητοποίησης των αρθρώσεων 

στον κωµατώδη ασθενή, πρέπει να εκτελούνται αργά, χωρίς υπερβολική φόρτιση στο 

τέλος της τροχιάς.  

Η εφαρµογή διαδοχικών γυψοναρθήκων είναι αποτελεσµατική στην πρόληψη και 

διόρθωση της σύγκαµψης των µυών της γαστροκνηµίας (Moseley 1997, Booth et al 

1983). Η εφαρµογή του νάρθηκα, µε τον µυ σε θέση επιµήκυνσης ή σε ουδέτερη 

θέση, διατείνει τον συνδετικό ιστό και παρέχει ερεθίσµατα στον µυ για την αύξηση 

του αριθµού των σαρκοµερίων στις µυϊκές ίνες (Tabary et al, 1972). Η παρέµβαση 

αυτή είναι περισσότερο επιτυχής όταν εφαρµόζεται άµεσα σε ασθενείς µε πολλές 
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πιθανότητες για εκδήλωση σύγκαµψης, παρά όταν περιµένουµε να εγκατασταθεί η 

σύγκαµψη. Η παρέµβαση αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες αρθρώσεις για την 

πρόληψη, ή την διόρθωση της µυϊκής σύγκαµψης.       

 

Ο γυψονάρθηκας εφαρµόζεται µε κάποια επίστρωση προκειµένου να εµποδιστεί η 

κίνηση και να εξασφαλιστεί µία παρατεταµένη διάταση. 

Κατά την εφαρµογή του πρέπει να προσεχθούν τα εξής: 

• Προκειµένου να τοποθετηθεί γυψονάρθηκας σε διάρθριο µυ, καλό θα είναι να 

τοποθετηθεί ο µυς σε διάταση µόνο στη µια από τις δύο αρθρώσεις διότι µε αυτό 

τον τρόπο επιτυγχάνεται ευκολότερα η θέση επιµήκυνσης του. 

• Αµέσως µετά την εφαρµογή του παρακολουθείται η κυκλοφορία του αίµατος. 

• Παρακολουθείται επίσης η κατάσταση του δέρµατος, αλλάζοντας τακτικά τον 

γυψονάρθηκα. 

• Μετράται το εύρος τροχιάς της άρθρωσης για να βεβαιωθεί ότι όντως η βράχυνση 

του µυός αποτρέπεται. 

 

ΑΝΑΝΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΜΑ 

 

Η ανάνηψη του ασθενή από το κώµα ξεκινάει όταν αυτός αρχίζει να ανοίγει τα µάτια. 

Κατόπιν περνάει στη φάση της άρθρωσης λέξεων. Αρχικά τα φαινόµενα αυτά είναι 

τυχαία και σποραδικά, µπορεί όµως να εκτελεί εντολές. Κάποια άτοµα εκδηλώνουν 

ανεξέλεγκτη συµπεριφορά, επιθετικότητα, προσπάθεια να σηκωθούν από το κρεβάτι  

για να φύγουν και σύγχυση. Κατά την περίοδο αυτή της διαταραγµένης 

συµπεριφοράς ο ασθενής, συνήθως, εκδηλώνει µετατραυµατική αµνησία και 

αδυνατεί να ανακαλέσει κυρίως γεγονότα µετά την  κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Ταυτόχρονα, συνυπάρχουν προβλήµατα όπως είναι η έλλειψη προσανατολισµού και 

η υπερκινητικότητα.  Η ένταση και η διάρκεια του σταδίου αυτού ποικίλει σηµαντικά. 

∆εν γνωρίζουµε αν οι συµπεριφορές αυτές οφείλονται στην εγκεφαλική βλάβη ή 

σχετίζονται µε την προσωπικότητα του ασθενή πριν από την κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση, µε το περιβάλλον ή αν είναι συνδυασµός όλων αυτών. Είναι γεγονός πάντως 

ότι παράγοντες όπως είναι η πλήρωση της κύστης, ο πόνος από συνοδές κακώσεις, 

για τους οποίους δεν µπορεί να εκφραστεί ο ασθενής µπορεί να επιτείνουν τη 

δυσφορία. 
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Πολλές φορές το στάδιο της υπερδραστηριότητας περιπλέκεται µε απάθεια του 

ασθενή. 

Όταν ο ασθενής φτάσει στο σηµείο να αναπνέει χωρίς µηχανική υποστήριξη για 

αρκετά λεπτά, γίνονται προσπάθειες για διακοπή του µηχανικού αερισµού και 

αποδέσµευση του ασθενή από τον αναπνευστήρα. Έχει αποδειχτεί ότι οι προσπάθειες 

για την διακοπή του µηχανικού αερισµού και την αποδέσµευση του αρρώστου από 

αυτόν, καταναλώνουν περίπου το 40% του χρόνου που ο άρρωστος βρίσκεται στον 

αναπνευστήρα. Μάλιστα, υπάρχει µεγάλος προβληµατισµός για τις παραµέτρους που 

εγγυώνται µε επιτυχία στην αποδέσµευση του αρρώστου. Μέχρι σήµερα, υπάρχουν 

κάποιες οριακές τιµές σε παραµέτρους που έχουν θετική προγνωστική αξία. Μερικές 

από αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 
Πίνακας 4: Παράµετροι αποδέσµευσης από τον αναπνευστήρα 

(Τροποποιηµένο από Μυριανθεύς και Μπαλτόπουλος, 2005) 

 

Κατά την αποδέσµευση από τον αναπνευστήρα ο ασθενής πρέπει να έχει: 

• Καλά αέρια αίµατος  

• Αυθόρµητη αναπνοή 

• Φυσιολογική ζωτική χωρητικότητα και φυσιολογικούς αναπνεόµενους όγκους. 

• Καλή καρδιαγγειακή, νεφρική και εγκεφαλική λειτουργία 

• Να µπορεί να βήξει  

• Τα ευρήµατα στην ακτινογραφία θώρακος να είναι καλά 

• Σηµαντική µείωση των πτυέλων 

• Καλή φυσική και πνευµατική κατάσταση και δυνατότητα συνεργασίας µε την 

οµάδα αποκατάστασης. 
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Αν ο ασθενής πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις µπορεί να αρχίσει η προοδευτική 

αποµάκρυνση του απ’ τον αναπνευστήρα. Η αποσύνδεσή του γίνεται προοδευτικά µε 

στενή παρακολούθηση της γενικής κατάστασης του ασθενή, της συχνότητας της 

αναπνοής του και των αερίων του αρτηριακού αίµατος. Ξεκινάει η διαδικασία 

αποδέσµευσης, µε τον ασθενή να αποσυνδέεται για περιόδους 10-15 λεπτών ανά ώρα 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ τη νύχτα επανασυνδέεται. Κατόπιν αποσυνδέεται 

όλη την ηµέρα και επανασυνδέεται τη νύχτα και τέλος αποσυνδέεται γενικά ηµέρα 

και νύχτα. 

Η όλη διαδικασία της αποσύνδεσης µπορεί να διαρκέσει λίγες ηµέρες έως και 

εβδοµάδες. 

Η διακοπή του προγράµµατος αποδέσµευσης από τον αναπνευστήρα διακόπτεται 

όταν ο κορεσµός πέσει κάτω από 90%, όταν υπάρχει εργώδης αναπνοή, ταχύπνοια 

(µεγαλύτερη από 35 αναπνοές το λεπτό), υπερκαπνία και όταν παρουσιαστεί 

υπέρταση, ταχυκαρδία και ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις. 

Αντίθετα αν ο ασθενής διατηρηθεί για 1 - 2 εικοσιτετράωρα µε καλά αέρια αίµατος, 

ικανότητα βήχα και βελτιωµένη επικοινωνία τότε αποσυνδέεται ασφαλώς από τον 

αναπνευστήρα, βγαίνει από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και περνάµε στην 

επόµενη φάση της αποκατάστασής του.  
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5.β. ΥΠΟΞΕΙΑ Η’ ΟΨΙΜΗ ΦΑΣΗ 

 

Στο στάδιο αυτό η φυσικοθεραπεία περιλαµβάνει: 

• Βρογχική παροχέτευση και αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων 

• Αλλαγή θέσης 

• Επανεκπαίδευση και ενδυνάµωση του διαφράγµατος καθώς και των επικουρικών 

αναπνευστικών µυών 

• Κινητοποίηση των αρθρώσεων  

• Επανεκπαίδευση και ενδυνάµωση υπόλοιπων µυών του σώµατος ώστε ο ασθενής 

να καταστεί ικανός να έρθει σε καθιστή θέση, κατόπιν σε όρθια και τέλος να 

καταφέρει να βαδίσει. 

Όταν ο ασθενής βρίσκεται στο στάδιο της αποδέσµευσης, ο φυσικοθεραπευτής τον 

τοποθετεί σε θέσεις χαλάρωσης και τον εκπαιδεύει στην διαφραγµατική αναπνοή. 

 

 

 

 
Εικόνα 23: Κίνηση διαφράγµατος   

(Προσαρµοσµένο από: www.rhodes.aegean.gr/.../diafragm.htm) 
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Εικόνα 24: ∆ιάφραγµα  

(Προσαρµοσµένο από: www.dromeasclub.gr/Index.asp?C=57&A=1681) 

 

Με τις θέσεις χαλάρωσης, οι οποίες στην προκειµένη περίπτωση είναι οι πλάγιες 

ηµικαθιστές και η ηµικαθιστή µε κεκαµµένα τα ισχία, το διάφραγµα αποκτά το 

φυσιολογικό θολωτό του σχήµα και λειτουργεί µε µηχανικό πλεονέκτηµα σύσπασης. 

Με την διαφραγµατική αναπνοή η µέθοδος του αερισµού γίνεται πιο ξεκούραστη και 

πιο οικονοµική. Ενεργοποιείται ο κύριος µυς της αναπνοής, το διάφραγµα, και 

µειώνεται το αναπνευστικό έργο, εφόσον δεν είναι αναγκαίο να λειτουργούν οι 

επικουρικοί µύες. Έτσι, επιτυγχάνεται βελτίωση του αερισµού των πνευµονικών 

βάσεων αφού χρησιµοποιείται περισσότερο ο κατώτερος θώρακας. 

 

Η διαφραγµατική αναπνοή διδάσκεται ως εξής: 

• Τοποθετείται ο ασθενής πάντοτε σε ύπτια κατάκλιση µε τα ισχία και τα γόνατα σε 

κάµψη. 

• Εισπνέει ήρεµα από την µύτη και εκπνέει παθητικά από το στόµα, κάνοντας 

προσπάθεια να κινεί µόνο τον κατώτερο θώρακα. Αυτό µπορεί να το καταλάβει 

εύκολα ο ασθενής αν τοποθετηθεί ένα αντικείµενο πάνω στο ανώτερο κοιλιακό 

τοίχωµα και του ζητηθεί να το «ανεβάζει»  µε την εισπνοή και να το «κατεβάζει» 

µε την εκπνοή. 
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Εικόνα 25: ∆ιδασκαλία διαφραγµατικής αναπνοής  

(Τροποποιηµένο από Kisner, 2003) 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Κάθε τµήµα του διαφράγµατος γυµνάζεται σε ειδικές θέσεις: 

o Πρόσθιο τµήµα, σε πρηνή ή σε γονυπετή θέση. 

o ∆εξιό ηµιδιάφραγµα, σε δεξιά πλάγια κατάκλιση µε το δεξί πόδι λυγισµένο. 

o Αριστερό ηµιδιάφραγµα, σε αριστερή πλάγια κατάκλιση µε το αριστερό πόδι 

λυγισµένο. 

o Οπίσθιο τµήµα, σε ύπτια κατάκλιση µε τα πόδια λυγισµένα.   

  

Ο ασθενής τοποθετείται σε όποιες από τις παραπάνω ειδικές θέσεις επιτρέπει η 

κατάστασή του. 

 

Πρώτο στάδιο: 

Εισπνέει από τη µύτη και εκπνέει από το στόµα προσπαθώντας ο χρόνος της εκπνοής 

του να είναι διπλάσιος της εισπνοής και να εκπτύσσει το τµήµα του διαφράγµατος 

που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ειδική θέση.  
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∆εύτερο στάδιο: 

Αναπνέει όπως και στο πρώτο στάδιο. Εφαρµόζεται αντίσταση από τα χέρια του  

φυσικοθεραπευτή κατά την εισπνοή, στο τµήµα του διαφράγµατος που γυµνάζεται 

κάθε φορά, η οποία προοδευτικά ελαττώνεται. Κατά την εκπνοή τα χέρια του 

θεραπευτή ακολουθούν χωρίς να πιέζουν. 

 

Τρίτο στάδιο: 

Αναπνέει όπως και παραπάνω. Ασκούνται όλα τα τµήµατα του διαφράγµατος 

συγχρόνως. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται σάκοι άµµου που το µήκος τους 

καλύπτει όλο το κοιλιακό τοίχωµα και το βάρος τους είναι 5 - 8 kg για τις γυναίκες 

και 10 - 13 kg για τους άνδρες. Προσπαθεί ο ασθενής κατά την εισπνοή να σηκώσει 

το βάρος µε την κοιλιά του. 

 

� Στην πλάγια κατάκλιση πρέπει να είναι πάντα λυγισµένο το κάτω πόδι ενώ στην 

ύπτια και τα δύο για να επιτυγχάνεται χαλάρωση των κοιλιακών µυών και 

ανεµπόδιστη κίνηση του διαφράγµατος. 

� Για την εντονότερη άσκηση του διαφράγµατος ο ασθενής µπορεί να πάρει διπλή 

εισπνοή. 

 

Η διαφραγµατική άσκηση δεν βελτιώνει ούτε τους πνευµονικούς όγκους ούτε τις 

τιµές των PO2 ή PCO2. Όµως, οι συστολές του διαφράγµατος µετά από ενεργητική 

συστολή των κοιλιακών µυών, βελτιώνουν την τροχιά κίνησης του και το µήκος του, 

µειώνουν το αναπνευστικό έργο του αρρώστου χαλαρώνοντας τον και κυρίως, 

περιορίζουν στο ελάχιστο την ενεργοποίηση των επικουρικών αναπνευστικών µυών. 

 

∆ιδάσκεται επίσης ο ασθενής να αναπνέει µε µισόκλειστα χείλη. Με τον 

συγκεκριµένο τρόπο εκπνοής επιτυγχάνεται: 

o Η αύξηση του αναπνεόµενου όγκου (TV) 

o Η βελτίωση του κυψελιδικού αερισµού 

o Η αύξηση της τελικής εκπνευστικής πίεσης 

o Και η µείωση του αναπνευστικού ρυθµού. 

Η  αναπνοή µε µισόκλειστα χείλη δεν προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης Ο2 ή της 

παραγωγής  CΟ2, ενώ υπάρχει αύξηση του αερισµού, πράγµα που οδηγεί σε µείωση 

της PCO και βελτίωση της PO2 . 
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Εικόνα 26: Αναπνοή µε µισόκλειστα χείλη 

(Τροποποιηµένο από Βαβουράκη και Γραµµατοπούλου, 1999) 

 
Εικόνα 27: ∆ιαφορά εκπνοής µε ανοιχτά και µισόκλειστα χείλη 

(Τροποποιηµένο από Βαβουράκη και Γραµµατοπούλου, 1999) 

 

Για την αύξηση της δύναµης και της αντοχής των εισπνευστικών µυών 

χρησιµοποιούνται οι εξασκητές αναπνοής. Με τις συσκευές αυτές µπορεί κανείς να 

ασκήσει τους αναπνευστικούς µύες εισπνέοντας υπό αντίσταση και αυξάνοντας έτσι 

το αναπνευστικό έργο.  
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Εικόνα 28: Εξασκητής αναπνοής  

(Προσαρµοσµένο από: www.alfahealth.gr/index.asp?section=category...) 

 

Η σωστή άσκηση γίνεται πάντα µέσα στα όρια αντοχής και όχι εξάντλησης.  

Την πρώτη εβδοµάδα εξασκείται για 10 - 15 λεπτά την ηµέρα ενώ προοδευτικά 

αυξάνεται σε 20 - 30 λεπτά την ηµέρα.  

Κατόπιν γίνεται 30 λεπτά µία φορά την ηµέρα ή 15 λεπτά 2 φορές την ηµέρα. 

Η άσκηση καλό είναι να επαναλαµβάνεται την ίδια ώρα σε καθηµερινή βάση. Το 

πρόγραµµα ολοκληρώνεται όταν κατορθωθεί άσκηση στο µέγιστο χρόνο και υπό 

µέγιστο εισπνευστικό φορτίο. 

Αν κατά την άσκηση ο ασθενής κουραστεί ή νιώσει αναπνευστική δυσκολία καλό 

είναι να µην σταµατήσει αλλά να προσαρµόσει την άσκηση στα όρια αντοχής του. 

Με τα προγράµµατα άσκησης αναπνευστικών µυών αυξάνεται η αντοχή των ασθενών 

ώστε να µην κουράζονται γρήγορα. 

Ο ασθενής κατά την διάρκεια της φυσικοθεραπείας παρακολουθείται στενά µήπως 

εµφανίσει:   

� Ταχυκαρδία  

� ∆ύσπνοια  

� Κυάνωση και  

� Εφίδρωση  

 

Όταν σταθεροποιηθούν τα ζωτικά σηµεία, κυρίως η πίεση του αίµατος και η 

ενδοκράνια πίεση, ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή και όρθια θέση.  

Η όρθια θέση είναι πολύ ευεργετική διότι: 
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• Φορτίζει τα οστά και διατείνει τα µαλακά µόρια τα οποία έχουν προδιάθεση για 

σύγκαµψη, δηλαδή τους καµπτήρες των κάτω άκρων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση ανακλινόµενου κρεβατιού. 

• Προάγει την λειτουργία πολλών οργάνων, όπως οι κινήσεις του εντέρου και η 

λειτουργία της κύστης. 

• Βελτιώνει τον αερισµό των πνευµόνων αφού τα κοιλιακά σπλάχνα κινούνται προς 

τα κάτω και οι πνεύµονες έχουν περισσότερο χώρο για να εκπτυχθούν και 

συνεπώς αερίζονται καλύτερα οι βάσεις τους, γεγονός που µεταβάλλει την 

αναλογία αερισµού / ανταλλαγής αερίων. 

• Ελαττώνει την ενδοκράνια πίεση καθώς αυξάνεται η εγκεφαλική φλεβική 

επαναφορά, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η αυτορύθµιση λειτουργεί κανονικά,. 

Σε υποψία µη κανονικής λειτουργίας της, πρέπει η πίεση του αίµατος και η 

ενδοκράνια πίεση να παρακολουθούνται κατά τις πρώτες απόπειρες ορθοστάτισης 

του ασθενή, αφού η όρθια στάση µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη πτώση της 

εγκεφαλικής αιµατικής ροής.  

  

Η ορθοστάτιση γίνεται µε την βοήθεια του ανακλινόµενου κρεβατιού που σταδιακά 

καθετοποιείται και έρχεται σε όρθια θέση. Αυτό  είναι απαραίτητο κυρίως όταν οι 

ασθενείς πρέπει να ορθοστατίσουν µε αργό ρυθµό προκειµένου να ελεγχθούν οι 

µεταβολές της πίεσης του αίµατος. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο για τους 

ασθενείς να διατηρήσουν µια καθιστή ή όρθια θέση. Βέβαια όταν ο  ασθενής 

βρίσκεται σε κωµατώδη κατάσταση αυτή η µέθοδος είναι ο µοναδικός  τρόπος  

ορθοστάτισης. 

 

 

 



 64

 

Εικόνα 29: Ανακλινόµενο κρεβάτι Ι 

(Τροποποιηµένο από Ρουµελιώτη) 

 

 

 
Εικόνα 30: Ανακλινόµενο κρεβάτι ΙΙ 

(Τροποποιηµένο από Ρουµελιώτη) 



 65

Πριν την τοποθέτηση του ασθενή στο ανακλινόµενο κρεβάτι, πρέπει τα πόδια του 

ασθενή να δένονται µε ελαστικούς επιδέσµους ή µε ειδικές κάλτσες για την αποφυγή 

κυκλοφορικών επιπλοκών. 

        
Εικόνα 31: Ελαστικές κάλτσες 

(Τροποποιηµένα από: www.kifidis-orthopedics.gr/.../subcategory/23/el) 

 

Ταυτόχρονα, εκτελούνται στον ασθενή παθητικές ασκήσεις οι οποίες σταδιακά 

αντικαθίστανται µε υποβοηθούµενες ενεργητικές ή και µε ενεργητικές, ανάλογα µε 

την δυνατότητα του κάθε ασθενή, γιατί τα προβλήµατα και τα συµπτώµατα είναι 

εξατοµικευµένα και δεν µπορούν να γενικευτούν.  

Οι ασκήσεις γίνονται αρκετές φορές την ηµέρα και διαρκούν λίγα λεπτά για να 

αποφευχθεί η κόπωση του ασθενή.  

Με τον τρόπο αυτό: 

o Θα βελτιωθεί η µυϊκή ισχύς και 

o Θα βελτιωθούν οι λειτουργικές δραστηριότητες , όπως να γυρίζει στο κρεβάτι του 

από το ένα πλευρό στο άλλο, να σηκώνει τη λεκάνη του και να µπορεί να κάθεται 

µόνος του στο κρεβάτι.  

Η εξωτερική βοήθεια του φυσικοθεραπευτή, που είναι σε επιφυλακή όταν ο ασθενής 

κάθεται βοηθά στο να παρατηρεί και να διορθώνει την ισορροπία του. Τα µέρη του 

σώµατος του ασθενή κινούνται από τον φυσικοθεραπευτή ο οποίος ελέγχει τη θέση 

της λεκάνης, των γονάτων και των ώµων. Μαζί µε τον φυσικοθεραπευτή εκτελούνται 
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συγκεκριµένες κινήσεις της λεκάνης και του κορµού που βοηθούν στην ισορροπία 

του ασθενή.  

Οι Khan et al δηλώνουν ότι η κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκαλεί έξαρση 

φαινοµένων όπως είναι η αδυναµία, η δυσκαµψία, η αντανακλαστική 

υπερδραστηριότητα, η αταξία, ο τρόµος, η δυσκινησία, και τα γνωσιακά ελλείµµατα. 

Πολλοί ασθενείς υποφέρουν από µυοσκελετικά, αναπνευστικά, καρδιαγγειακά 

προβλήµατα και από ανωµαλίες του µεταβολισµού που περιορίζουν τις καθηµερινές 

τους δραστηριότητες και ικανότητες.  

Ο φυσικοθεραπευτής, οφείλει να γνωρίζει τα παραπάνω και κυρίως τα γνωσιακά 

ελλείµµατα, τα προβλήµατα της µνήµης και τις µεταβολές της προσωπικότητας του 

ασθενή διότι επιφέρουν τις σοβαρότερες συνέπειες όσον αφορά στην αποκατάσταση 

και την κοινωνική επανένταξη.  

Η αποδιοργάνωση της συµπεριφοράς µετά από βλάβη στον µετωπιαίο λοβό ευθύνεται 

για πολλά ελλείµµατα σε γνωσιακές λειτουργίες (Lezak 1995). Τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς που σχετίζονται µε βλάβη του προµετωπιαίου λοβού περιλαµβάνουν 

την µείωση της παραγωγικότητας και της ανάληψης πρωτοβουλιών, τη δυσκολία στη 

µεταβολή της σκέψης και της συµπεριφοράς σε σχέση µε την προσοχή και τη 

δυσκολία µεταβολής της κατεύθυνσης της κίνησης. Ο ασθενής ενδέχεται να µην είναι 

σε θέση να σχεδιάσει ή να διατηρήσει µία συµπεριφορά σε σχέση µε την επίτευξη 

ενός στόχου. Όποια και αν είναι η φύση των προβληµάτων, πολλά άτοµα µε 

διαταραχές της λειτουργίας του προµετωπιαίου λοβού φαίνεται να εκδηλώνουν κακή 

κρίση και προσαρµοστικότητα σε νέες καταστάσεις και δεν είναι σε θέση να 

διατηρήσουν εποικοδοµητικές προσωπικές σχέσεις (New – combe 1993).  

Τα προβλήµατα µνήµης µπορεί να εκδηλώνονται από απλή αδυναµία ενθύµησης 

ασήµαντων λεπτοµερειών µέχρι και µόνιµη αµνησία κατά την οποία οι γνωσιακές 

ικανότητες µπορεί να είναι άθικτες. Η ακριβής φύση των διαταραχών της µνήµης 

(κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανάκληση της πληροφορίας) είναι δύσκολο να 

διερευνηθεί και η επιρροή άλλων παραγόντων όπως είναι η έλλειψη υποκίνησης, το 

χαµηλό ηθικό και η κατάθλιψη δεν πρέπει να υποτιµόνται. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αναφερθεί η Κλίµακα Μετατραυµατικής Αµνησίας (Μ.Τ.Α. κατά Weastmead Post-

Traumatic Amnesia). Οι σχεδιαστές της κλίµακας αυτής χρησιµοποιούν ως 

λειτουργικό ορισµό της  Μετατραυµατικής Αµνησίας την ικανότητα παράθεσης 

αναµνήσεων από την µία µέρα στην επόµενη (Shores et al 1986). Οι ασθενείς 
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κατατάσσονται σε κατάσταση Μετατραυµατικής Αµνησίας, αν δεν έχουν  άριστη 

βαθµολογία για τρεις συνεχόµενες ηµέρες.  

 

Υπάρχουν κάποιες λεπτοµερείς µελέτες (Sarno 1984, 1980) που αναφέρουν ότι η 

προβληµατική επικοινωνία είναι ένα συχνό επακόλουθο της κρανιοεγκεφαλικής 

κάκωσης. ∆εν είναι σαφές όµως αν οι διαταραχές αυτές είναι ελλείµµατα λόγου ή 

ελλείµµατα της ικανότητας επεξεργασίας πολύπλοκων πληροφοριών και της 

προσήλωσης της προσοχής (Brooks 1990). Για παράδειγµα, η µυθοµανία (για την 

συµπλήρωση των κενών της µνήµης), ο ελλειπτικός λόγος και η εµµονή µπορεί να 

οφείλονται σε αδυναµία συγκέντρωσης και προσοχής. Εκτός από την περίπτωση της 

εστιακής βλάβης στο αριστερό εγκεφαλικό ηµισφαίριο, η δυσλειτουργία της οµιλίας, 

µετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, διαφέρει σηµαντικά από τις αφασίες που 

παρατηρούνται µετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Η ικανότητα λόγου ίσως 

αλλά η οµιλία µπορεί να είναι αναποτελεσµατική. Τα άτοµα µε αφασία µπορούν να 

επικοινωνούν καλύτερα, παρόλη την προβληµατική οµιλία τους, αλλά οι ασθενείς µε 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση οµιλούν καλύτερα από ότι επικοινωνούν (Milton & Wertz 

1986).  

Κατά την περίοδο της ανάρρωσής του ασθενή, που χαρακτηρίζεται από σύγχυση και 

γενικά απαράδεκτη συµπεριφορά, η αντιµετώπιση της επικοινωνίας είναι εξίσου 

σηµαντική µε την συνολική αντιµετώπιση της συµπεριφοράς του ασθενή. 

Περιλαµβάνει την ανοχή στην αργή και µπερδεµένη οµιλία, τη χρήση 

προσανατολιστικών και κατάλληλων προτροπών, στρατηγικές για την επικέντρωση 

της προσοχής (ο φυσικοθεραπευτής απευθύνεται στον ασθενή µε το όνοµά του, 

περιµένει για οπτική επαφή και χρησιµοποιεί παραινέσεις) και τη θετική 

αλληλεπίδραση µε το άτοµο. Άλλοι τρόποι, για την ενθάρρυνση της επικοινωνίας 

όπως συνοψίζονται από τους  Ylvisaker & Urbanczyk (1994), είναι:  

• Απλοποίηση της οµιλίας ως προς το περιεχόµενο και την σύνταξη  

• Τροποποίηση του περιβάλλοντος έτσι ώστε να ευνοείται η επιτυχής επικοινωνία 

• Χρήση προτροπών σύµφωνα µε το γενικότερο πλαίσιο του θέµατος της 

επικοινωνίας 

• Σεβασµός προς το άτοµο και την προσπάθεια για επικοινωνία και 

• Ανακατεύθυνση της διαταραγµένης και έµµονης συµπεριφοράς.  
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Κατά την ανάλυση της µεταβολής της προσωπικότητας περιγράφονται τρείς 

παράµετροι της συµπεριφοράς. Έχουµε µείωση της πρωτοβουλίας και εµφάνιση 

απάθειας που εκδηλώνεται ως οκνηρία ή απλά βραδύτητα. Αυτή η έλλειψη 

πρωτοβουλίας εµποδίζει την συµµετοχή του ασθενή στην αποκατάσταση. Πιθανόν να 

συνυπάρχουν και συναισθηµατικές µεταβολές όπως ευφορία, η οποία µπορεί να 

οδηγήσει το άτοµο να υποστηρίζει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι στην 

πραγµατικότητα. Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί συναισθηµατική αστάθεια όπως είναι 

τα ανεξήγητα κλάµατα και τα υπερβολικά και χωρίς λόγο γέλια. Επίσης, το άτοµο 

µπορεί να παρουσιάζει εκρήξεις θυµού, συναισθήµατα απέχθειας και απογοήτευσης 

(Zencius et al 1990).  

Οι κοινωνικά ανάρµοστες ή αποκλίνουσες συµπεριφορές του ασθενή αποτελούν πολύ 

δύσκολα προβλήµατα για την οµάδα αποκατάστασης και την οικογένεια του. Οι 

πράξεις αυτές µπορεί να είναι τόσο σοβαρές ώστε να αποκλείσουν το άτοµο από την 

αποκατάσταση. Επιπλέον, αν οι διαταραχές αυτές επιµείνουν, θα αποτελέσουν την 

αιτία για την µη αποδοχή του ατόµου από την κοινότητα (Eames et al 1990). 

Υπάρχουν στοιχεία από οµαδικές (Eames & Wood 1985) και ατοµικές µελέτες 

(Zencius 1990, Hegel 1988) που δείχνουν ότι η αντιµετώπιση των προβληµάτων 

συµπεριφοράς µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, κάτι το οποίο µε τη σειρά του 

τείνει να αυξήσει τα επίπεδα συνεργασίας µε τον θεραπευτή και να βελτιώσει την 

ικανότητα του ατόµου να αυτοεξυπηρετείται.  

Η τροποποίηση της συµπεριφοράς βασίζεται στην θετική ενίσχυση όλων των 

κατάλληλων συµπεριφορών και στην αυστηρή παρακράτηση αυτής της ενίσχυσης 

στην περίπτωση ανάρµοστης και κοινωνικά απαράδεκτης συµπεριφοράς (Wood 

1987a, Eames & Wood 1985). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί εδώ ότι η στρατηγική 

της συµβολικής ανταµοιβής έχει βρεθεί ότι επιτρέπει την συνέχιση του προγράµµατος 

αποκατάστασης παρά τις διαταραχές της συµπεριφοράς που καθιστούσαν πριν την 

παρακολούθηση του προγράµµατος αδύνατη (Eames & Wood 1985).  

Οι στόχοι της αντιµετώπισης συνοψίζονται ως εξής (Eames et al 1990):  

o Ανταµοιβή όλων των περιπτώσεων σωστής συµπεριφοράς 

o Παρακράτηση ανταµοιβής που ενισχύει την δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά  

o Παρακράτηση όλων των πηγών της θετικής ενίσχυσης για µια σύντοµη χρονική 

περίοδο µετά από κάθε επεισόδιο δυσπροσαρµοστικής συµπεριφοράς 

o Εφαρµογή µιας προκαθορισµένης ποινής µετά από δυσπροσαρµοστική 

συµπεριφορά 
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o Εφαρµογή αποτρεπτικών µέτρων µετά από σοβαρά ή επίµονα επεισόδια 

δυσπροσαρµοστικής συµπεριφοράς. 

 

Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ατόµου µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

περιλαµβάνει την παρατήρηση και την ανάλυση των αισθητικοκινητικών 

προβληµάτων καθώς και την συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την επικοινωνία του 

ατόµου, τα γνωσιακά και συµπεριφορικά ελλείµµατα και τα ελλείµµατα ή η απώλεια 

ειδικών αισθήσεων, όπως της ακοής, της γεύσης, ή της όρασης (π.χ. η παρουσία 

διπλωπίας). 

Όλα τα ελλείµµατα επηρεάζουν την ικανότητα του ατόµου να συµµετέχει ενεργά 

στην κινητική εκπαίδευση. Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να λάβει υπόψη του τις 

σωµατικές, γνωσιακές, και κοινωνικές απαιτήσεις της δραστηριότητας, προκειµένου 

να καθορίσει που ακριβώς εντοπίζεται το πρόβληµα κατά την εκτέλεση της, διότι τα 

προβλήµατα αυτά µπορεί να οφείλονται όχι µόνο στα κύρια αισθητικοκινητικά 

ελλείµµατα, αλλά και στον περισπασµό από την εκτέλεση της κίνησης λόγω της 

ευερεθιστότητας, της απώλειας της βραχύχρονης µνήµης, της διάσπασης της 

προσοχής, της απάθειας ή της έλλειψης κινήτρων (Πίνακας 5).   

 

 

 

Πίνακας 5: Βαθµολόγηση της δοκιµασίας πρότυπης ισορροπίας 

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004)  
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Η µέτρηση του εύρους τροχιάς της κίνησης, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, είναι 

απαραίτητη για την διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας της φυσικοθεραπευτικής 

παρέµβασης που αφορά στην ελάττωση της δυσκαµψίας και στην αύξηση της 

διατασιµότητας των µυών. 

Η ύπαρξη αισθητικών διαταραχών, κυρίως της  εν τω βάθει αισθητικότητας (αίσθηση 

της θέσης και της κίνησης των µελών στο χώρο), δυσκολεύει την αποκατάσταση. Στις 

περιπτώσεις αυτές εφαρµόζουµε ένα πρόγραµµα οπτικοκινητικής επανεκπαίδευσης 

(για παράδειγµα, ο ασθενείς εκτελεί τις ασκήσεις µπροστά σε έναν καθρέφτη ή σε 

έλλειψη αυτού παρακολουθεί την κίνηση του µέλους του) και άσκησης µε το οποίο ο 

ασθενής διδάσκεται τη συντονισµένη χρησιµοποίηση της όρασης σε υποκατάσταση 

της αισθητικότητας που έχει απολέσει. Ταυτόχρονα ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να 

ελέγξει και την επιπολή αισθητικότητα. Ο τυπικός έλεγχος αυτής γίνεται µε την 

επιφανειακή πίεση και µε τον έλεγχο της θερµοκρασίας δηλαδή της αίσθησης του 

ζεστού και του κρύου (Tomasello et al 1982, Garraway et al 1976). Ο Lincoln και οι 

συνεργάτες του (1991) παρουσιάζουν τις εξής δοκιµασίες γι’ αυτό το σκοπό: 

• Επιπολής πίεση, δηλαδή, ελαφριά επαφή του δέρµατος µε µία µπάλα από 

βαµβάκι. 

• Πίεση που εφαρµόζεται από το δείκτη, αρκετή όµως για να προκαλέσει µεταβολή 

στο σχήµα του δέρµατος.  

• Εντοπισµός του απτικού ερεθίσµατος, δηλαδή, η πίεση εφαρµόζεται µε την άκρη 

του δείκτη, στην άκρη του οποίου έχουµε βάλει ταλκ για να σηµειωθεί το σηµείο 

της επαφής. Ο ασθενής πρέπει να δείξει, να περιγράψει, ή να υποδείξει σε ένα 

σχεδιάγραµµα το  ακριβές σηµείο της επαφής. Επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 2 

εκατοστά.  

• Αµφίπλευρη ταυτόχρονη επαφή κατά την οποία εφαρµόζεται ελαφριά πίεση σε 

αντίστοιχα σηµεία στις δύο πλευρές του σώµατος ταυτόχρονα µε την άκρη των 

δακτύλων. Ο ασθενής πρέπει να απαντήσει για το ερέθισµα όπως παραπάνω.  

• ∆ιάκριση δύο σηµείων, κατά την οποία χρησιµοποιούµε αµβλύ διαβήτη και 

εφαρµόζουµε  πίεση σε ένα ή δύο σηµεία ταυτόχρονα στο δέρµα µε ακανόνιστη 

σειρά για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα. Ο ασθενής πρέπει να απαντήσει αν νιώθει 

την πίεση σε ένα ή δύο σηµεία. Φυσιολογικά, µπορεί να εντοπίσει ένα διάστηµα 

8 χιλιοστών στην παλάµη και 3 χιλιοστών στην άκρη των δακτύλων.  
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Για τον έλεγχο της στερεογνωσίας, την ικανότητα δηλαδή αναγνώρισης των 

σχηµάτων των αντικειµένων µέσω της αφής, ο Lincoln και οι συνεργάτες του (1989), 

προτείνουν να τοποθετηθεί ένα αντικείµενο στο χέρι του ασθενή για το πολύ 15 

δευτερόλεπτα. Ο ασθενής αναγνωρίζει το αντικείµενο ονοµάζοντάς το, 

περιγράφοντάς το ή ταιριάζοντας το µε ένα πανοµοιότυπο αντικείµενο. Τα 

αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν: νοµίσµατα, µολύβι, οδοντόβουρτσα, χτένα, ψαλίδι, 

παραµάνα, σφουγγάρι και ύφασµα από φανέλα. Τα αντικείµενα έχουν επιλεγεί έτσι, 

ώστε να αντιπροσωπεύονται διαφορετικά σχήµατα και υφές. Η βαθµολόγηση είναι: 

- 0 Απούσα 

- 1 Ανεπαρκής 

- 2 Φυσιολογική. 

 

Επίσης, ο Lincoln και οι συνεργάτες του (1991) προτείνουν ότι για τον έλεγχο της 

κιναισθησίας θα πρέπει να εκτιµηθούν η κίνηση, η κατεύθυνση αυτής καθώς και η 

αίσθηση της θέσης της άρθρωσης ταυτόχρονα. Οι αντιδράσεις βαθµολογούνται από 0 

έως 2 όπως παραπάνω για κάθε παράµετρο. 

Το προσβεβληµένο άκρο, µόνο µία άρθρωση τη φορά, κινείται από τον εξεταστή. Ο 

ασθενής πρέπει να αναπαραστήσει την κίνηση µε το αντίστοιχο υγιές άκρο. Αν δεν 

µπορεί να το κάνει, µπορεί να υποδείξει αν έχει γίνει κάποια κίνηση. Εκτελούνται 

τρεις κινήσεις ως προετοιµασία πριν κλείσει ο ασθενής τα µάτια. Όταν κινεί ο 

εξεταστής την άρθρωση, συµβαίνουν τα παρακάτω ταυτόχρονα: 

o Εκτίµηση της κίνησης. Ο ασθενής υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνηση, αλλά όχι 

προς τη σωστή κατεύθυνση.  

o Κατεύθυνση της κίνησης. Ο ασθενής είναι σε θέση να αναπαραστήσει την 

κατεύθυνση της κίνησης, αλλά η τελική θέση δεν είναι σωστή.  

o Αίσθηση της άρθρωσης. Ο ασθενής αναπαριστά την κίνηση και η τελική θέση 

είναι εντός 10˚ από την αναπαριστάµενη.  

 

Μια άλλη απλή δοκιµασία, «Βρες τον αντίχειρά σου», µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να δώσει µία ένδειξη για την ικανότητα του ασθενή να εντοπίζει τα µέρη του 

σώµατος του στον χώρο. Ο ασθενής έχει τα µάτια του κλειστά και το άνω άκρο 

κινείται παθητικά. Ο ασθενής πρέπει να εντοπίσει τον αντίχειρά του (Simth et al 

1983, Prescott et al 1982). 
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O Stock – Meyer (1967) υποστήριξε ότι συγκεκριµένα αισθητικά ερεθίσµατα είναι 

πιθανόν να προκαλέσουν την µυϊκή δραστηριοποίηση και να βελτιώσουν τον 

κινητικό έλεγχο, όπως για παράδειγµα γρήγορο «βούρτσισµα» σε κάποια δερµοτόµια. 

Άλλοι έχουν προτείνει τον αισθητηριακό ερεθισµό, τον βοµβαρδισµό µε πολλαπλά 

ερεθίσµατα όπως είναι η χρήση πάγου και η εφαρµογή δόνησης (Jersey 1979).  

 

Οι Verkerk et al (1990) προτείνουν την σπειροειδή δοκιµασία (Spiral Test) για την 

µέτρηση του συντονισµού. Η δοκιµασία αυτή εκτελείται ως εξής: ∆ύο σπείρες των 

οποίων η έλικα έχει πλάτος ένα εκατοστό, τυπώνονται σε ένα φύλλο χαρτί. Ο 

ασθενής πρέπει να σχεδιάσει µία γραµµή από την αρχική θέση µέχρι το κέντρο της 

σπείρας, χωρίς να ακουµπήσει τις πλευρικές γραµµές όσο πιο γρήγορα µπορεί. 

Βαθµολογείται βάση του χρόνου που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει την δοκιµασία. 

Κάθε φορά που ακουµπά η σχεδίασή του µια πλευρική γραµµή, προστίθενται τρία 

δευτερόλεπτα στον συνολικό χρόνο του, ενώ κάθε φορά που την ξεπερνά 

προστίθενται πέντε  δευτερόλεπτα. Η δοκιµασία φαίνεται να είναι αξιόπιστη και είναι 

µια έγκυρη µέτρηση της ακρίβειας και της ταχύτητας µιας δραστηριότητας ακριβείας. 

Είναι επίσης ένας χρήσιµος τρόπος παροχής ποιοτικής επανατροφοδότησης στον 

ασθενή.   

 

 
Εικόνα 32: ∆οκιµασία Επανατροφοδότησης 

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 
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Ο φυσικοθεραπευτής, λοιπόν, µεριµνά για την όσο το δυνατόν καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη κινητική επίδοση του ασθενή σε κάθε δραστηριότητα, την οποία 

εκείνος δεν µπορεί να εκτελέσει ή εκτελεί µε δυσκολία. Τέτοιες δραστηριότητες 

είναι: η σύλληψη και ο χειρισµός των αντικειµένων και η έγερση από την καθιστή 

θέση. 

 
Εικόνα 33: Έγερση από κάθισµα 

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 

  

 

 Ο ασθενής επανεκπαιδεύται στο να κάθεται σε καρέκλα, να σηκώνεται από αυτή και 

να ξανακάθεται. Η εκµάθηση της άσκησης αυτής, στην αρχή, γίνεται µπροστά στο 

πολύζυγο που διευκολύνει τον ασθενή. Σε αυτή τη θέση ο φυσικοθεραπευτής έχει ως 

πρωταρχικό σκοπό την επανεκπαίδευση της ισορροπίας του ασθενή, αφού επιτευχθεί 

αυτή προχωρά στις µεταφορές βάρους δεξιά και αριστερά και κατόπιν τον διδάσκει 

πως θα εκτελούνται τα βαθιά καθίσµατα. Σταδιακά ο ασθενής µεταφέρεται στο 

δίζυγο βαδίσεως όπου και εδώ επανεκπαιδεύεται στο να ισορροπεί στην όρθια στάση  
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να βαδίζει πιθανότατα  χρησιµοποιώντας  ορθοπεδικούς κηδεµόνες και προοδευτικά ο 

φυσικοθεραπευτής δυσκολεύει το πρόγραµµα, βάζοντας τον να κάνει πλάγια βήµατα 

και βήµατα προς τα πίσω. 

Αφού εκπαιδευτεί στο δίζυγο, έχει µάθει να ισορροπεί και η βάδισή του βελτιώνεται 

αρκετά, εκπαιδεύεται στο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες.  

 
Εικόνα 34: Ανέβασµα – Κατέβασµα σκάλας 

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 

 

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα κάτω άκρα του είναι πιο ισχυρό από το άλλο, είναι 

απαραίτητο να διδαχτεί ότι κατά το ανέβασµα στη σκάλα τοποθετεί πρώτα το υγιές 

και κατόπιν το πάσχον άκρο ενώ κατά το κατέβασµα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. 

Σε ασθενείς που δεν µπορούν να καθίσουν ή να σταθούν όρθιοι ανεξάρτητα, οι 

δραστηριότητες µπορούν να εξασκηθούν µε τροποποιήσεις. Για παράδειγµα, µπορούν 

να κάθονται µε τα άνω άκρα να υποστηρίζονται πάνω στο τραπέζι, να βαδίζουν στο 

πλάι κατά µήκος ενός τοίχου µε τα άνω άκρα  να ακουµπούν στον τοίχο, να 

χρησιµοποιούν έναν ιµάντα ανάρτησης ώστε να εξασκούνται µε  ασφάλεια σε 

δραστηριότητες από την όρθια θέση, ή στην βάδιση. Μια βακτηρία µπορεί να 

χρησιµεύσει για την παροχή σταθερότητας κατά την εξάσκηση της βάδισης σε ένα 

άτοµο που δεν µπορεί να βαδίσει χωρίς υποβοήθηση (Balliet et al 1987).  
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Οι καθηµερινές δραστηριότητες που απαιτούν σηµαντική µυϊκή δύναµη µπορεί να 

χρειαστεί να τροποποιηθούν νωρίς κατά την εκπαίδευση, προκείµενου να υπάρξει 

σταδιακή εξάσκηση. Για παράδειγµα, η έγερση από την καθιστή θέση απαιτεί  

δυνατή µυϊκή ενεργοποίηση τόσο των εκτεινόντων µυών του γόνατος, όσο και των 

εκτεινόντων µυών του ισχίου καθώς και της ποδοκνηµικής. Κατά την εξάσκηση της 

έγερσης, χρησιµοποιούνται τα άνω άκρα για την υποβοήθηση της κατακόρυφης 

ώθησης και ισορροπίας. Αν η δραστηριότητα τροποποιηθεί µε την αύξηση του ύψους 

του καθίσµατος, το άτοµο παράγει λιγότερη δύναµη επειδή η µάζα του σώµατος δεν 

µετακινείται τόσο πολύ, ούτε το εύρος της κίνησης των τµηµάτων του σώµατος είναι 

τόσο µεγάλο. 

 

 
Εικόνα 35: Καρέκλα µε ρυθµιζόµενο ύψος 

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 
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 Καθώς οι µύες ενδυναµώνονται, το κάθισµα µπορεί να χαµηλώσει σταδιακά, 

παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο την άσκηση της προοδευτικής αντίστασης (η µάζα του 

σώµατος είναι η αντίσταση).  

Ο φυσικοθεραπευτής, µπορεί να ενθαρρύνει την εκτέλεση οµαλών κινήσεων σε 

διάφορες τροχιές και ταχύτητες, προκειµένου να εξασκηθεί ο έλεγχος της µυϊκής 

δραστηριότητας αγωνιστών και ανταγωνιστών. Μπορεί ακόµη να εκπαιδεύσει τον 

συντονισµό µεταξύ τµηµάτων στα σηµεία της µέγιστης αστάθειας καθώς και να 

εξασκήσει δραστηριότητες σε ανοιχτή και κλειστή κινητική αλυσίδα, µε σκοπό την 

επανεκπαίδευση του συγχρονισµού όπως είναι για παράδειγµα η αναπήδηση της 

µπάλας.  

Επίσης, ο φυσικοθεραπευτής, µπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα των ασκήσεων 

που εφαρµόζει στον ασθενή και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους:  

• Αποσύρει τον εξωτερικό έλεγχο και την καθοδήγηση στον ασθενή. 

• Μειώνει τις δυνατότητες για υποστήριξη από τα άνω άκρα. 

• Ενθαρρύνει τον ασθενή ώστε να αυξήσει το εύρος τροχιάς των κινήσεων που 

εκτελεί. 

• Προσθέτει δραστηριότητες που απαιτούν µεταβολές της ταχύτητας, του εύρους 

τροχιάς, της κατεύθυνσης και της δύναµης.  

• Αυξάνει τις ισορροπιστικές απαιτήσεις. 

• Κατά την εκτέλεση µίας πολύπλοκης κίνησης απαιτεί το άµεσο σταµάτηµά της.  

• Αποσπά την προσοχή του ασθενή από την δραστηριότητα, µιλώντας του κατά την 

εκτέλεσή της. 

 

Παρόµοια επανεκπαίδευση υφίσταται ο ασθενής και σε άλλες δραστηριότητες όπως 

είναι το ανέβασµα σκάλας, η ανάβαση λόφων και το σκύψιµο για να πιάσει ένα 

αντικείµενο από το πάτωµα.    
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Εικόνα 36: Εξάσκηση χωρίς επίβλεψη 

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 

 

 

Κάποιοι κρίσιµοι παράγοντες για την κινητική επανεκπαίδευση ενός ατόµου µε 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι: 

• Η διοχέτευση της προσοχής του ασθενή στα κρίσιµα εµβιοµηχανικά στοιχεία. 

• Η τροποποίηση της δραστηριότητας για να είναι επιτυχής η εκτέλεση. 

• Η οργάνωση του περιβάλλοντος για τον εξαναγκασµό της χρήσης και της 

συµµετοχής. 

• Η εξάσκηση κινήσεων µε τη χρήση των ίδιων λεκτικών προτροπών. 

• Η παροχή συγκεκριµένων στόχων (παρά αφηρηµένων). 

• Η ελάττωση των παραινέσεων καθώς βελτιώνονται οι επιδόσεις. 

• Η παροχή ενισχυτικών µέσων. 

• Ο καθορισµός στόχων για κάθε συνεδρία.. 

• Η παροχή επανοτροφοδότησης που είναι συγκεκριµένη και ακριβής. 

• Η παρουσίαση στο άτοµο της προόδου του µε γραφικό τρόπο και 

• Η παροχή οδηγιών (γραπτές ή µε τη µορφή εικόνων). 
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Εικόνα 37: Επανεκπαίδευση Βάδισης  

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 

 

 

 

Για να παραµείνει ο ασθενής συγκεντρωµένος  στην εξάσκηση των δραστηριοτήτων, 

ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να είναι εφευρετικός και δηµιουργικός έτσι ώστε οι 

δραστηριότητες που εκτελούνται κατά τη συνεδρία να είναι σχετικές µε τις ανάγκες 

του ασθενή και όσο το δυνατόν να πραγµατοποιούνται µέσα στο φυσικό του 

περιβάλλον, προκειµένου να κατανοήσει τα ελλείµµατά του και την ανάγκη για 

εκπαίδευση και εξάσκηση από ότι µέσα στο χώρο ενός κέντρου αποκατάστασης.  

Κατά την εκµάθηση, η ύπαρξη κινήτρων αυξάνει πιθανώς τις φιλοδοξίες του ασθενή. 

Τα κίνητρα παρέχονται µε τη µορφή ανταµοιβής, µε τη θετική ενίσχυση, µε την 

κατανόηση των στόχων και τη σχέση τους µε το επιθυµητό τελικό αποτέλεσµα. Είναι 

προφανές ότι κάποια άτοµα µετά από οξεία εγκεφαλική βλάβη τείνουν να 

παραµένουν σε µια παθητική κατάσταση χωρίς κίνητρα, αν αφεθούν να εξασκούνται 
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µόνοι τους κατά την αποκατάσταση. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό όπως 

είναι η κακή µνήµη, η διάσπαση της προσοχής, η γνωσιακή – αντιληπτική 

δυσλειτουργία, η κατάθλιψη, ή ακόµη και η πλήξη σε ένα περιβάλλον χωρίς 

ερεθίσµατα. Η φυσικοθεραπεία µπορεί να υστερεί στην παροχή κινήτρων όταν δεν 

είναι άµεση και προφανώς σχετική µε τις ανάγκες του ασθενή, ή αρκετά δύσκολη 

ώστε να απαιτεί την συγκέντρωση του στη θεραπεία. Είναι απαραίτητη η 

πληροφόρηση για την εκτέλεση της δραστηριότητας, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 

την επιτέλεση της, µέσω λεκτικής καθοδήγησης και αναπαράστασης της 

δραστηριότητας µε προσοχή ώστε οι οδηγίες να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, 

προκειµένου να αποφύγουµε την υπερφόρτωση του ατόµου µε πληροφορίες. 

 

 
Εικόνα 38: Αναπαράσταση µίας δραστηριότητας  

(Τροποποιηµένο από Carr και.Shepherd, 2004) 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

(Functional Independence Measure – F.I.M.) 

 

Η Μέτρηση Λειτουργικής Ανεξαρτησίας χρησιµοποιείται ευρέως σε κάποιες χώρες. 

Αποτελεί µια προτυποποιηµένη µέτρηση που επιτρέπει συγκρίσεις µεταξύ κέντρων 

αποκατάστασης. Περιλαµβάνει έξι κατηγορίες:  

1. Προσωπική φροντίδα 
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• Σίτιση 

• Περιποίηση 

• Μπάνιο 

• Ένδυση 

• Τουαλέτα 

2. Έλεγχος σφιγκτήρων 

• Ορθοκυστική λειτουργία 

3. Κινητικότητα 

• Μεταφορές 

4. Μετακίνηση  

• Βάδιση / χρήση αµαξιδίου 

• Σκάλες 

5. Επικοινωνία 

• Κατανόηση 

• Έκφραση 

6. Κοινωνική ικανότητα 

• Κοινωνικές επαφές 

• Επίλυση προβληµάτων 

• Μνήµη 

 

Κάθε κατηγορία βαθµολογείται από το 1 µέχρι το 4. Το 1 αντιστοιχεί σε πλήρη 

εξάρτηση και το 4 σε πλήρη ανεξαρτησία. Έχει αναφερθεί ότι είναι έγκυρη και 

αξιόπιστη στην παρούσα µορφή της (Keith et al 1987, Cranger et al 1986). 
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ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

 

Οι ηλικιωµένοι, άνω των 65 ετών, που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

αποτελούν την δεύτερη πιο διαδεδοµένη οµάδα ασθενών και υπολογίζονται ότι 

φτάνουν στο 20% όλων των ασθενών που ανήκουν σε αυτή την οµάδα. Οι 

ηλικιωµένοι ασθενείς, µε τις συνοδές τους ασθένειες, που οφείλονται στο 

προχωρηµένο της ηλικίας τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν µια 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσιάζουν διπλάσιο ποσοστό θνησιµότητας σε 

σύγκριση µε τα νεαρά άτοµα κάτω των 65 ετών, καθώς και φτωχότερη λειτουργική 

έκβαση ακόµα και σε µία φαινοµενικά λιγότερο σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Οι ηλικιωµένοι που έχουν υποστεί µέτρια ή και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

τείνουν να έχουν υψηλότερο ρίσκο ενδοκρανιακής και υπαραχνοειδούς αιµορραγίας, 

η οποία είναι συνυφασµένη µε µία πιο δύσκολη αποκατάσταση καθώς και µε 

λιγότερες ελπίδες επιβίωσης.  

Τα αποτελέσµατα µεγάλης χρονικής διάρκειας είναι στενά συνδεδεµένα µε την 

συµπεριφορά του ατόµου, που είναι χειρότερη, σύµφωνα µε αναφορές, στις 

προχωρηµένες ηλικίες. Τα αποτελέσµατα της αποκατάστασης στους ηλικιωµένους 

περιλαµβάνουν: 

o Παρατεταµένη διάρκεια µετατραυµατικής αµνησίας 

o Φτωχότερη λειτουργική ανεξαρτησία 

o Μειωµένο αποτέλεσµα στη µέτρηση της κλίµακας της Γλασκόβης 

o Μειωµένη δυνατότητα επαναφοράς στην ανεξάρτητη καθηµερινή ζωή 

o Μεγαλύτερη διάρκεια στην αποκατάσταση, σε σύγκριση µε τα νεότερα άτοµα, 

και  

o Αυξηµένο ρίσκο άλλων συνοδών παθολογικών επιπλοκών. 

Οι ηλικιωµένοι απαιτούν περισσότερο χρόνο σε όλα τα στάδια της αποκατάστασής 

τους. Η ηλικία αναφέρεται σαν παράγοντας κινδύνου µε λιγότερα αποτελέσµατα για 

τους ασθενείς άνω των 55 και των 60 ετών, που σχετίζεται µε φτωχότερη 

νευρολογική αποκατάσταση και ποιότητα ζωής.  

 

Ένα περιεκτικό πρόγραµµα αποκατάστασης για τους ηλικιωµένους µε 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση περιλαµβάνει: 
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• Παρεµπόδιση των κοινών παθολογικών επιπλοκών που σχετίζονται µε την 

παρατεταµένη ακινησία. 

• Η αναθεώρηση των φαρµάκων συµπεριλαµβανοµένου των αντιεπιληπτικών 

φαρµάκων, των αντιψυχωτικών φαρµάκων και των φαρµάκων που δρουν ενάντια 

στην σπαστικότητα ώστε να επιτρέπουν την ευνοϊκότερη συµµετοχή στην 

αποκατάσταση. 

• Αναγνώριση άλλων συνοδών προβληµάτων όπως είναι οι καρδιοπνευµονικές 

ασθένειες, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την αντοχή στην άσκηση και την 

ένταση της αποκατάστασης.  

• Προσδιορισµός κατάλληλων στόχων για τον ασθενή σύµφωνα µε την κατάσταση 

της υγείας του, την ιατρική, την νευρολογική και την γνωστική. Οι αφασικοί 

ασθενείς και τα άτοµα που χρειάζονται οπτικά ή ακουστικά ερεθίσµατα είναι πιο 

δύσκολο να αποκατασταθούν και µπορεί να έχουν ακόµα πιο αργή πρόοδο.  

• Κοινωνικά θέµατα σχετίζονται πιο πολύ µε ηλικιωµένους ασθενείς που έχουν 

υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε σύγκριση µε νεότερα άτοµα. Γι αυτό το 

λόγο, χρειάζονται παρατεταµένη υποστήριξη από την κοινότητα, ώστε να 

παραµείνουν λειτουργικοί.  

 

 

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 

 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής., οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η 

πρωταρχική αιτία θανάτου σε παιδιά κάτω των 16 ετών, υπολογίζοντας ότι από τις 

100.000 εισαγωγές σε νοσοκοµεία ετησίως οι 200 αφορούν σε κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση. Η θνησιµότητα είναι µεγαλύτερη σε παιδιά κάτω των 2 ετών (6,2%) µε 

ξεκάθαρη πτώση στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης έως την ηλικία των 12 ετών 

(0,9%) και µετά µία αύξηση κατά την διάρκεια της εφηβείας και της ενηλικίωσης, 

όπου οι αιτίες του τραυµατισµού συγκρίνονται µε αυτές των ενηλίκων. Έχουν βγει 

µερικά σπουδαία αποτελέσµατα ερευνών που αφορούν στην παιδική 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Γενικά, βρέφη κάτω του ενός έτους έχουν χειρότερα 

αποτελέσµατα από µεγαλύτερα παιδιά εξαιτίας: 

o Της αυξηµένης πιθανότητας υποσκληρίδιου αιµατώµατος 

o Της µαλακής συνοχής από µερική στρώση µυελίνης στον εγκέφαλο 
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o Της καθυστερηµένης διάγνωσης 

o Του επαναλαµβανόµενου τραύµατος λόγω της παιδικής κακοποίησης.  

 

Η ενδεικτική τυπική πρόγνωση είναι ίδια µε αυτή των ηλικιωµένων:  

• Χαµηλή βαθµολογία στην κλίµακα Γλασκόβης ή στην παιδική κλίµακα κώµατος 

• Παρατεταµένη κατάσταση κώµατος και  

• Μετατραυµατική αµνησία διάρκειας περισσότερης από 2 βδοµάδες, µε 

αποδεδειγµένα µεγάλης διάρκειας γνωστικά ελλείµµατα.  

 

Η διάγνωση, η αξιολόγηση και η αποκατάσταση των παιδικών τραυµάτων είναι ίδια 

µε αυτή των ηλικιωµένων που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Η βασική διαφορά που υπάρχει στην αποκατάσταση των παιδιών και των 

ηλικιωµένων είναι ότι ο ηλικιωµένος επανεκπαιδεύεται ενώ το παιδί εκπαιδεύεται 

διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Επίσης, στο παιδί 

επιλέγεται ως κυριότερος τρόπος θεραπείας η χρήση του παιχνιδιού. 

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας κρίνεται 

απαραίτητη καθώς και η µεσολάβηση των κοινωνικών υπηρεσιών µε σκοπό να 

βοηθηθεί η οικογένεια ώστε να αντιµετωπίσει την διαταραγµένη καθηµερινότητα, τα 

έξοδα καθώς και την θλίψη για το παιδί που µέχρι πρότινος ήταν φυσιολογικό. 
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6. Επίλογος  

 

Από τα προηγούµενα κεφάλαια γίνεται κατανοητό ότι η φυσικοθεραπευτική 

παρέµβαση σε άτοµα που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι το ίδιο 

πολύπλοκη όσο και η ίδια η πάθηση καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν παρουσιάζουν µια 

συγκεκριµένη κλινική εικόνα, αφού ο εγκέφαλος µπορεί να πληγεί σε διαφορετικά 

µέρη που ελέγχουν διαφορετικά συστήµατα και λειτουργίες του ανθρωπίνου 

οργανισµού µε πολυποίκιλες κλινικές εκδηλώσεις κάθε φορά. Επίσης η εξ΄ ορισµού 

αυτή βαριά κατάσταση µπορεί να επιβαρυνθεί και από τις υπόλοιπες συνοδές 

κακώσεις καθώς και από τις προϋπάρχουσες παθήσεις του ασθενή οι οποίες πρέπει να 

συνυπολογίζονται κατά το σχεδιασµό της. 

Για το λόγο αυτό, απαιτείται λεπτοµερής αξιολόγηση του ασθενή εκ µέρους του 

φυσικοθεραπευτή και σχεδιασµός κατάλληλου, εξατοµικευµένου προγράµµατος 

θεραπείας. Η παρέµβαση του φυσιοθεραπευτή είναι σηµαντική καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της θεραπείας , της ανάρρωσης και της αποκατάστασης του πάσχοντα. Αρχίζει από 

την οξεία-πρώιµη φάση, συνήθως από τη διάρκεια νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ. και 

συνεχίζεται έως την πλήρη κινητοποίηση και αποκατάσταση του ακόµη και εκτός 

νοσοκοµείου στην όψιµη φάση. 

Το πρόγραµµα αυτό ακολουθεί ορισµένες προτεραιότητες όσο αφορά τη 

σηµαντικότητα των συστηµάτων που πρέπει να αποκατασταθούν. Στο πρώιµο στάδιο 

θα πρέπει να περιλαµβάνει αναπνευστική φυσικοθεραπεία µε σκοπό το βρογχικό 

καθαρισµό, την πλήρη έκπτυξη των πνευµονικών πεδίων για αποφυγή 

αναπνευστικών επιπλοκών και αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργίας. Εν 

συνεχεία τη σωστή θέση και στάση στο κρεβάτι σε συνδυασµό µε παθητική 

κινητοποίηση για την πρόληψη των συγκάµψεων, την διατήρηση του εύρους τροχιάς 

της  κίνησης των αρθρώσεων.  

Η πορεία και η εξέλιξη των ασθενών µε κρανιοεγκεφαλικές  κακώσεις δεν είναι ίδια 

για όλους τους ασθενείς. Ο βαθµός και ο χρόνος της αποκατάστασης εξαρτάται από 

το σηµείο και την έκταση της βλάβης του εγκεφάλου αλλά και από πολλούς άλλους 
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παράγοντες όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως (συνοδές κακώσεις, ηλικία, 

άλλες παθήσεις, φυσική κατάσταση – εφεδρείες, φύλο) 

∆υστυχώς ορισµένοι ασθενείς, αφού ανανήψουν από το κώµα, µπορεί να 

παραµείνουν κλινήρεις και εποµένως  ο βασικός στόχος τη φυσικοθεραπείας είναι η 

αποφυγή κατακλίσεων και παραµορφώσεων. Η ορθοστάτιση σε ειδικά κρεβάτια 

βοηθάει στην αποφυγή των παραπάνω επιπλοκών και βελτιώνει την αυτοπεποίθηση 

και του ηθικό του ασθενή. 

Ο φυσικοθεραπευτής στο στάδιο αυτό, κατά το οποίο ο ασθενής έχει ανανήψει από το 

κώµα και έχουν σταθεροποιηθεί τα ζωτικά του σηµεία, προσπαθεί να αναχαιτίσει τη 

σπαστικότητα µε σκοπό τη διευκόλυνση των ενεργητικών κινήσεων. Προοδευτικά ο 

ασθενής µαθαίνει να γυρίζει στο κρεβάτι και να σηκώνεται στην καθιστή θέση από 

όπου εκπαιδεύεται σε ισορροπιστικές  αντιδράσεις και στη συνέχεια στην ισορροπία 

κατά την όρθια θέση. Η καλή ισορροπία στην όρθια θέση είναι απαραίτητη για σωστή 

και ελεύθερη βάδιση. Η αποκατάσταση της βάδισης είναι ο υψηλότερος στόχος της 

φυσικοθεραπείας γιατί δίνει  ελευθερία και ανεξαρτησία στον ασθενή. 

Επειδή ο ασθενής συχνά εµφανίζει προβλήµατα στο γραπτό και προφορικό λόγο, 

στην επικοινωνία και στη συµπεριφορά απαιτείται η άριστη συνεργασία του 

φυσικοθεραπευτή  µε όλα τα µέλη της οµάδας αποκατάστασης προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργική επανεκπαίδευσή του.  

Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι η στενή συνεργασία και η ενηµέρωση του ασθενή και 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος αποτελεί πρωτεύοντα ρόλο για µια 

επιτυχηµένη αποκατάσταση. 
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