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Από ηελ «θηινζνθία ησλ ινπινπδηώλ»
Γένεση
Απηό ην γαξύθαιιν πνπ θξαηώληαο ην
αλάκεζα ζηα ηξία κνπ δάρηπια
ην ζεθώλσ ζην θσο, κνπ κίιεζε θαη
παξά ηνλ θνηλό λνπ κνπ ην θαηαλόεζα.
Μηα αιπζίδα από αηέιεησηνπο γαιαμίεο
ζπλεξγάζηεθαλ,
δηαζηαύξσζαλ θάησ ζηε γε θσηαςίεο.
Τν ζύκπαλ νιόθιεξν πήξε κέξνο ζηε γέλλεζε
απηνύ ηνπ γαξύθαιινπ.
Κη απηό πνπ αθνύσ είλαη νη θσλέο
ησλ καζηόξσλ ηνπ κέζα ηνπ.

Νικηυόρος Βρεττάκος

Σε θάζε
ηδηαίηεξν παηδί…
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Πεξίιεςε
Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ
ηελ νινθιεξσκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζρεηηθά κε ηελ πξνσξφηεηα θαη ηε
ζρέζε ηεο κε λεπξναλαπηπμηαθέο θαη λεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, θαη ηελ
εξεπλεηηθή κέζνδν γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ελ ιφγσ εξγαζία
απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε.
ην πξψην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο πξνσξφηεηαο θαη
δίλνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία φπσο ηα επηδεκηνινγηθά θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ
γελλήζεσλ θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζλεζηκφηεηα ησλ πξφσξσλ λενγλψλ.
Δπίζεο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ πξφσξσλ γελλήζεσλ, ηε
δηαηξνθή ησλ λενγλψλ, ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο,
θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξφσξα λενγλά ζε ζρέζε κε ηα
ηειεηφκελα.
ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη λεπξναλαπηπμηαθέο
θαη λεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, θαη πξνηείλνληαη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπηπιένλ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ
δηαηαξαρψλ απηψλ θαη ηεο πξνσξφηεηαο ε νπνία απνδεηθλχεηαη κέζα απφ παιαηφηεξα
αιιά θαη ζχγρξνλα επηζηεκνληθά άξζξα ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο αξζξνγξαθίαο,
Σν ηξίην θεθάιαην, αθνξά ηελ έξεπλα, ηεο νπνίαο ζθνπφο είλαη λα θαηαδείμεη
ηε ζρέζε ηεο πξνσξφηεηαο κε ηηο λεπξναλαπηπμηαθέο θαη λεπξναηζζεηεξηαθέο
δηαηαξαρέο. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
πξνέθπςαλ απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο. ην εηδηθφ κέξνο ηεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο ην εξσηεκαηνιφγην
απφ ηo νπνίo δηαπηζηψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα.
Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία βαζίζηεθε ζε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη
αξζξνγξαθία θαζψο θαη δηαδηθηπαθέο πιεξνθνξίεο, θάλνληαο ρξήζε επηζήκσλ θαη
αλαγλσξηζκέλσλ πεγψλ κε ζθνπφ λα απνηειέζεη παξαθαηαζήθε έγθπξεο θαη
αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο.
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Abstract

This thesis aims the review of a integrated bibliography regarding the
prematurity and its relation with the neuro-developmental and neuro-sensory
disorders and the research method for the drawing of the conclusions. This thesis
contains three main parts.
In the first chapter, the term of prematurity will be described analytically and
important clues are given like the epidemiological and stats of births; also contains
statistics regarding the mortality of the premature neonates. Furthermore, information
are given for the causes of the premature births, the nutrition of the new-born infant,
their sty in the Intensive Care Unit and the disadvantages of the prematurely born
infants compared to the fullterm babies.
In the second chapter, the neuro-developmental and neuro-sensory disorders
will be presented in details and programs which can interfere and come up against
them are recommended. Furthermore, there is a wide analysis regarding the
connection between these disorders and the prematurity, which is also proved from
previous scientific articles of the Greek and the international bibliography.
The third chapter refers to the research, which aims to demonstrate the
connection between the prematurity and the neuro-developmental and neuro-sensory
disorders. From the statistical analysis of the sample and the results we came with
demonstrate an obvious contingency between them. In the special part of this paper,
the research method which has been used for the drawing of conclusions is the survey.
This thesis is based on greek and international bibliography, articles and
online data, using official and recognised sources, aiming to be a source of valid and
reliable information.
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Δηζαγσγή
Κάζε δεπηεξφιεπην πνπ πεξλά εληφο ηεο κήηξαο ηεο κεηέξαο ηνπ, απνηειεί
δηαβαηήξην δσήο θαη πγείαο γηα ην παηδί πνπ εηνηκάδεηαη κέξα κε ηε κέξα λα βγεη
ζηνλ έμσ θφζκν. Δάλ ην κσξφ έξζεη ζηε δσή πξφσξα, ειινρεχνπλ πνιινί θαη
ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ άκεζα ηφζν ηελ επηβίσζή ηνπ, φζν θαη
καθξνπξφζεζκα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ πξνσξφηεηα απνηειεί έλα κεγάιν
δήηεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία πνπ έρεη πνιιέο παξακέηξνπο, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζρεηηθά πξφζθαηα, κέζα απφ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξφηη ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ λενγλψλ κε πνιχ
ρακειφ βάξνο γέλλεζεο έρεη απμεζεί, ην πνζνζηφ ησλ δηαηαξαρψλ θαη
δπζιεηηνπξγηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ έρεη κείλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ. Σν 50% πεξίπνπ,
απηήο ηεο νκάδαο ζα εκθαλίζεη αξγφηεξα θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, φπσο
θηλεηηθά ή γλσζηηθά ειιείκκαηα, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη καζεζηαθέο
δπζθνιίεο. Έσο ηψξα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ αλαπηπμηαθψλ
δηαηαξαρψλ θαηά ηε λενγληθή ειηθία θη απηφ κπνξεί ελ κέξεη λα απνδνζεί ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαπηπζζφκελνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σα λενγλά κε βάξνο γέλλεζεο < 1500γξ, θαη/ή δηάξθεηα θχεζεο <32
εβδνκάδσλ,

αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλαπηπμηαθψλ

δηαηαξαρψλ. ήκεξα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο ηα νπνία
παξαθνινπζεί, απφ πνιχ λσξίο, έλα κεγάιν πνζνζηφ πξφσξσλ λενγλψλ. Σα
πξνγξάκκαηα

απηά

βαζίδνληαη

ζηηο

ηερληθέο

ηεο

θπζηθνζεξαπείαο,

ηεο

εξγνζεξαπείαο, ηεο ινγνζεξαπείαο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο.
Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ
πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ελεξγή 2-3 κήλεο πξηλ απφ ηελ
πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη 12-15 κήλεο κεηά.
Ζ πξψηκε παξέκβαζε δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε δπζιεηηνπξγηψλ, αιιά
κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαδπζνχλ ζην κέιινλ.
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ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

Κεθάιαην 1ν
ηνηρεία θαη Υαξαθηεξηζηηθά Πξόσξσλ Νενγλώλ
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1.1 Οξηζκόο Πξνσξόηεηαο
Ο ρξφλνο κεηαμχ ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο γέλλεζεο, νλνκάδεηαη, ειηθία θχεζεο
ηνπ βξέθνπο. Φπζηνινγηθή ειηθία θχεζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο 37εο θαη
43εο εβδνκάδαο. Πξφσξα ζεσξνχληαη, ηα λενγλά πνπ γελληνχληαη πξηλ απφ ηελ 37ε
εβδνκάδα θχεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην βάξνο θχεζεο (Cole&Cole, 2002).
Σα πξφσξα βξέθε θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ρξφλν θχεζεο πνπ
πξνεγήζεθε, ζε:
φςηκα: (34 έσο 36 εβδνκάδεο)
κεηξίσο πξφσξα: (32 έσο 34 εβδνκάδεο)
πνιχ πξφσξα: ( < 32 εβδνκάδσλ) (Shelov, 2013).

1.2 Αηηίεο Πξνσξόηεηαο
Σα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε πξφσξν ηνθεηφ δελ είλαη γλσζηά ζε θάζε πεξίπησζε.
Τπάξρνπλ σζηφζν νξηζκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη κφλνη ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε
άιινπο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξφσξν ηνθεηφ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: πξφσξε
απνθφιιεζε ηνπ πιαθνχληα, δίθεξνο κήηξα, κηθξή ειηθία ηεο κεηέξαο (αλσξηκφηεηα
ησλ νξγάλσλ), πξνδξνκηθφο πιαθνχληαο, πξφσξε ξήμε ησλ πκέλσλ ηνπ εκβξχνπ,
ηνμηλαηκία ηεο θχεζεο, πνιχδπκε θχεζε, θαθψζεηο ηεο κήηξαο, θ.α.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο: νμείεο ινηκψμεηο, θάπνηεο ρξφληεο παζήζεηο
φπσο

ρξφληα

λεθξίηηδα,

ππέξηαζε,

δηαβήηεο,

θαθέο

ζπλζήθεο

δηαβίσζεο,

ππνζηηηζκφο, θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι, ρξήζε νπζηψλ, ρακειφ πλεπκαηηθφ
επίπεδν, πνιχ κηθξή ή πνιχ κεγάιε ειηθία.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εκβξχνπ: Κπξίσο δηάθνξεο αλσκαιίεο δηάπιαζεο,
πνιχδπκεο θχεζεο, (Βξπψλεο, 2004).
Ο πξφσξνο ηνθεηφο κπνξεί λα είλαη πξναπνθαζηζκέλνο απφ ηνλ καηεπηήξα,
φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηεο κεηέξαο, ηνπ πιαθνχληα, ή ηνπ
εκβξχνπ θαη επηβάιιεηαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ε άκεζε γέλλεζε ηνπ
παηδηνχ. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη ξήμε ζπιαθίνπ ή λα μεθηλήζεη απηφκαηα ν ηνθεηφο.
Πεξίπνπ 70% ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ζπκβαίλεη κεηαμχ 34 θαη 36 εβδνκάδσλ
θχεζεο.
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1.3 Δπηδεκηνινγηθά ηνηρεία Πξόσξσλ Γελλήζεσλ

ηηο ΖΠΑ ην 11-13% ησλ ηνθεηψλ είλαη πξφσξνη. Όζνλ αθνξά ζηηο
πνιχδπκεο θπήζεηο, ην πνζνζηφ πξφσξνπ ηνθεηνχ θηάλεη ζην 60% πεξίπνπ.Ζ
ζπρλφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε πξνσξφηεηα ζηηο ΖΠΑ, γηα κνλήξεηο θπήζεηο είλαη
9,43%, γηα δίδπκεο 50,74% θαη γηα ηξίδπκεο 91.03%, ελψ ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ
θφζκνπ αλέξρεηαη ζην 21,5%.
Ο Σακπαθνχδεο θαη ζπλ (2003), αλαθέξνπλ ζε ζχλνιν 5.956 ηνθεηψλ ζηελ
Α’ Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή ηνπ ΑΠΘ, πνζνζηφ πξνσξφηεηαο 9,1%. Δίλαη γεγνλφο
φηη ην 50% ησλ πξφσξσλ ηνθεηψλ ζπκβαίλεη κεηαμχ ηεο 35εο θαη 37εο εβδνκάδαο.,
ελψ κφιηο ην 15% πξηλ ηελ 32ε εβδνκάδα.

Αξηζκόο λενγλώλ
Μέζνο

όξνο

Μνλήξεο

Γίδπκεο

Σξίδπκεο

1995

1991-1995

1991-2005

3.630.971

463.856

18.483

35.75

32.48

ειηθίαο 39.03

θύεζεο
Πξόσξνο ηνθεηόο < 33 (%)

1.70

13.94

41.25

Πξόσξνο ηνθεηόο < 37 (%)

9.43

50.74

91.03

βάξνπο 3357

23.89

1735

βάξνο 1.10

10.12

31.88

52.24

91.52

35.63

36.57

Μέζε

ηηκή

γέλλεζεο ( g)
Πνιύ

κηθξά

ζε

λενγλά ( 1.5000g) (%)
Υακεινύ βάξνπο λενγλά 6.06
<2.500 g (%)
Μηθξά

γηα

ηελ

ειηθία 9.38

θύεζεο λενγλά ( %)
Πίλαθαο 1.3-1: Ζιηθία θχεζεο & βάξνο λενγλψλ ζηηο ΖΠΑ ζε κνλήξεηο, δίδπκεο & ηξίδπκεο θπήζεηο
(Alexander etal,1998).

Οη Alexander θαη ζπλ. (1998) (πίλαθαο 1.3-1) αλαθέξνπλ πνζνζηά πξφσξσλ
ηνθεηψλ <33 εβδ. ζε κνλήξεηο θπήζεηο 1,70%, ζε δίδπκεο 13,94% θαη ζε ηξίδπκεο
41.25%.
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Ζ πξφγλσζε ησλ λενγλψλ βειηηψλεηαη φηαλ επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο θχεζεο.
χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο ηα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ λενγλψλ είλαη: ζηηο 23
εβδ. 6-9%, ζηηο 24 εβδ. 17-58%, ζηηο 25 εβδ. 35-85%, ζηηο 27-28. 90% θαη ζηηο 33
εβδ. 95%.

Πίλαθαο 1.3-2: Ζ ειηθία θχεζεο σο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο, ζηα πξφσξα (αιακαιέθεο, 2002)

χκθσλα κε ηνλ αιακαιέθε, (2002) ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ηα
εμήο:
1) 15 εθαηνκκχξηα πεξηζηαηηθά πξφσξσλ ηνθεηψλ εηεζίσο
2) 1,1 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη ησλ πξφσξσλ
3) 5-18% ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ πξφσξσλ ηνθεηψλ ζε 184 ρψξεο
4) <80% ησλ πξφσξσλ λενγλψλ γελληνχληαη κεηαμχ 32-37 εβδνκάδσλ
5) Ο απμαλφκελνο αξηζκφο πξφσξσλ ηνθεηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο
Ακεξηθήο θαίλνληαη λα ζπλδένληαη κε ηνλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ ησλ
πξνθιήζεσλ θαη ησλ πνιχδεκσλ θπήζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
κεζφδνπο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο
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6) πλνιηθά νη πξφσξνη ηνθεηνί ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο
απμήζεθαλ απφ 6,4%, ην 1992 ζε 8,5% ην 2004.

Πίλαθαο 1.3-3. Πξφσξεο γελλήζεηο ζηελ Διιάδα απφ ην 1980 σο ην 2008.

1.4 Λεηηνπξγηθέο Γηαθνξέο - Μεηνλεθηήκαηα Πξόσξσλ Νενγλώλ
ηα πξφσξα βξέθε δηαθξίλεηαη αλσξηκφηεηα ζε φια ζρεδφλ ηα φξγαλα θαη
ηνπο ηζηνχο. Απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξέο ιεηηνπξγηθέο κεηνλεμίεο ζην βξέθνο, νη νπνίεο
δπζθνιεχνπλ

ηελ

πξνζαξκνγή

ηνπ

ζην λέν

εμσηεξηθφ

πεξηβάιινλ.

Οη

κεηνλεμίεο απηέο αθνξνχλ ζην:
Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ησλ πξφσξσλ είλαη
αλψξηκν θαη ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ παχζεηο κηθξήο δηάξθεηαο (κηθξφηεξεο ησλ
10sec) . Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη πεξηνδηθή αλαπλνή. Αληίζεηα, φηαλ ε
παχζε έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα, ραξαθηεξίδεηαη σο θξίζε άπλνηαο ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ βξαδπθαξδία θαη θπάλσζε θαη είλαη ζπρλφηεξεο ζηα πνιχ πξφσξα
βξέθε. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε παχζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ θηλήζεσλ.

Δθηφο

απφ ηελ ηδηνπαζή άπλνηα, άιια αίηηα πνπ πξνθαινχλ ην γεγνλφο είλαη ν εξεζηζκφο
ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ, ε ελδνθνηιηαθή αηκνξξαγία, ε παξακνλή αλνηθηνχ
βνηαιείνπ πφξνπ, ε ζεςαηκία θαη ε πλεπκνλία.
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Οη απλνηαθέο θξίζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα. Γηα ην ιφγν απηφ,
ζηα πξφσξα βξέθε παξαθνινπζνχληαη νη αλαπλνέο θαη νη ζθίμεηο ηεο θαξδηάο απφ
monitor.
χλδξνκν αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα
βξέθε πνπ γελληνχληαη πξηλ ηελ 28ε εβδνκάδα αλ θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε
ηειεηφκελα ιφγσ ππνμίαο ή άιισλ παξαγφλησλ θαη πξνθαιεί αλεπαξθή αληαιιαγή
αεξίσλ ιφγσ ζχκπησζεο ησλ θπςειίδσλ (Lissauer, Clayden, 2011). Δάλ απηή ε
θαηάζηαζε δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα κε κεραληθφ αεξηζκφ θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή
επηθέξεη βξνγρνπλεπκνληθή δπζπιαζία πνπ απνηειεί κηα καθξνρξφληα λφζν ησλ
πλεπκφλσλ θαη επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε εβδνκάδα θχεζεο θαη ε
επίπησζε ηνπ ζπλδξφκνπ ζην βξέθνο (Middleton,William, 2006).
Δπηπιένλ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ιφγσ ηεο αλσξηκφηεηαο ησλ
πλεπκφλσλ είλαη ε ηδηνπαζήο αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ ζηέλσζε
ησλ θπςειίδσλ θαη ηελ αδπλακία ηνπ αέξα λα εηζέιζεη ζε απηέο επηθέξνληαο
αλαπλεπζηηθή δπζθνιία (Levene, Malcom, 2006).
Τπνζεξκία: Ζ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θάησ απφ ηηο
θπζηνινγηθέο ηηκέο.
Σα

πξφσξα

λενγλά

εκθαλίδνπλ

κεγάιε

επαηζζεζία

ζηηο

αιιαγέο

ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο, εμαηηίαο ηνπ κεησκέλνπ ζε απφζεκα ππνδφξηνπ ιίπνπο,
ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηνπ ζψκαηνο, ηεο απμεκέλεο απψιεηαο
ηεο ζεξκφηεηαο ιφγσ ηεο δηαθνξάο επηθάλεηα ζψκαηνο - βάξνο ζψκαηνο, ηεο
κεησκέλεο ηθαλφηεηαο κπτθψλ ζπζπάζεσλ θαη ηεο κεησκέλεο εθίδξσζεο.
Σν γεγνλφο απηφ, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ, πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ππνμία.Σν πξφβιεκα ηεο ππνζεξκίαο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ κπνξεί
λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ, ζε ζάιακν ζεξκνθνηηίδαο, φπνπ ε
ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή (θαη πςειφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ βξέθνπο) θαη ε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ειαρηζηνπνηείηαη (Βξπψλεο, 2004).
Νενγληθφο ίθηεξνο: Οθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ρνιεξπζξίλεο
ζην

αίκα

(ππεξρνιεξπζξηλαηκία) εμαηηίαο

ελδπκηθνχ κεραληζκνχ ηνπ

ήπαηνο,

ζηε

ηεο

κεησκέλε

αλσξηκφηεηαο

ζεξκηδηθή

θάιπςε,

ηνπ
ζηελ

ππνγιπθαηκία ή ζε ινίκσμε.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ηηκή ηεο ρνιεξπζξίλεο ζην αίκα μεπεξλά ηα 11mg/dl ζεσξείηαη
επηθίλδπλε θαη ρξεηάδεηαη άκεζε αληηκεηψπηζε (ηεξγηφπνπινο, 2002).
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Μεηαβνιηθά πξνβιήκαηα:
Υπνγιπθαηκία: Οθείιεηαη ζηα ρακειά απνζέκαηα γιπθνγφλνπ θαη είλαη
ζπρλφηεξε ζε λενγλά κε ρακειφ βάξνο γέλλεζεο. Μπνξεί λα επηθέξεη άπλνηα ή
ζπαζκνχο.
Υπεξγιπθαηκία: ρεηίδεηαη κε απμεκέλα απνζέκαηα γιπθφδεο ζην αίκα θαη
παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζε πξφσξα λενγλά.
Υπαζβεζηαηκία: Αθνξά ηηο ρακειέο πνζφηεηεο αζβεζηίνπ ζην αίκα.
Μεηαβνιηθή νμέσζε: Οθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε γάιαθηνο απφ απηή πνπ
έρεη αλάγθε ην βξέθνο (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Λνηκψμεηο: Tν αλψξηκν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ πξφσξσλ λενγλψλ
νδεγεί ζε ζπρλφηεξεο ινηκψμεηο, εμαηηίαο ηνπ φηη α)δελ έρνπλ παξαρζεί αθφκε
αληηζψκαηα απφ ηα ίδηα ηα λενγλά, θαη ζην αλνζνπνηεηηθφ ηνπο ζχζηεκα ππάξρνπλ
κφλν ηα αληηζψκαηα πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηε κεηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ελδνκήηξηαο δσήο β) νη γΜ αλνζνζθαηξίλεο δελ δηαπεξλνχλ ηνλ πιαθνχληα ιφγσ ηνπ
κεγάινπ κεγέζνπο πνπ έρνπλ (κεγαινκφξηα) γ) ε κε εηδηθή θαη ε θπηηαξηθή αλνζία
πζηεξνχλ δ) ιφγσ ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ δέξκαηνο πνπ είλαη ιεπηφ θαη ρσξίο ιίπνο
κπνξεί λα εηζρσξήζνπλ επθνιφηεξα κηθξφβηα (Βξπψλεο, 2004).
Σα πξφσξα λενγλά, θπξίσο απηά πνπ είλαη δηαζσιελσκέλα, ηα αζθπθηηθά,
θαη απηά κε ζπγγελείο δηακαξηίεο δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ
ζεςαηκία θαζψο θαη κεληγγίηηδα.
Οη θαλφλεο πγηεηλήο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά απφ ην πξνζσπηθφ αιιά
θαη απφ ηνπο ζπγγελείο ησλ βξεθψλ, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν θίλδπλνο εκθάληζεο
θάπνηαο ινίκσμεο κεηψλεηαη θαηά 50% (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Δλδνθνηιηαθέο αηκνξξαγίεο εγθεθάινπ: Σν Κ.Ν.. ησλ πξφσξσλ λενγλψλ έρεη
κεγαιχηεξν θίλδπλν λα παξνπζηάζεη νμέα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Νενγλά κε
βάξνο γέλλεζεο ρακειφηεξν ησλ 1500 γξακκαξίσλ είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ
ελδνθνηιηαθέο ή ππεξθνηιηαθέο αηκνξξαγίεο νη νπνίεο πνηθίιινπλ φζνλ αθνξά ζηε
βαξχηεηα ηνπο.
Δπίζεο ν κπτθφο ηφλνο ησλ πξφσξσλ είλαη κεησκέλνο εμαηηίαο ηνπ φηη ηα
λενγληθά αληαλαθιαζηηθά δελ εθιχνληαη απνιχησο (Βξπψλεο, 2004).
Αηκαηνινγηθά πξνβιήκαηα: Ζ εκθάληζε αλαηκίαο ζηα πξφσξα λενγλά (αλαηκία
ηεο πξνσξφηεηαο) είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαη νθείιεηαη ζην φηη: α) ηα πξφσξα έρνπλ
ρακειφηεξεο ηηκέο αηκνζθαηξίλεο (14 gr/dL ελψ ζηα ηειεηφκελα 17 gr/dL) β)
ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ζηδήξνπ ζην αίκα ελφο πξφσξνπ είλαη ρακειφηεξε γ) ν ξπζκφο
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αλάπηπμήο ηνπο είλαη πην γξήγνξνο απφ απηφλ ησλ ηειεηφκελσλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο
αηκννπνίεζεο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε ηφζν έληνλνπο ξπζκνχο θπξίσο θαηά
ηνπο πξψηνπο κήλεο δ) ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα δνπλ ιηγφηεξν ζηα πξφσξα λενγλά ε)
ιφγσ ησλ ζπρλψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ (ηεξγηφπνπινο, 2002).
χλδξνκν παινεηδνχο κεκβξάλεο (ΗΑΓ): Οθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ
επηθαλεηνδξαζηηθνχ παξάγνληα (ΔΠ) θαη εθδειψλεηαη θιηληθά κε αλαπλεπζηηθή
δπζρέξεηα ε νπνία πνηθίιιεη ζε βαζκφ βαξχηεηαο.
Σα ζπκπηψκαηα ηνπ λενγλνχ είλαη ηαρχπλνηα, γνγγπζκφο, θπάλσζε θαη
βξαδπθαξδία

πνπ

νδεγνχλ

ζε

πλεπκνληθήο ππέξηαζεο-αλαζηξνθήο

θξίζεηο

ππνμίαο,

εκβξπηθήο

ππεξθαπλίαο,

θπθινθνξίαο

πνπ

νμέσζεο,
έρνπλ

σο

απνηέιεζκα ην πλεπκνληθφ νίδεκα, ηελ ίλσζε θαη ην ζρεκαηηζκφ παινεηδνχο
κεκβξάλεο.
Ζ ρνξήγεζε νμπγφλνπ θαζψο θαη ε ρνξήγεζε επηθαλεηνδξαζηηθνχ παξάγνληα
ελδνηξαρεηαθά έρνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο λενγλψλ πνπ
δελ είλαη πνιχ πξφσξα ή δελ εκθαλίδνπλ ζνβαξνχ βαζκνχ ΗΑΓ.
Χζηφζν, απφ ηε ρξήζε ηνπ νμπγφλνπ ππάξρεη θίλδπλνο γηα βξνγρνπλεπκνληθή
δπζπιαζία θαη νπηζζνθαθηθή ηλνπιαζία, θαη φια ηα πξφσξα λενγλά ειέγρνληαη θαηά
ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ Μ.Δ.Ν.Ν. γηα ηχθισζε (Βξπψλεο, 2004).
Φπρνζσκαηηθή εμέιημε: Σα πξφσξα λενγλά δελ αλαπηχζζνληαη κε ηνλ ίδην
ξπζκφ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα ηειεηφκελα, αιιά κε πην αξγφ. Υξεηάδνληαη
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε γηα λα θαιπθζεί απηή ε δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε. Σα πξφσξα
λενγλά φπνπ ην βάξνο θαηά ηε γέλλεζε ηνπο είλαη κηθξφηεξν ησλ 1500 γξακκαξίσλ
έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο (7 έσο 25%) λα αλαπηχμνπλ λεπξνινγηθά θαη
ςπρνθηλεηηθά πξνβιήκαηα.
Οθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα : Ο ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηψλαο ελφο πξφσξνπ
λενγλνχ εμαηηίαο ηεο αλσξηκφηεηαο ηνπ. έρεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ
ηνμηθφηεηα ηνπ νμπγφλνπ θαζψο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο φπσο ε νμέσζε
θαη ε ππνμία.
Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα: Λφγσ ηεο αλσξηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ
ησλ πξφσξσλ λενγλψλ, ππάξρεη κεησκέλε ζπεηξακαηηθή δηήζεζε θαζψο θαη
ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ χδαηνο θαη ειεθηξνιπηψλ πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη ηελ αλάπηπμε νηδεκάησλ θαη νμέσζεο (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Πξνβιήκαηα δηαηξνθήο θαη πεπηηθφ ζχζηεκα: Αλάινγα κε ηελ ειηθία θχεζεο
ελφο λενγλνχ εμαξηάηαη θαη ε αλάπηπμε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα
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αληαλαθιαζηηθά ζειαζκνχ θαη θαηάπνζεο θαη ε αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο,
ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κεηά ηελ 33ε εβδνκάδα θχεζεο.
Έλα άιιν πξφβιεκα ησλ πξφσξσλ είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ ε
νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ ησλ ηειεηφκελσλ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζπρλά
ηα λενγλά ζε αλαγσγέο, κε έληνλν ηνλ θίλδπλν εηζξφθεζεο. Γη' απηφ ηα πνιχ πξφσξα
λενγλά είλαη πξνηηκφηεξν λα ζηηίδνληαη κε ξηλνγαζηξηθφ ζσιήλα ή παξεληεξηθά, ελψ
ηα λενγλά κε ειηθία θχεζεο κεγαιχηεξε ησλ 34 εβδνκάδσλ είλαη θαιχηεξα λα
ζηηίδνληαη κε κηθξφηεξα γεχκαηα ηα νπνία φκσο ζα ρνξεγνχληαη ζπρλφηεξα νχησο
ψζηε λα γίλεηαη ε ζεξκηδηθή θάιπςε πνπ ρξεηάδεηαη.
Σα γεχκαηα ησλ πξφσξσλ λενγλψλ κπνξεί λα είλαη ην κεηξηθφ γάια ή γάια
εηδηθά ηξνπνπνηεκέλν, θαη θπζηθά πξνυπνηίζεηαη ε ιεηηνπξγία ζειαζηηθψλ θηλήζεσλ
θαζψο θαη ε απνπζία ινίκσμεο (ηεξγηφπνπινο, 2002).
χκθσλα κε ηνλ Κσζηάιν, (1996) παξαηίζεληαη ελ ζπληνκία ηα πξνβιήκαηα
ησλ πξφσξσλ λενγλψλ ζηνλ πίλαθα 1.4-1.
Ομεία πξνβιήκαηα

Υξόληα πξνβιήκαηα


Νεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα

δπζρέξεηαο



Λνηκψμεηο



Δγθεθαιηθή αηκνξξαγία



Βξνγρνπλεπκνληθή δπζπιαζία



Γηαηαξαρέο



Οζηενπελία

ειεθηξνιπηώλ



Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα



Γηαηαξαρέο ζεξκνξύζκηζεο



Γηαηαξαρέο ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ



Γηαθπγή αίκαηνο κέζσ ηνπ



ύλδξνκν

αλαπλεπζηηθήο

ύδαηνο

θαη

βνηαιείνπ


Τπεξρνιεξπζξπλαηκία



Τπνγιπθαηκία



Τπαζβεζηηαηκία



Απλντθά επεηζόδηα

θαη παηδηνχ


Φπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε

Πίλαθαο 1.4-1.Πξνβιήκαηα πξφσξσλ λενγλψλ (Κσζηάινο , 1996)

1.5 Πξόσξα Με Πνιύ Υακειό Βάξνο Γέλλεζεο
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Ο φξνο «Νενγλφ Πνιχ Υακεινχ Βάξνπο Γέλλεζεο» (Very Low Birth WeightVLBW) αλαθεξφηαλ

ζε

πξφσξα

κε

βάξνο

γέλλεζεο

ρακειφηεξν

ησλ

1500 γξακκαξίσλ. Xάξηλ ηεο επηζηήκεο ηεο λενγλνινγίαο, ε νπνία έρεη παξνπζηάζεη
ηεξάζηηα πξφνδν ζηελ επνρή καο, ηα φξηα βάξνπο ελφο λενγλνχ, πνπ ρξεηάδνληαη γηα
λα ζεσξεζεί "βηψζηκν" έλα λενγλφ, έρνπλ θαηέβεη αξθεηά.
Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζηνλ φξν VLBW πξνζηέζεθε ν φξνο «Νενγλφ Δμαηξεηηθά
Υακεινχ Βάξνπο Γέλλεζεο» θαη πεξηιακβάλεη λενγλά πνπ ην βάξνο ηνπο θαηά ηε
γέλλεζή ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ 1.000 γξακκάξηα (Extremely-Low-Birth-WeightELBW) θαζψο θαη ηα «κηθξνπξφσξα» (mikroprerie) πνπ ην βάξνο γέλλεζεο ηνπο δελ
μεπεξλά ηα 800 γξακκάξηα (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Σα πξφσξα

πνπ εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα, θαη νθείινληαη ζηελ αλσξηκφηεηα
ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηνπο, φπσο αλσξηκφηεηα θαξδηναγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο,
δέξκαηνο,

πλεπκφλσλ,

ήπαηνο,

γαζηξεληεξηθνχ

ζπζηήκαηνο,

λεθξψλ,

αλνζνπνηεηηθνχ, ελδνθξηληθνχ, θεληξηθνχ, λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα λενγλά απηά
ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ ψζηε
λα θαηνξζψζνπλ λα επηβηψζνπλ (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Σα κέηξα απηά αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν αλάλεςεο, ην είδνο κεραληθήο
ππνζηήξημεο ηεο αλαπλνήο, ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο, ηελ
πξφιεςε βξνγρνπλεπκνληθήο δπζπιαζία θ.α.. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη
ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηπρφλ αηκνξξαγίεο ή θπθινθνξηθέο
δηαηαξαρέο κε ηε ρξήζε ππεξήρνπ, Doppler θαη θαζκαηνζθφπνπ ππέξπζξεο
αθηηλνβνιίαο.
Οπσζδήπνηε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη νθζαικνινγηθφο έιεγρνο απφ εηδηθφ γηαηξφ
νχησο

ψζηε

λα

απνθεπρζεί

ε

πηζαλφηεηα

ηχθισζεο

ζε

πεξίπησζε

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο.
Πξφγλσζε: Σν 25% απηψλ ησλ λενγλψλ εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζεη θαηά
ηελ αλάπηπμε ηνπ ζνβαξή αλαπεξία. Μεγαιχηεξν ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ
λενγλψλ απηψλ, πνπ ζα παξνπζηάζεη αξγφηεξα ειαθξέο αλαπεξίεο ή/θαη ρακειέο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Ζ ηαμηλφκεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Κσζηάιν, (1996) ησλ πξφσξσλ λενγλψλ κε
βάζε ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1.5-1:

Α.ΣΔΗ Ζπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο

ειίδα 18

Πηπρηαθή Δξγαζία

Καηεγνξίεο

Βάξνο (gr)

Μηθξό βάξνο γέλλεζεο

<2.500

( LowBirthWeight : LBW)
Πνιύ κηθξό βάξνο γέλλεζεο

<1500

( VeryLowBirthWeight : VLBW)
Πάξαπνιύκηθξόβάξνογέλλεζεο

< ή = 1000

( Very or Extremely Low Birth Weight :
VVLBW or EVLBW)
Τπεξβνιηθό κηθξό βάξνο γέλλεζεο

< ή = 750

(IncrediblyLowBirthWeight : ILBW)
Πίλαθα 1.5-1. Σαμηλφκεζε λενγλψλ κε βάζε ην ζσκαηηθφ βάξνο. (Κσζηάινο, 1996)

1.6 Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλώλ (Μ.Δ.Ν.Ν.)

Πνιιέο θνξέο πνιχ πξφσξα λενγλά ή λενγλά κε ζνβαξέο θαξδηνπάζεηεο,
ζνβαξέο ινηκψμεηο, αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο θ.α., ρξεηάδεηαη λα λνζειεπηνχλ άκεζα
ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ (ΜΔΝΝ). Οη κνλάδεο απηέο εθηφο απφ
ζεξκνθνηηίδεο,

δηαζέηνπλ

εηδηθφ

εμνπιηζκφ

φπσο

Monitors,

αλαπλεπζηήξεο, νμχκεηξα, ζπζθεπέο κέηξεζεο ηνπ pH, θ.α. ν νπνίνο είλαη απνιχησο
απαξαίηεηνο γηα ηελ επηβίσζε ησλ λενγλψλ απηψλ.
Δίλαη

επίζεο

ζηειερσκέλεο

απφ

εμεηδηθεπκέλν

πξνζσπηθφ

φπσο

λενγλνιφγνπο, καίεο θαη λνζειεπηέο νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηελ
πεξίζαιςε ησλ λενγλψλ πνπ ε δσή ηνπο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. ηε θάζε απηή ζα
πξέπεη έλαο λνζειεπηήο ή καία λα αλαιακβάλεη έλα κφλν λενγλφ (αλαινγία
1:1) θαζψο ε αλάγθε γηα επίβιεςε θαη θξνληίδα είλαη πνιχ απμεκέλε.
Δθφζνλ, ε θαηάζηαζε ηνπ λενγλνχ ζηαζεξνπνηεζεί, κπνξεί λα κεηαθεξζεί
ζην ζάιακν ελδηάκεζεο ζεξαπείαο φπνπ έλαο λνζειεπηήο/καία αλαινγεί ζε ηέζζεξα
λενγλά. Αθνχ δηαπηζησζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο πγείαο ηνπ λενγλνχ θαη ζε απηφ ην
ηκήκα, κεηαθέξεηαη ζε έλαλ απιφ ζάιακν θξνληίδαο. Απφ εδψ ζα γίλεη ε έμνδνο ηνπ
λενγλνχ, ζπλήζσο ιίγεο κέξεο αξγφηεξα (ηεξγηφπνπινο, 2002).
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1.7 Αλαπηπμηαθή Πνξεία Σσλ Πξόσξσλ Νενγλώλ
Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ηα πξφσξα θαη
ιηπνβαξή λενγλά ζε ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία
Πνιχ ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην βάξνο γέλλεζεο, ηφζν ζηα πξφσξα φζν θαη ζηα
ηειεηφκελα λενγλά θαζψο φζν κηθξφηεξν είλαη, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα
παξνπζηαζηνχλ βιάβεο ζην Κ.Ν.. ή κφληκεο βιάβεο ζην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ
ηνπο. Ζ πηζαλφηεηα ζαλάηνπ θαηά ην πξψην έηνο, είλαη επίζεο απμεκέλε ζε ζρέζε κε
ηα λενγλά θπζηνινγηθνχ βάξνπο ηεο ίδηαο ειηθίαο θχεζεο.
Μία ζχγθξηζε πνπ έγηλε κεηαμχ παηδηψλ 7 εηψλ πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα,
θαη κε βάξνο γέλλεζεο κηθξφηεξν ησλ 1300 γξακκαξίσλ,

θαη παηδηψλ πνπ

γελλήζεθαλ ηειεηφκελα κε θπζηνινγηθφ βάξνο γέλλεζεο, έδεημε φηη ηα πξφσξα είραλ
ηξηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ κεησκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αθνχ ε
απφδνζε ηνπο ζε ηεζη πνπ αθνξνχλ ηε λνεκνζχλε, ηε κλήκε θαη ηε ιεθηηθή
ηθαλφηεηα είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (Cole&Cole, 2002).
Τπάξρνπλ δχν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δείρλνπλ πσο ζα εμειηρζεί
καθξνπξφζεζκα έλα πξφσξν λενγλφ. Ο πξψηνο είλαη ην αλ πάζρεη απφ θάπνηα άιιε
πάζεζε, θαη ν δεχηεξνο αθνξά ζην πνηεο ήηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ
λενγλνχ ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε.
Μεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ
πξφσξσλ θαη ηειεηφκελσλ θαηά ην πξψην έηνο, έρνπλ ηα πξφσξα κε θπζηνινγηθφ
κέγεζνο (βάξνο, χςνο, πεξίκεηξνο θεθαιηνχ) γηα ηελ ειηθία θχεζεο ελψ ηα ιηπνβαξή
πξφσξα πνπ επηπιένλ παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο επηπινθέο ζηελ πγεία ηνπο δηαηξέρνπλ
ην κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ κειινληηθά θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή.
Ο θίλδπλνο απηφο είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο ζηα πξφσξα λενγλά κε πνιχ
ρακειφ βάξνο γέλλεζεο γηα ηελ ειηθία θχεζεο θαη κηθξφηεξε πεξίκεηξν θεθαιηνχ
πνπ απμάλεηαη κε πην αξγφ ξπζκφ απφ ηνλ θπζηνινγηθφ, θαηά ηηο 6 πξψηεο
εβδνκάδεο.
Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα βξεζεί ην λενγλφ ακέζσο κεηά ηε
γέλλεζή ηνπ έρνπλ επίζεο θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα αλαπηπμηαθή ηνπ
πνξεία.
Δίλαη θαλεξφ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, φηη ηα βξέθε πνπ κεγαιψλνπλ ζε
έλα πεξηβάιινλ κε θαιφ νηθνλνκηθφ/ θνηλσληθφ ππφβαζξν, ζε κία πγηή νηθνγέλεηα, κε
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κία κεηέξα κε επαξθή θνηλσληθή παηδεία, έρνπλ ζαθψο κεησκέλεο πηζαλφηεηεο, ζε
ζρέζε κε βξέθε πνπ δελ παξνπζηάδνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα, λα εκθαλίζνπλ
πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο γέλλεζήο ηνπο
(Cole&Cole, 2002).
Σν γεγνλφο φηη ηα πξφσξα λενγλά, ζπλήζσο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ
βάξνπο πνπ έρνπλ, κνηάδνπλ λα είλαη "εχζξαπζηα" νδεγνχλ ηνπο γνλείο λα ηα
αγθαιηάδνπλ ιηγφηεξν θαη λα ηα ρεηξίδνληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα, θνβνχκελνη κελ
ηπρφλ

θαη

πξνθαιέζνπλ

ζε

απηά

θάπνηα

βιάβε.

Απηφ,

κπνξεί

λα

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ βξέθνπο (Cole&Cole, 2002).
Δπίζεο, πνιιά πξφσξα λενγλά παξακέλνπλ ζην καηεπηήξην γηα θάπνην
δηάζηεκα κεηά ηε γέλλεζε ηνπο, θαη αθνχ ε κεηέξα έρεη επηζηξέςεη ζην ζπίηη. Απηφ
αξρηθά δπζθνιεχεη ηνπο γνλείο λα δεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ην παηδί ηνπο
θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ην βξέθνο νπζηαζηηθά ηηο πξψηεο
κέξεο ηεο δσήο ηνπ, βηψλεη κνλαμηά. Απηφ αιιάδεη φηαλ ην βξέθνο πεγαίλεη ζην ζπίηη
ηνπ, καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ, αθνχ νη κεηέξεο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ ηείλνπλ λα
αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηα κσξά ηνπο απφ φηη νη κεηέξεο ησλ ηειεηφκελσλ
(Cole&Cole, 2002).

Πίλαθαο 1.7-1 :Μαθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ (αιακαιέθεο, 2002).
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1.8 Γηαηξνθή Πξόσξσλ Νενγλώλ
Σα πξφσξα λενγλά ιφγσ ησλ ρακειψλ απνζεκάησλ ζε ελέξγεηα αιιά θαη
ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνπλ, έρνπλ κεγαιχηεξεο
πηζαλφηεηεο γηα ππνζξεςία, αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ κπψλ
ζειαζκνχ θαη θαηάπνζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κεηά ηελ 32ε εβδνκάδα θχεζεο.
Άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ λενγλψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαηξνθή είλαη α) Ζ
ιαθηάζε (έλδπκν πνπ δηαζπά ηε ιαθηφδε) είλαη ελεξγή κεηά ηελ 28ε εβδνκάδα β) Ζ
πέςε ησλ ιηπψλ θαη πξσηετλψλ είλαη κεησκέλε γ) Ζ πέςε ησλ πξσηετλψλ ζην
ζηνκάρη δελ είλαη επαξθήο θαηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο απφ ηε γέλλεζε (Βξπψλεο,
2004).
Γηα λα γίλεη ελίζρπζε ηεο δηαηξνθήο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ ζα πξέπεη
θαηαξρήλ λα γίλεη εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ ζε πγξά. Σα πξφσξα ρξεηάδνληαη
πεξίπνπ 200ml ηελ πέκπηε εκέξα απφ ηε γέλλεζή ηνπο, ελψ ηα ηειεηφκελα πεξίπνπ
150ml. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ απσιεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ.
Γπζηπρψο, νη πξσηεΐλεο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο δελ επαξθνχλ γηα ηελ
εκεξήζηα θάιπςε ηνπ λενγλνχ, αθνχ απηφ έρεη αλάγθε απφ 3,5 γξακκάξηα ηελ
εκέξα. Σελ αλάγθε απηή κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα εηδηθά ηξνπνπνηεκέλα γάιαηα, ηα
νπνία είλαη πινχζηα ζε πξσηεΐλε αιιά θαη ζε άιιεο νπζίεο φπσο ε ηαπξίλε πνπ είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη ε θπζηεΐλε θαη ε γιπθίλε νη
νπνίεο δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ (Βξπψλεο, 2004).
Όζνλ αθνξά ηα ιίπε, ηα νπνία είλαη ε βαζηθή πεγή ησλ ζεξκίδσλ (50%), ην
κεηξηθφ γάια είλαη πινχζην ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, ιηλνιετθφ, α-ιηλνιετθφ
θαη αξαρηδνληθφ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο ην
κεηξηθφ γάια απνξξνθάηαη θαιχηεξα απφ ηνλ νξγαληζκφ εμαηηίαο ηεο θαιχηεξεο
θαηαλνκήο ησλ ιηπψλ ηνπ, ζην κφξην ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ (ζέζε-α). ηα
ηξνπνπνηεκέλα γάιαηα γίλεηαη πξνζζήθε ησλ νπζηψλ απηψλ (Βξπψλεο, 2004).
Ζ ιαθηφδε είλαη ν βαζηθφο πδαηάλζξαθαο ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο ελψ ηα
ηξνπνπνηεκέλα γάιαηα πνπ είλαη εηδηθά γηα πξφσξα, πεξηέρνπλ θαηά ην ήκηζπ
ιαθηφδε θαη άιια ηζνκεξή γιπθφδεο. Δπίζεο, ην κεηξηθφ γάια πεξηέρεη ρακειέο
πνζφηεηεο λαηξίνπ, αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ, θαη ρξεηάδεηαη εκπινπηηζκφ κε
ηξνπνπνηεκέλν γάια αγειάδνο.
Γπζθνιίεο ζίηηζεο πξφσξσλ:
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Ζ ζίηηζε ησλ πξφσξσλ λενγλψλ παξνπζηάδεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο
θπξίσο ιφγσ ησλ θηλδχλσλ πνπ νθείινληαη:
I. ηελ αδπλακία ή θαη απνπζία ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ζειαζκνχ θαη
θαηάπνζεο
II. ηε κηθξή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ ζε ζρέζε κάιηζηα, κε ηηο απμεκέλεο
ζεξκηδηθέο αλάγθεο, ζπγθξηηηθά κε ηα ηειεηφκελα
III. ηηο ζπρλέο αλαγσγέο, ιφγσ ηνπ ραιαξνχ θαξδηννηζνθαγηθνχ ζηνκίνπ
IV. ηνλ θίλδπλν εηζξφθεζεο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ή απνχζαο έθιπζεο
αληαλαθιαζηηθψλ ηνπ βήρα θαη ηεο θαηάπνζεο
V. ηε κεησκέλε απνξξφθεζε νπζηψλ απφ ην πεπηηθφ ζχζηεκα (ηεξγηφπνπινο,
2002).

(Πεγή εηθφλαο : www.babyzone.gr)

Eληεξηθή ζίηηζε
Θειαζκόο / Σίηηζε κε ζήιαζηξν. Σα πγηή πξφσξα λενγλά κε ειηθία θχεζεο
κεγαιχηεξε ησλ 32 εβδνκάδσλ, ζηα νπνία ηα αληαλαθιαζηηθά ζειαζκνχ θαη
θαηάπνζεο είλαη ζε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε κέζνδνο.
Σα γεχκαηα γίλνληαη ζπλήζσο θάζε 2 κε 3 ψξεο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ
γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη θνληά ζηε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο (37 c) . Σν λενγλφ πξέπεη
λα βξίζθεηαη ζε ζέζε ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε ζίηηζε ηνπ θαη είλαη αζθαιήο γηα ην
ίδην, θαη ην ζήιαζηξν λα έρεη ζρεδφλ θάζεηε θιήζε ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηάπνζε
αέξα απφ ην βξέθνο (ηεξγηφπνπινο, 2002).
Αθνξά ηε ζίηηζε λενγλψλ κε ειηθία θχεζεο κηθξφηεξε ησλ 32 εβδνκάδσλ,
θαη ηα λενγλά ζηα νπνία ηα αληαλαθιαζηηθά ζειαζκνχ θαη θαηάπνζεο είλαη
κεησκέλα εμαηηίαο ππνηνλίαο, εγθεθαινπάζεηαο, ζπγγελψλ αλσκαιηψλ θ.α. Ζ
ζίηηζε γίλεηαη κέζσ θαζεηήξα, No05 ή 8F, ν νπνίνο εηζάγεηαη απφ ηε κχηε ζην
ζηνκάρη θαη εθεί ζηαζεξνπνηείηαη αθνχ γίλεη αλαξξφθεζε ηνπ γαζηξηθνχ πγξνχ κε
ζχξηγγα. Καηφπηλ, κέζσ ζχξηγγαο γίλεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ γάιαθηνο ην νπνίν ράξε
ζηε βαξχηεηα θζάλεη ζην ζηνκάρη ηνπ λενγλνχ (εηθφλα 1).
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Έπεηηα, αθαηξείηαη ν θαζεηήξαο κε πξνζνρή, θιείλνληαο ηελ άθξε, ψζηε λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα δηαθχγεη ην γάια πξνο ηνλ θάξπγγα. Απηφο ν ηξφπνο
νλνκάδεηαη δηαθνπηόκελε ζίηηζε ελψ ζπλερή ζίηηζε έρνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
αληιία ζπλερνχο ζηάγδελ έγρπζεο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο δηάηαζεο ζηνκάρνπ,
γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξφκεζεο ( Γ.Ο.Π.), εκεηψλ θ.α. θαη ε δηαθνπηφκελε
ζίηηζε δελ είλαη δπλαηή ε θαηάιιειε (ηεξγηφπνπινο, 2002). ηνλ πίλαθα 1.8-1
παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα ζίηηζεο απφ ην ζηφκα λενγλψλ κε ρακειφ ζσκαηηθφ
βάξνο γέλλεζεο.

Πίλαθαο 1.8-1: Πξφγξακκα ζίηηζεο αλάινγα ην ζσκαηηθφ βάξνο (ηεξγηφπνπινο, 2002).
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πλερήο ζίηηζε κε ξηλνδσδεθαδαθηπιηθφ θαζεηήξα
Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθή ηνπ ξηλνγαζηξηθνχ
θαζεηήξα ζπλερνχο ζίηηζεο, κε ηε δηαθνξά φηη ν θαζεηήξαο δηέξρεηαη απφ ην
ππισξηθφ ζηφκην ζην δσδεθαδάθηπιν ή ζηε λήζηηδα.
ηνλ πίλαθα 1.8-1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ γεπκάησλ θαζψο θαη ε πνζφηεηα
γάιαθηνο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ην λενγλφ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ.
Έλαξμε εληεξηθήο ζίηηζεο
Αλ θαη ν ρξφλνο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα λα μεθηλήζεη ε εληεξηθή ζίηηζε δελ
είλαη δεδνκέλνο, ζπλεζίδεηαη ζηα λενγλά κεγαιχηεξα ησλ 1500 γξακκαξίσλ ε ζίηηζε
απφ ην ζηφκα λα γίλεηαη 3 κε 6 ψξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη εθφζνλ ε θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπο ην επηηξέπεη.
ηα λενγλά σζηφζν, πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 1.500 γξακκάξηα θαη θπξίσο ζε
απηά, πνπ είλαη θάησ ησλ 1000 γξακκαξίσλ δελ γίλεηαη ακέζσο ρνξήγεζε εληεξηθήο
ζίηηζεο, αιιά αθνχ ζηαζεξνπνηεζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.
Ζ εληεξηθή ρξήζε αξρίδεη ακέζσο κφιηο ε θαηάζηαζε ηνπ λενγλνχ
ζηαζεξνπνηεζεί. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ κφληκνπ ξηλνγαζηξηθνχ θαζεηήξα γίλεηαη
θάζε 2 κε 3 κέξεο. Ζ ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ λεξνχ αληί γάιαθηνο, πξνηείλεηαη απφ
εηδηθνχο ζηα πξψηα γεχκαηα, πνπ ζε πεξίπησζε εηζξφθεζεο, ε βιάβε πνπ
πξνθαιείηαη ζηνπο πλεχκνλεο είλαη πην ήπηα.
ηα λενγλά πνπ αδπλαηνχλ λα ζηηηζηνχλ κε εληεξηθή δηαηξνθή π.ρ. πνιχ
ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, γίλεηαη ρξήζε ελδνθιέβηαο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο ε νπνία
θαη απνηειεί ζεκαληηθή επηινγή ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή ησλ
πξφσξσλ (ηεξγηφπνπινο, 2002).

1.9 Θλεζηκόηεηα Πξόσξσλ Νενγλώλ
Mία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ αθνξνχλ ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα
είλαη θαη ε πξνσξφηεηα (4ε ζηε ζεηξά).
Καζψο ε επηζηήκε θαη νη γλψζεηο ησλ εηδηθψλ εμειίζζνληαη, ην πνζνζηφ
ζλεζηκφηεηαο ησλ πξφσξσλ λενγλψλ ζπλερψο θαη κεηψλεηαη κε απνηέιεζκα ζηηο
κέξεο καο λα επηβηψλεη ην 80% ησλ βξεθψλ κε βάξνο γέλλεζεο πεξί ηα 1020
γξακκάξηα (Cole&Cole, 2002).
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Με ηε δεκηνπξγία Μνλάδσλ Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο
λενγλψλ, ε ζλεζηκφηεηα ζηα πξφσξα έρεη πεξηνξηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα
ηειεπηαία ρξφληα.
Χζηφζν, ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζε βξέθε πνπ έρνπλ γελλεζεί πξφσξα
παξακέλεη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηα βξέθε πνπ γελληνχληαη ζηελ ψξα ηνπο
(ηεξγηφπνπινο, 2002).
Σν βάξνο γέλλεζεο θαη ε ειηθία θχεζεο είλαη επίζεο δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία,
αθνχ

φζν

ρακειφηεξα

είλαη,

ηφζν

απμεκέλνο

είλαη

θαη

ν

θίλδπλνο

ζλεζηκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, λενγλά κε βάξνο γέλλεζεο κηθξφηεξν ησλ 2.500
γξακκαξίσλ έρνπλ 40 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηα λενγλά κε θαλνληθφ βάξνο
γέλλεζεο ελφο ζηα πξφσξα κε βάξνο γέλλεζεο κηθξφηεξν ησλ 1.500 γξακκαξίσλ, ν
θίλδπλνο είλαη 200 θνξέο κεγαιχηεξνο (ηεξγηφπνπινο, 2002).
πρλφηεξεο Αηηίεο Θλεζηκφηεηαο Πξφσξσλ
α) Παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, φπσο ην
ζχλδξνκν αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο, πλεπκνληθή αηκνξξαγία, βξνγρνπλεπκνληθή
δπζπιαζία θ.α.
β) Βιάβεο ηνπ Κ.Ν.. πνπ νθείινληαη ζε ππνμία, θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο θ.α.
γ) Λνηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ, πεπηηθνχ, αλνζνπνηεηηθνχ θαζψο θαη κεληγγίηηδεο
θαη ζεςαηκίεο
δ) πγγελείο δηακαξηίεο δηάπιαζεο (Witter, Keith, 1993)
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Κεθάιαην 2ν
Νεπξναλαπηπμηαθέο - Νεπξναηζζεηεξηαθέο Γηαηαξαρέο
Πξόσξσλ Νενγλώλ
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2.1 Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε
Ζ ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ελφο παηδηνχ νθείιεηαη ζηε κπειίλσζε ησλ λεπξηθψλ
θπηηάξσλ, ζε δηεξγαζίεο νη νπνίεο είλαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλεο θαη ζηα
πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην βξέθνο ζηα πξψηα θξίζηκα ζηάδηα ηεο
ελδνκήηξηαο δσήο ηνπ. ε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ηνπ ςπρνθηλεηηθνχ πξνθίι ελφο
παηδηνχ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
(Βξπψλεο, 2004).
Όπσο αλαθέξεη ν Βξπψλεο (2004)«Η αμηνιόγεζε ηεο εμέιημεο ελόο παηδηνύ
από ηελ λενγληθή ειηθία ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη παξαηεξεηηθόηεηα
θαζώο ζπρλά ην θπζηνινγηθό ζπγρέεηαη κε ην ‘’παζνινγηθό’’, αιιά θαη ηα όξηά ηνπο
ζπρλά αιιειεπηθαιύπηνληαη ρσξίο απηό λα ζηνηρεηνζεηεί λόζν»
Ζ γλψζε βαζηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε θπζηνινγηθή πνξεία αλάπηπμεο
ελφο παηδηνχ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζσζηή παξαηήξεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε ειηθίαο (Βξπψλεο, 2004):
Ζ σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη θαηά ηνλ θεθαινπξηαίν άμνλα,
γη’ απηφ θαη νη βαζηθφηεξνη ζηαζκνί ζηελ εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ βξέθνπο είλαη
ε ειηθία ζηήξημεο ηεο θεθαιήο, ε ειηθία ζηήξημεο ηνπ θνξκνχ θαη ε έλαξμε ηεο
βάδηζεο.
Σα αληαλαθιαζηηθά (λενγληθά θαη βξεθηθά) έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ειηθία
εκθάληζεο θαη εμάιεηςεο, πνπ αθνινπζεί ηε ινηπή σξίκαλζε ηνπ νξγαληζκνχ
λνκνηειεηαθά θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα πηζαλή λεπξνινγηθή βιάβε θαζψο θαη
πξνγλσζηηθή άμηα γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ βξέθνπο.
Ζ ρξήζε δηαθφξσλ αληρλεπηηθψλ δνθηκαζηψλ φπσο ην Denvertest, βνεζά ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο. Οη αληρλεπηηθέο απηέο δνθηκαζίεο, θαηαγξάθνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηππηθήο
αλάπηπμεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο έσο ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ φπσο: α) αδξή
θηλεηηθφηεηα β) φξαζε θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο γ) αθνή θαη νκηιία δ) θνηλσληθφηεηα.
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Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ απφ ηε
λενγληθή έσο ηε ζρνιηθή ειηθία έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη
αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Βξπψλεο, 2004).
εκαληηθφ ξφιν ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ έρνπλ ηα αξρέγνλα
αληαλαθιαζηηθά. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη πφηε εκθαλίδνληαη θαη πνζφ δηαξθνχλ
θαζψο θαη ην αλ παξακέλνπλ πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ, φπνπ απηφ δειψλεη πηζαλή βιάβε
ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα ζεκαληηθφηεξα αληαλαθιαζηηθά είλαη:
Σν παιακηαίν αληαλαθιαζηηθφ ηεο ζχιιεςεο (δξαγκνχ), δεκηνπξγείηε φηαλ
αθνπκπήζνπκε ζηελ παιάκε ηνπ βξέθνπο, ην δάρηπιν καο ή έλα αληηθείκελν. Σα
θπζηνινγηθά λενγλά θιείλνπλ ζθηρηά ηα δάρηπια θαη αξπάδνπλ ην αληηθείκελν θαη ζε
πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ε δχλακε εληζρχεηαη. Σν αληαλαθιαζηηθφ απηφ
εκθαλίδεηαη ζε ηειεησκέλα λενγλά > 28 εβδνκάδσλ θαη εμαθαλίδεηαη σο ηελ ειηθία
ησλ 2-3 κελψλ.
Σν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ Moro, φπνπ φηαλ ην θεθάιη ηνπ λενγλνχ αθεζεί πξνο
ηα πίζσ απφηνκα, πξνθαιείηαη άκεζε έθηαζε ησλ ρεξηψλ θαη έπεηηα θάκςε (θίλεζε
ελαγθαιηζκνχ). Δκθαλίδεηαη ζε ηειεηφκελα θαη πξφσξα λενγλά > 28-32 εβδνκάδσλ
θαη ράλεηαη κέρξη ηνπο 5-6 κήλεο. Ζ απνπζία ηνπ ζεκαίλεη πηζαλή εγθεθαιηθή βιάβε
ελψ ε αζχκκεηξε έθιπζε ησλ ρεξηψλ δειψλεη ηξαπκαηηζκφ ηνπ βξαρηφληνπ
πιέγκαηνο ή θάηαγκα ηεο θιείδαο.
Σν αληαλαθιαζηηθφ ηεο αλαδήηεζεο, φπνπ εθιχεηαη φηαλ κε ην δάρηπιν καο
αθνπκπήζνπκε ηε γσλία ηνπ ζηφκαηνο ή ην κάγνπιν ην λενγλφ. Σφηε απηφ ζηξέθεη ην
θεθάιη ηνπ πξνο ηε κεξηά απηή θαη θηλεί ηα ρείιε. Υάλεηαη πεξίπνπ ηνλ 3ν κε 4ν κήλα.
Σν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ ζειαζκνχ, εθιχεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαρηχινπ
καο ζην ζηφκα ηνπ λενγλνχ θαη ακέζσο απηφ μεθηλά ηηο κπδεηηθέο θηλήζεηο. Σν
αληαλαθιαζηηθφ απηφ δηαξθεί ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο.
Σν αζχκκεηξν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ απρέλα, εθδειψλεηαη κε ηε ζηξνθή ηεο
θεθαιήο παζεηηθά. Σν απνηέιεζκα είλαη έθηαζε ηεο πιεπξάο πξνο ηελ νπνία
ζηξέθεηαη ε θεθαιή θαη θάκςε ηεο άιιεο πιεπξάο (ζέζε μηθνκάρνπ). Δκθαλίδεηαη ζε
λενγλά > ησλ 35 εβδνκάδσλ θχεζεο θαη ράλεηαη ζε ειηθία 6-7 κελψλ. Θεσξείηαη
πνιχ ζεκαληηθφ αληαλαθιαζηηθφ.
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Σν αληαλαθιαζηηθφ ζέζεο (βαδίζκαηνο θαη αλαξξίρεζεο), φπνπ ην λενγλφ
ζπγθξαηείηαη ζε φξζηα ζέζε θαη ηα πέικαηα αγγίδνπλ ζε κηα επηθάλεηα. απηφ θάλεη
θηλήζεηο βάδηζεο. ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο αλαξξίρεζεο, ην λενγλφ εθηειεί θηλήζεηο
αλφδνπ ζθάιαο φηαλ εξεζηζηεί ε πξφζζηα επηθάλεηα ηεο θλήκεο.
Σν ξαρηαίν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ θνξκνχ, φπνπ φηαλ εξεζίδνπκε ηελ αξηζηεξή
ή δεμηά πιεπξά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, απφ ηνλ απρέλα κέρξη θαη ην θφθθπγα,
θάκπηεηε ν θνξκφο πξνο ηελ κεξηά ηνπ εξεζηζκνχ. Με απηή ηε δνθηκαζία ειέγρνπκε
ηελ αθεξαηφηεηα ησλ λεχξσλ απφ ην Θ2 εψο ην Η1.
Σα κάηηα ηεο θνχθιαο, φπνπ ηα κάηηα ζηξέθνληαη πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ ζηξέθεηαη ην θεθάιη (Βξπψλεο, 2004).
Μηα πνιχ πξαθηηθή θαη πνιχ ρξήζηκε κέζνδνο δηαπίζησζεο ηεο γεληθήο
θαηάζηαζεο ηνπ λενγέλλεηνπ είλαη εθείλε πνπ παξνπζίαζε ε ηαηξφο VirginiaApgar,
ην 1953. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ν καηεπηήξαο έλα ιεπηφ ηεο ψξαο κεηά ηνλ
ηνθεηφ, εμαθξηβψλεη θαη βαζκνινγεί πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ηνπ
λενγέλλεηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζηα νπνία κπνξεί λα δψζεη ηνλ βαζκφ 0, 1 ή
2, είλαη ηα εμήο: α)

αξηζκφο ησλ θαξδηαθψλ παικψλ θαηά πξψην ιεπηφ β)

αλαπλεπζηηθή ηθαλφηεηα γ) κπτθφο ηφλνο δ) αληαλαθιαζηηθή εξεζηζηηθφηεηα ε)
ρξψκα λενγέλλεηνπ. Φπζηνινγηθφ ζεσξείηαη ην βξέθνο πνπ ζπγθεληξψλεη ζε θαζέλα
απφ ηα πέληε ραξαθηεξηζηηθά ην βαζκφ 2, δειαδή έρεη ζχλνιν βαζκνινγίαο 10. ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαη ε πνηθηινκνξθία ηνπο.

Μειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε
Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ
ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ ηεο δσήο
ηνπο, είλαη δηαθνξεηηθή, πην αξγή θαη γεληθά κε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ εθείλε
ησλ πγηψλ ηειεηφκελσλ (Veen, Ens-Dokkum, Schreuder, etal.,1991; DenOuden, Hille,
Bauer, etal. 1993).
Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνψξσλ ηεο θιίκαθαο
Bayley είλαη ζηαζεξά θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ εθείλα ησλ ηειεηφκελσλ
βξεθψλ ζηνπο 12 κήλεο δηνξζσκέλεο ειηθίαο, φκσο ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ
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ζηελ θίλεζε ζπλήζσο είλαη 10-15 βαζκνχο (πξαθηηθά κία ζηαζεξή απφθιηζε)
ρακειφηεξα ησλ πξνψξσλ λνεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ειηθίαο ηνπο. Σν γεγνλφο
ηεο παξνδηθήο ςπρνθηλεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο,
ραξαθηεξίζηεθε σο παξνδηθή δπζηνλία ησλ λενγλψλ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο.
Ζ χπαξμε ηεο δπζηνλίαο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην βάξνο γέλλεζεο
φπσο επίζεο θαη κε ηηο πεξηγελλεηηθέο θαη λενγληθέο επηπινθέο. ηελ παξνδηθή
δπζηνλία εκθαλίδνληαη λεπξνινγηθά επξήκαηα φπσο απμεκέλνο ή κεησκέλνο κπτθφο
ηφλνο, κεησκέλεο εθνχζηεο θηλήζεηο, δηαηαξαρέο ησλ αξρέγνλσλ αληαλαθιαζηηθψλ,
θαζπζηέξεζε ζηηο θπζηνινγηθέο απηφκαηεο λενγληθέο αληηδξάζεηο θαζψο θαη
αζχκκεηξε λεπξνθηλεηηθή εμέιημε. Δμαηηίαο ηεο νκνηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ζεκείσλ κε απηά ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο είλαη δχζθνιν λα έρνπκε κηα αμηφπηζηε
δηάγλσζε ζηα πξφσξα λενγλά θαηά ηελ πξψηκε ειηθία.
Όπσο αλαθέξεη ε Amiel-Tison (1976), ηα πεξηζζφηεξα λενγλά ρακεινχ
βάξνπο γέλλεζεο κε παξνδηθή δπζηνλία, έρνπλ θπζηνινγηθή εμέιημε ε νπνία γίλεηαη
ζηαδηαθά θαηά ηνπο 8-10 κήλεο δηνξζσκέλεο ειηθίαο. Σα λενγλά σζηφζν κε κφληκε
εγθεθαιηθή παξάιπζε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ παζνινγηθή εμέιημε.
Γηα ην ιφγν απηφ, ηα λενγλά ειηθίαο 12 κελψλ δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο: ζε απηά πνπ ήηαλ πάληα θπζηνινγηθά λεπξνινγηθά θαη ςπρνθηλεηηθά
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (25-30%), ζε απηά πνπ εθδήισζαλ παξνδηθή
δπζηνλία κε επαθφινπζν σζηφζν, ηελ θπζηνινγηθή εμέιημε (65-70%), θαη ζε απηά κε
εγθεθαιηθή παξάιπζε (5-10%).
ΟηCoolman,

Bennett,

Sells,

etal.

θαηνηRoss,

Lipper,

Auld

(1985)

αλαθέξνπλζεκειέηεο πνπ έγηλαλ κεηαγελέζηεξα φηη ηα βξέθε πνπ είραλ παξνδηθή
δπζηνλία κέρξη ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, είλαη πηζαλφηεξν λα παξνπζηάζνπλ
πξνβιήκαηα ζηε γιψζζα, ζηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ζηε κάζεζε (ειάζζσλ
εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία), ζηε ζρνιηθή ειηθία, ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ δελ είραλ
πνηέ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Δπίζεο έρνπλ αλαθεξζεί ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ
ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ πξφσξσλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζε ζρέζε κε
εθείλε ησλ ηειεηφκελσλ (Crowe, Deitz, 1988; Synnes, Ling, 1994).
Πνιιέο θνξέο πξφσξα λενγλά ρσξίο επηπινθέο, ζηε πνξεία ηνπο δείρλνπλ λα
είλαη ιηγφηεξν άξηζηα ζε ζρέζε κε ηα πγηή ηειεηφκελα βξέθε. Παξνπζηάδνπλ επίζεο,
ρακειφηεξα πνζνζηά ζηνλ θηλαηζζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ
απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο αθνχ απνξπζκίδνληαη επθνιφηεξα θαη θιαίλε πην πνιχ
(Cohen, Parmelee, Beckwith, etal.1986)
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Δπηπιένλ, είλαη ιηγφηεξν ήξεκα θαη έρνπλ πην ζπρλέο αιιαγέο ζηε
ζπκπεξηθνξά. Αξθεηέο κειέηεο ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνθπζηνινγηθέο ηερληθέο
δείρλνπλ θαζπζηεξεκέλε σξίκαλζε ζηα θινηψδε θαη ζηειερηαία αθνπζηηθά πξνθιεηά
δπλακηθά, κεησκέλν ρξφλν κεηαβιεηφηεηαο ηεο θαξδηάο θαη ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ.
Δπίζεο, ηα λενγλά πςεινχ θηλδχλνπ γεινχλ, θαη επηθνηλσλνχλ ιηγφηεξν θαη έρνπλ
κεησκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα παηρλίδη απφ ηα
θπζηνινγηθά βξέθε (Ferrari, Grosoli, Fontana, etal. 1983).
Παξέκβαζε
Ζ

παξέκβαζε ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά

παξαθάησ:
 Αζθήζεηο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο
 Αζθήζεηο ελίζρπζεο ηεο κλήκεο
 Αζθήζεηο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη πξνζνρήο
 Αζθήζεηο ησλ αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ (νπηηθή, θηλαηζζεηηθή,
αθνπζηηθή)
 Αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε απηνεμππεξέηεζε
 Αζθήζεηο ρσξνρξνληθψλ ελλνηψλ θαη πξνζαλαηνιηζκνχ

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηξφπνη νη νπνίνη ζα καο βνεζήζνπλ λα
δηακνξθψζνπκε

θαηάιιεια

πξνγξάκκαηα

παξέκβαζεο

γηα

παηδηά

πνπ

αληηκεησπίδνπλ ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο.
Οπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο
αξρέο φπσο :


Να είλαη εμαηνκηθεπκέλν αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ



Να αληαπνθξίλεηαη ζην βαζκφ εηνηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ



Να πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πνπ ην παηδί ζπκκεηέρεη



Να κελ ππεξβαίλεη ην φξην αληνρήο ηνπ παηδηνχ.
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Α. Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο
Καζπζηεξήζεηο ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο
Αξρηθά, πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα θάλνπλ θηλεηηθέο θαη αηζζεηεξηνθηλεηηθέο
αζθήζεηο ρσξίο άιιεο απαηηήζεηο εθηφο απφ ηελ θίλεζε θαη ηε δξάζε. Αξγφηεξα
επηδηψθνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ
ρεηξνλνκηψλ θαη ησλ θηλήζεσλ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο.
Μεγάιεο θηλεηηθέο αλεπάξθεηεο
θνπφο είλαη λα απνρηήζεη ην παηδί κηα θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φζν ην
δπλαηφλ πην θνληά ζηελ θαλνληθή, λα ην βνεζήζνπκε λα απνρηήζεη ηελ εηθφλα ηνπ
ζψκαηφο ηνπ, λα θαηαλνήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεηαη
ζην ρψξν. Έηζη πξνηείλνπκε :


Αζθήζεηο γηα ην ζσκαηηθφ ζρήκα (ζηελ αξρή κέζσ θαζξέπηε)



Αζθήζεηο ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ



Αζθήζεηο επηδεμηφηεηαο



Αζθήζεηο ακθηπιεπξηθφηεηαο



Παηρλίδηα γηα ηε δφκεζε ηνπ ρψξνπ

Γηαηαξαρέο ηεο ηζνξξνπίαο
ηφρνο είλαη λα εθπαηδεχζνπκε ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηελ απψιεηα ηεο
ηζνξξνπίαο ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη θαη λα ηνπ κάζνπκε ηελ θίλεζε πνπ
απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία.
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλνπκε :
 Αζθήζεηο ελδναληηιεπηηθήο αλαγλψξηζεο π.ρ. Εεηνχκε απφ ην παηδί λα
ζεθψζεη ηα ρέξηα, χζηεξα λα θιείζεη ηα κάηηα ρσξίο λα αιιάμεη ζέζε. Δπαιεζεχνπκε
αλ ηεξεί θαιά ηελ ίδηα ζηάζε. Εεηείηαη απφ ην παηδί λα πάξεη ηε ζέζε πνπ είρε πάξεη
πξνεγνπκέλσο (κε ηα κάηηα δεκέλα).
 Αζθήζεηο ηζνξξνπίαο π.ρ. Βάδηζκα πάλσ ζε πάγθν γπκλαζηηθήο , ηζνξξνπία
ζην έλα πφδη , πήδεκα κε ην έλα πφδη.
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Β. Γηαηαξαρέο ηνπ ρξνληθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ
Πξνηείλνπκε

ξπζκηθέο

αζθήζεηο,

κηκεηηθά

ηξαγνχδηα

θαη

αζθήζεηο

ζπλδπαζκέλεο κε βηψκαηα θαη θίλεζε απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ψζηε ην παηδί λα
θαηαλνήζεη έλλνηεο φπσο: πξψηα – κεηά, αξγά – γξήγνξα, κέξα – λχρηα, πξσί –
κεζεκέξη – βξάδπ, ζήκεξα – ρζεο – αχξην, ηε δηαδνρή ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο,
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ψξαο, ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο, ην ρξφλν πνπ
κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δχν γεγνλφηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επνρψλ, ηε δηαδνρή ησλ
κελψλ, ηελ ειηθία.
Γ.σκαηηθό ζρήκα
 Γείρλνπκε θαη νλνκάδνπκε ην θεθάιη, ηα καιιηά θαη ηα αηζζεηήξηα φξγαλα πνπ
ππάξρνπλ ζ’ απηφ θαζψο θαη ηα πάλσ άθξα.
 Γείρλνπκε θαη νλνκάδνπκε ηα κέξε ηνπ θνξκνχ καο.
 Ολνκάδνπκε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο κηαο θνχθιαο.
 Γείρλνπκε εηθφλεο κε αλζξψπνπο θαη νλνκάδνπκε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο.
 Κξαηάκε έλα ζαθνπιάθη κε ζπφξνπο θαη ην αθνπκπάκε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ
ζψκαηνο, ελψ ζπγρξφλσο ηα νλνκάδνπκε.
 Σξαγνπδάκε ην ‘’ραξσπά ηα δπν κνπ ρέξηα ηα ρηππψ’’ θάλνληαο ηηο αλάινγεο
θηλήζεηο.
 Οκαδνπνηνχκε εηθφλεο κε πξφζσπα πνπ έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν.
 Υξσκαηίδνπκε θαηφπηλ ππνδείμεσο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ζε κηα
αζπξφκαπξε εηθφλα.
 Αλαζπλζέηνπκε θνκκαηηαζκέλε εηθφλα (Bergeret,1988).

Γ.Αδξή θηλεηηθόηεηα
 Κηλνχκαζηε ειεχζεξα ζην ρψξν κε ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο καο ραιαξά, ζαλ λα
θάλνπκε πεξίπαην.
 Απφ χπηηα ζέζε θηλνχκε ρέξηα θαη πφδηα ειεχζεξα.
 ηξίβνπκε ην θεθάιη ζην πιάη ελψ είκαζηε μαπισκέλνη κπξνχκπηα.
 Κηλνχκε ρέξηα θαη πφδηα ειεχζεξα ζε πξελή ζέζε.
 Κηλνχκε πξψηα ην έλα ρέξη θαη έπεηηα ην άιιν γηα λα αγγίμνπκε έλα αληηθείκελν
ελψ είκαζηε μαπισκέλνη κπξνχκπηα.
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 εθψλνπκε ην θεθάιη ελψ είκαζηε ζε πξελή ζέζε θαη ην θξαηάκε έηζη γηα 10’’.
 Αλαπαξάγνπκε απφ πξφηππν θηλήζεηο φπσο:
-

φξζηνη, αθίλεηνη εληειψο

-

φξζηνη κε ηα ρέξηα ζεθσκέλα πάλσ

-

θαζηζηνί κε ρέξηα ζηνπο ψκνπο

-

θαζηζηνί κε ηα γφλαηα ιπγηζκέλα θαη ην θεθάιη λ’ αθνπκπάεη ζ’ απηά

 Υσξίο πξφηππν, εθηεινχκε θηλήζεηο φπσο:
-

φξζηνη κε ηα ρέξηα ζε πξφηαζε

-

φξζηνη κε ειαθξά δηπισκέλν γφλαην

 Παίδνπκε ‘’ηα αγάικαηα’’ θαη παίξλνπκε ηε ζέζε πνπ ζέινπκε θάζε θνξά.
 ε χπηηα ζέζε κε ηα ρέξηα ζην πάησκα, θηλνχκε ηα πφδηα ζαλ λα θάλνπκε
πνδήιαην.
 Σπιηγφκαζηε απφ ηελ πξελή ζέζε ζηελ χπηηα.
 Απφ πξελή ζέζε, ζηεξηδφκελνη ζηα ρέξηα αλαζεθψλνπκε ην θεθάιη θαη ην πάλσ
κέξνο ηνπ θνξκνχ.
 Σπιηγφκαζηε απφ ηελ χπηηα ζέζε ζηελ πξελή.
 Καζφκαζηε ζην πάησκα κε ζηαπξσκέλα πφδηα ρσξίο λα ζηεξηδφκαζηε ζηα ρέξηα.
 Καζφκαζηε ζην πάησκα θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ρεξηψλ κεηαθηλνχκε ην ζψκα καο
πεξίπνπ 1 κέηξν.
 Κηλνχκαζηε απφ ηελ χπηηα ζηελ θαζηζηή ζέζε αξγά- αξγά.
 Απφ ηελ φξζηα ζέζε, αλαζεθψλνπκε ην γφλαην θαη ην ζηαπξψλνπκε κε ην
αληίζεην ρέξη, 3 θνξέο ην θάζε γφλαην.
 Σεληψλνπκε ηα ρέξηα κπξνζηά θαη έπεηηα ζηξέθνπκε ζην πιάη ειαθξά (πξψηα
απφ ηε κηα θαη έπεηηα απ’ ηελ άιιε).
 Με ηα ρέξηα ζηε κέζε ζηεθφκαζηε ζην έλα πφδη γηα 1’’.
 Καηεβαίλνπκε 3 ζθαινπάηηα, ρσξίο ππνζηήξημε, κε ή ρσξίο ελαιιαγή πνδηψλ.
 Πεδάκε επί ηφπνπ γηα 10’’.
 Πεδάκε επί ηφπνπ θαη αλνίγνπκε ηα πφδηα ζηεθφκελνη γηα 10’’.
 Πεξπαηάκε ζε επζεία 2 κέηξσλ κε πιάγηα βήκαηα, πξψηα πξνο ηα δεμηά θαη
έπεηηα πξνο ηα αξηζηεξά.
 Πεξπαηάκε ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ.
 Πεδάκε ζαλ ην ιαγφ.
 Σξέρνπκε επί ηφπνπ κε ζπληνληζκφ ρεξηψλ-πνδηψλ- ζψκαηνο.
 Πεδάκε ζην έλα πφδη 6 ηεηξάγσλα δσγξαθηζκέλα ζην έδαθνο.
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 Πεξλάκε πφδηα θαη νιφθιεξν ην ζψκα κέζα απφ έλα ζηεθάλη απφ φξζηα ζέζε.
 Πεξλάκε ην ζψκα καο κέζα απφ έλα ζηεθάλη πνπ ην θξαηνχλ άιινη,
ζηεξηδφκελνη ζε ρέξηα θαη πφδηα (Ρήγα, 2001).
Οη

αζθήζεηο

πνπ

αλαθέξζεθαλ

είλαη

ελδεηθηηθέο.

Έλαο

επηλνεηηθφο

εθπαηδεπηηθφο ή ζεξαπεπηήο, κπνξεί λα εθαξκφζεη πιήζνο άιισλ αλάινγα πάληα κε
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ.

2.2 Ννεηηθή Τζηέξεζε

χκθσλα

κε

ην

ζχζηεκα

ηαμηλφκεζεο

DSM-IV-TR

(AmericanPsychiatricAssociation, 2000), σο λνεηηθή πζηέξεζε, νξίδεηαη κηα ζχλζεηε
θαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο θαη δφκεζεο ηεο
γλσζηηθήο, αληηιεπηηθήο θαη λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ.
Χζηφζν, ηξεηο είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ νη νπνίεο
πξνζδηνξίδνπλ ην πξνθίι ησλ αλζξψπσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε: α) ην ρακειφ λνεηηθφ
δπλακηθφ, ζχκθσλα κε ην πψο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηνλ δείθηε λνεκνζχλεο (IQ), β)
ηα ειιείκκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά: απφ ηε κία πιεπξά ζηνλ ρεηξηζκφ
ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ επηβίσζεο, φπσο είλαη ε ηξνθή, ην ληχζηκν, ε
θαζαξηφηεηα θαη άιια. θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ απνδνρή θαλφλσλ θαη
ζπλεξγαζία κε άιινπο θαη γ) ε εθδήισζε ηεο απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα αλάπηπμεο
ηνπ αηφκνπ (Hodapp, Dykens, 2003)
Αλαιπηηθφηεξα, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε
είλαη ηα αθφινπζα:
 Καζπζηέξεζε ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο ζηε
ζσκαηηθή δηάπιαζε κε εκθαλείο

κπνθηλεηηθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο

παξαηεξνχληαη λεπξνινγηθά θαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη θαζψο
ζέκαηα φξαζεο θαη αθνήο.
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 Γηαηαξαρέο ιφγνπ θαη νκηιίαο: πνιιέο θνξέο ζπλππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα
αθνήο, δηαηαξαρέο ζην ξπζκφ θαη ηελ νκηιία (δπζξπζκία), κπνξεί λα
ππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα ζηελ αλαπλνή. Αξγνί είλαη νη ξπζκνί απφ ην έλα
εμειηθηηθφ ζηάδην ζην άιιν. Έληνλεο νη δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ
αλάπηπμε ηεο γιψζζαο.
 Φπρνζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο: ζπλαηζζεκαηηθή ζχγρπζε εμαηηίαο ηνπ
θνηλσληθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ, δελ κπνξνχλ επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ αιιά θαη λα ειέμνπλ ηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ (εηδηθά ηνπ
αηζζήκαηνο θαησηεξφηεηαο). Ζ εθδήισζε ησλ ςπρηθψλ λφζσλ, φπσο
ςπρψζεηο θαη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο κέζεο
θαη βαξηάο λνεηηθήο πζηέξεζεο).

Βαζκνί λνεηηθήο πζηέξεζεο (Μφηηε, ηεθαλίδε, 1999):
 Διαθξά λνεηηθή πζηέξεζε (ΗQ= 50/55-70): ηα λνήκσλ πζηεξεκέλα άηνκα
πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα έρνπλ θαλνληθή θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή,
ζσκαηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε, αιιά νξηαθή λνεηηθή ηθαλφηεηα. Χο
ελήιηθεο, αξθεηνί αζθνχλ θάπνην επάγγεικα, θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη ίζσο
ρξεηάδνληαη κηα επηπιένλ βνήζεηα ζηνλ ρεηξηζκφ πξνβιεκάησλ. Απηνί
ζπλήζσο αλήθνπλε ζε ρακειά θνηλσληθα, νηθνλνκηθά θαη κνξθσηηθά
ζηξψκαηα (Stromme, Magnus, 2000). ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη νη
εθπαηδεχζηκνη (Kirk, 1973, ηαχξνπ, 2002)
 Μέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε (IQ= 35/40-50/55): ηα λνεηηθά ειιείκκαηα
θαλεξψλνληαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη πξνέξρνληαη ζε απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο νξγαληθνχο ή γελεηηθνχο παξάγνληεο (ζχλδξνκν Down,
ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ). Παξφιν πνπ ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ
ηδηαίηεξα ζεκαληηθά λνεηηθά πξνβιήκαηα, ζπλήζσο ζέινπλε βνήζεηα ζε φιε
ηελ πνξεία ηεο δσή ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη αζθήζηκνη
(ηαχξνπ, 2002).
 νβαξή λνεηηθή πζηέξεζε (IQ= 20/25-35-40): ηα πην πνιιά άηνκα
πάζρνπλαπφ έλαλ ή πεξηζζφηεξα νξγαληθά πξνβιήκαηα ιφγσ ησλ ζχλζεησλ
θαη ζνβαξψλ λνεηηθψλ θαη ειιεηκκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα ρξεηάδνληαη

Α.ΣΔΗ Ζπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο

ειίδα 37

Πηπρηαθή Δξγαζία
εμεηδηθεπκέλε βνήζεηαο θαη ππνζηήξημε θαη θαηαηάζζνληαη ζηνπο κε
εθπαηδεχζηκνπο .
 Βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε (IQ: θάησ απφ 25 ή 20): ε πιεηνλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ απηψλ έρεη
Πξσηνγελήο

βαξηά λνεηηθά θαη πξνζαξκνζηηθά πξνβιήκαηα.

ζηφρνο βνήζεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη ε εθκάζεζε

ζηνηρεησδψλ ζηνηρείσλ ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη έλδπζεο. πλήζσο
απαηηείηαη θξνληίδα θαη πξνζηαζία γηα φιε ηνπο ηε δσή θαη γηα απηφλ ηνλ
ιφγν πεξηζάιπνληαη ζε ηδξχκαηα ή άζπια. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη
ηδηψηεο (ηαχξνπ, 2002).

χκθσλα κε ην DSM-IV, ε λνεηηθή πζηέξεζε ηαμηλνκείηαη ζε 4 θαηεγνξίεο:
1. Ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε (Γ.Ν 50-70)
2. Μέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε (Γ.Ν 35-55)
3. νβαξή λνεηηθή πζηέξεζε ( Γ.Ν. 20-40)
4. Βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε (Γ.Ν. θάησ ηνπ 20-25)
Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο από βιάβεο ηνπ κεραληζκνύ ηεο νκηιίαο
 Αθσλία ή δπζθσλία: Οθείιεηαη ζε βιάβε ησλ κπψλ ηνπ ιάξπγγα ή ησλ
λεχξσλ ηνπ. Πνηθίιιεη απφ ρνληξή, βξαρλή θσλή (δπζθσλία) κέρξη
ςηζχξηζκα (αθσλία).
 Γπζαξζξία: Διιηπήο άξζξσζε πνπ νθείιεηαη ζε θηλεηηθή βιάβε ησλ
ρεηιηψλ ή ηεο γιψζζαο. Λφγνο ηξαπιφο κε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ
πξνθνξά ησλ ρεηιηθψλ (π, β, θ) θαη ησλ νδνληηθψλ ζπκθψλσλ (η, δ, ζ) .
 Έξξηλε νκηιία (νκηιία «κε ηε κχηε») απφ παξάιπζε ηεο ππεξψαο.
Δπίπεδα

Test W.I.S.C.

Test Terman

Φπζηνινγηθφ

85-115

84-116

Οξηαθφ

70-84

68-83

Διαθξά αλεπάξθεηα

55-69

52-67

Μέζε αλεπάξθεηα

40-54

36-51

Απζηεξή αλεπάξθεηα

25-39

20-35

Βαξηά αλεπάξθεηα

≤ 25

≤ 20

Πίλαθαο 2.2-1 :Φπρνκεηξηθέο θιίκαθεο (Κξαζαλάθεο , 2009)
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Σν testTerman, είλαη κηα ςπρνκεηξηθή θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο λνεκνζχλεο,
ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ είλαηαπφ ηνλ Καζεγεηή Terman θαη ηε ζπλεξγάηηζζά
ηνπ M.Merrill, θαη δεκνζηεχηεθε 1937. Ζ παξνχζα θιίκαθα εμεηάδεη πέληε
παξάγνληεο πνπ είλαη ε είλαη ε γλψζε, ε ζπιινγηζηηθή ηθαλφηεηα, ε νπηηθή-ρσξηθή
επεμεξγαζία θαζψο θαη ε κλήκε..
TotestW.I.S.C. θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ David Wechsler ην 1949. Έθηνηε
έγηλαλ δχν λέεο αλαζεσξήζεηο, κία ην 1971 θαη κία ην 1991. Δίλαη θαηάιιειν γηα
παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ-16,11 εηψλ. Απνηειείηαη απφ επηκέξνπο θιίκαθεο θαη ε θάζε
κία αμηνινγεί κηα δηαθνξεηηθή πιεπξά ηεο λνεκνζχλεο πνπ φιεο καδί εθθξάδνπλ
απηφ πνπ νλνκάδνπκαη Γεληθή Ννεκνζχλε ηνπ παηδηνχ.
Οη δείθηεο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη «ζηαζεξνί». Έλαο «ζηαζεξφο»
Γ.Ν. πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ελφο παηδηνχ κε εθείλεο ησλ παηδηψλ
ηεο ειηθίαο ηνπ. Μέζνο βαζκφο θάζε ειηθίαο είλαη ν ζπκβαηηθφο αξηζκφο 100. Ζ
ζπκβαηηθή ηππηθή απφθιηζε είλαη 15 γηα ην W.I.S.C. θαη 16 γηα ην Terman. Κάζε
θνξά πνπ αλαγφκαζηε ζηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, ζπγθξίλνπκε ηνλ «ζηαζεξφ» Γ.Ν.
ελφο παηδηνχ κε ην κέζν φξν ησλ Γ.Ν. ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπ.

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ Ννεηηθή Τζηέξεζε

Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε πνιχ ρακειή λνεηηθή ηθαλφηεηα κε δείθηε
λνεκνζχλεο θάησ απφ 70 θαη δηαθξίλεηαη απφ ήπηα έσο βαξηά κε ην 85% ησλ παηδηψλ
πνπ ηελ εκθαλίδνπλ λα έρνπλ ήπηα κνξθή, ην 7-10% κέηξηα, ζνβαξή ην 3-5% ελψ
κφλν ην 1% θαίλεηαη λα έρεη βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε (Καθνχξνο, Μαληαδάθε,
2006). Χο ζπλέπεηα επέξρεηαη ε εμαηξεηηθή δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκνζηεί
θαη λα επηβηψζεη ρσξίο ηελ θαηάιιειε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε (Υξεζηάθεο, 2006).
Απνηειεί ην πην θνηλφ πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξφσξσλ λενγλψλ θαη
πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ εμέιημή ηνπ παηδηνχ ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ιφγν, ηε κάζεζε, ηε κλήκε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε
αιιά ζχκθσλα κε ηνπο Nordhov, Ronning, Dahletal, (2010) ζε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 146 βξέθε κε ρακειφ βάξνο γέλλεζεο είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ
κπνξεί κέζσ παξεκβάζεσλ λα παξνπζηάζεη βειηίσζε.
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Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαηαξαρήο είλαη πσο ηα άηνκα απηά έρνπλ γεληθά
πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο φπσο
ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνγέλεηα θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην αλ θαη ηα
παηδηά κε ήπηα λνεηηθή ζηέξεζε κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ φπσο ηα παηδηά ρσξίο
απηή, αιιά ζε πνιχ πην αξγνχο ξπζκνχο (Jongsma, 2010).
Δίλαη πνιχ ζπρλφ επίζεο (ζε πνζνζηφ 10-40%) λα εκθαλίδνπλ θαη επηπιένλ
αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο θαη άιια ζπλππάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο (Bradley,
Landy, 2013).Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Woodward, Moor, Hoodθαη
ζπλ. (2009) ε νπνία βαζίζηεθε ζε ζχγθξηζε ηεο εμέιημεο 105 πξφσξσλ λενγλψλ θαη
107 βξεθψλ ηα νπνία γελλήζεθαλ κεηαμχ ησλ 38-41 εβδνκάδσλ.
Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 4 έηε ησλ παηδηψλ θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα πσο ηα πξφσξα είλαη ηξεηο θνξέο πην
εππαζή σο πξνο ηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ απφ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηηο 38-41
εβδνκάδεο. Δπίζεο αλαθέξεηαη πσο ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα,
παξνπζηάδνπλ

θιηληθά

ζεκαληηθά

πξνβιήκαηα

ζε

ηνπιάρηζηνλ

έλαλ

λεπξναλαπηπμηαθφ ηνκέα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε λνεηηθή πζηέξεζε ζε
πνζνζηφ 33% γηα ηα εμαηξεηηθά πξφσξα βξέθε, 36% γηα ηα πνιχ πξφσξα θαη κφλν
13% γηα ηα παηδηά πιήξνπο θχεζεο.
Σα αίηηα απνηεινχλ δηάθνξνη παξάγνληεο αιιά απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνσξφηεηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλνμία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ησλ λεπξνινγηθψλ βιαβψλ καδί κε ηνπο ηξαπκαηηζκνχο
θαη ηελ αηκνξξαγία θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή σξίκαλζε ηνπ
εγθεθάινπ θαη ηελ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.

Παξέκβαζε
ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηφρνο είλαη:


ε θαηάθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζέζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ εχθνια λα
πξνζαξκφδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη ζε θαζεκεξηλέο

θαη

κειινληηθέο

θαηαζηάζεηο.
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ε θαηάθηεζε ηνπ ιφγνπ, γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ, θαη ησλ αξηζκψλ ζηα
πιαίζηα πάληα ησλ ηθαλνηήησλ θάζε παηδηνχ.



ε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε ηθαλφηεηα γηα φζν ην δπλαηφλ
απηφλνκε δηαβίσζε.



ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κε παξάιιειε
ρξήζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο.



ε ζηαδηαθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ζπκβηψλνπλ
αξκνληθά κε ηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (νχιεο, 2000.)
Ζ πξψηκε παξέκβαζε είλαη έλα ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ βνεζά ην παηδί

κε λνεηηθή πζηέξεζε λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ αθνχ ν ξπζκφο κάζεζεο φζν θαη ε ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμήο βξίζθνληαη ζην
απνθνξχθσκά ηνπο ζηα πξνζρνιηθά ρξφληα, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα
επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Τπάξρνπλ πνιιά παηδηά πνπ αλάινγα θαη κε ην βαζκφ ηεο
βιάβεο αιιά θαη ην ρξφλν έλαξμεο ηεο παξέκβαζεο επηηπγράλνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε
ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Χζηφζν, ζρεδφλ πάληνηε φια ηα παηδηά πνπ ιακβάλνπλ πξψηκε
παξέκβαζε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε (Σδνπξηάδνπ, 1995).
Σν παηδί κε λνεηηθή πζηέξεζε δπζθνιεχεηαη λα παγηψζεη θαη λα γεληθεχζεη
ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρεη δηδαρηεί. Οη ζπλερείο επαλαιήςεηο βνεζνχλ ζην λα παγησζεί
ε απνθηεζείζα γλψζε. Ζ δηδαζθαιία ηεο ίδηαο δεμηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο φκσο
ζπλζήθεο βνεζά ην παηδί λα θάλεη γελίθεπζε ησλ φζσλ έρεη δηδαρζεί. Οη νδεγίεο
πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζην ιεμηιφγην
ηνπ παηδηνχ θαη ε δηαηχπσζε πξέπεη λα είλαη αξγή θαη θαζαξή (Σδφλζνλ, Bέξλεξ,
1983).
Έλαο

ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ αθνξά ηελ γλσζηηθή

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ε ηάζε πνπ έρεη λα απνζαξξχλεηαη
εχθνια θαη θαηφπηλ λα εγθαηαιείπεη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο κάζεζεο. Γηα ην ιφγν
απηφ, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε ψζηε λα βηψλεη ηαθηηθά επηηπρία ζηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ θαη λα επηβξαβεχνπκε θάζε ζσζηφ βήκα ηνπ (Κππξησηάθεο, 2000).
Οη ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο είλαη έλα αθφκε ζεξαπεπηηθφ κέζν κε
καθξνρξφληεο παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηε κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ
ζπκπεξηθνξψλ, ζηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε. ήκεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη σο
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θχξην κέζν απφθηεζεο βαζηθψλ αθαδεκατθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
(McEvoyetal., 1990).
Ο ινγνζεξαπεπηήο αμηνινγεί ηηο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ
παηδηνχ θαη έπεηηα πξνηείλεη έλα εμαηνκηθεπκέλν πιάλν παξέκβαζεο. Γίλεηαη θπξίσο
εζηίαζε ζηηο δπζθνιίεο ηεο νκηιίαο θαη ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ,
δηακνξθψλνληαο έλα ζπλδπαζηηθφ πιάλν ζεξαπεπηηθήο πνξείαο. Καηφπηλ, κπνξεί λα
γίλεη εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο
(Παξαζθεπφπνπινο, 1977; Πηαλφο, 2003).

2.3 Δγθεθαιηθή Παξάιπζε

χκθσλα κε ηνλ Walton (1993) «Ο όξνο εγθεθαιηθή πάξεζε ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα θαζνξίζεη κηα νκάδα λεπξηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ εκθαλίδνληαη από ηε βξεθηθή ή
ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία , κε κεγάιε πνηθηιία ζηηο θιηληθέο εθδειώζεηο, ηελ βαξύηεηα
θαη ηελ αηηηνινγία ηνπο .Σπγθεθξηκέλα νξίδεηαη σο κία νκάδα κόληκσλ αιιά
κεηαβαιιόκελσλ λεπξηθώλ δηαηαξαρώλ ηεο θίλεζεο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο, πνπ
νθείινληαη ζε κε πξννδεπηηθή δηαηαξαρή ηνπ αλώξηκνπ εγθεθάινπ ».
χκθσλα κε ηνλ Βξπψλε (2004)

« ε

εγθεθαιηθή

παξάιπζε είλαη κηα

δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία ππάξρεη αλαηνκηθή βιάβε ησλ θηλεηηθώλ θπξίσο λεπξώλσλ
ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ή ρσξίο πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε,
αηζζεηεξηαθέο ε θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ».

Γεληθή ηαμηλόκεζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο
Ζ παζηηθόηαηα, νθείιεηαη ζε βιάβεο ηνπ ππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο
θαη ζε βιάβεο ζηελ θηλεηηθή πεξηνρή ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα πςειέο ζε έληαζε ζπζηνιέο ησλ κπτθψλ νκάδσλ.
Δκθαλίδεηαη ζην 50 κε 70% ησλ πεξηπηψζεσλ. Χο ηχπνη ηεο ζπαζηηθφηεηαο
αλαθέξνληαη ε εκηπιεγία, ε δηπιεγία θαη ε ηεηξαπιεγία. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο είλαη ε ππεξηνλία, ν πεξηνξηζκφο ηεο
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θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο, θαζψο θαη νη παξακέλνπζεο αλαθιαζηηθέο
ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζε παζνινγηθά θηλεηηθά πξφηππα (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο,
Ατλαιίδνπ, 2001).
Αηαμία, ιέγεηαη ε απνπζία ηθαλφηεηαο αδξψλ θηλεηηθψλ ζπληνληζκψλ.
Πξνέξρεηαη είηε απφ επίθηεηε είηε απφ εγγελή βιάβε ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη
ζπλαληάηαη κε ηνπο εμήο ηχπνπο: παξεγθεθαιηδηθή αηαμία, εγθεθαιηθή αηαμία θαη
λσηηαία αηαμία. Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη: κπτθή ππνηνλία (θπξίσο
θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο), ηξφκνο θαη δηζπκκεηξία, δηαηαξαρέο ζηελ
ηζνξξνπία, θαζψο θαη απνπζία ηθαλνηήησλ κηκηθήο (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο,
Ατλαιίδνπ, 2001).
Ζ Αζέησζε, εθδειψλεηαη ζπλήζσο απφ αηηίεο φπσο είλαη ε βιάβε ηνπ
εμσππξακπδηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδεη αθνχζηεο θηλήζεηο πνπ επηβάιινπλ
παξάδνμεο ζέζεηο ζην ζψκα, ηα άθξα θαη ην πξφζσπν. Έρεη ζρέζε κε φιν ην ζψκα,
ελψ ζπάληα παξαηεξείηαη κνλφπιεπξα. Ζ αζέησζε επηηείλεηαη θαηά ηελ θίλεζε θαη
κεηψλεηαη θαηά ηελ εξεκία. Δκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην 5 κε 20% ησλ πεξηπηψζεσλ.
Σχπνη ηεο αζέησζεο είλαη ε δπζηνληθή αζέησζε, ε κεηθηή αζέησζε κε ζπαζηηθφηεηα,
ε ρνξεηαθή αζέησζε θαη ε ακηγήο αζέησζε. Σα ζπκπηψκαηα ηεο αζέησζεο αλάινγα
κε ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο είλαη ηα εμήο: ελαιιαζζφκελνο κπτθφο ηφλνο, παζνινγηθή
δηαδνρηθή θίλεζε, απνπζία ηθαλνηήησλ κηκηθήο, αζχκκεηξε ζηάζε ζψκαηνο θαζψο
θαη ειιηπήο ή αλχπαξθηε ζηήξημε θεθαιήο (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ,
2001).
ηνπο

κεηθηνύο ηύπνπο, αλήθνπλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλππάξρνπλ

ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηχπνπο (Swash, Oxbury,1991).
Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο
Α) Ηκηπιεγία
Υαξαθηεξίδεηαη ε εηεξφπιεπξε θηλεηηθή αλαπεξία, θπξίσο ζπαζηηθνχ ηχπνπ,
πνπ ρσξίδεηαη ζε ζπγγελή θαη επίθηεηε. Ζκηπιεγία θαιείηαη θπξίσο ε πάξεζε ηνπ
ελφο ρεξηνχ κε θάπνηα ζπκκεηνρή ηνπ νκφπιεπξνπ θάησ άθξνπ. πλήζσο γίλεηαη
αληηιεπηή κεηαμχ ησλ 6-12 κελψλ απφ ηελ γέλλεζε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θάησ άθξνπ
θαζίζηαηαη ζπλήζσο αληηιεπηή αξγφηεξα, φηαλ μεθηλάεη ε βάδηζε (Μεζζήλεο,
Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
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πγγελήο (Δγγελήο) Ζκηπιεγία
Ζ ζπγγελήοεκηπιεγία παξνπζηάδεηαη πεξίπνπ ζην 70-90% ησλ πεξηπηψζεσλ
ηεο εκηπιεγίαο. Σα αγφξηα ζίγνληαη πην ζπρλά απφ ηα θνξίηζηα θαζψο θαη ην δεμί
εκηκφξην πην ηαθηηθά απφ ην αξηζηεξφ.
]Σα βαζηθφηεξα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε εηεξφπιεπξε πάξεζε θαη ε
ζπαζηηθφηεηα. Σα εκηπιεγηθά άθξα είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξα απφ ηα θπζηνινγηθά,
ηδίσο φηαλ ε παξάιπζε είλαη βαξηά (Bradley, Daroff, Fenichel, Marsden, 1991).
παζηηθέο ζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ν θαξπφο, ν αγθψλαο θαη ν ψκνο. Σν άλσ
άθξν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πην επεξεαζκέλν απφ ην θάησ.
Σν άλσ άθξν ζπρλά εκθαλίδεη ηελ εμήο εηθφλα: ην ηκήκα ηνπ ρεξηνχ απφ ηνλ
ψκν εψο ηνλ αγθψλα αθνπκπάεη ζηνλ θνξκφ θαη δεκηνπξγεί νξζή γσλία κε ην άιιν
κέξνο ηνπ, ελψ ν θαξπφο είλαη ιπγηζκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε παιάκε λα
θξέκεηαη (Swinnen, Heuer, Massion, Casaer, 1994). Όηαλ ν αζζελήο

θάλεη

πξνζπάζεηα λα αγγίμεη έλα αληηθείκελν, θαίλεηαη κηα ζπαζηηθή πξνζέγγηζε απηνχ.
Ζζπγγελήο (εγγελήο) εκηπιεγίαραξαθηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθά σο ειαθξηά φηαλ
πθίζηαληαη θηλήζεηο φπσο: α) ζχιιεςε θαξθίηζαο θαη β) αλεμάξηεηεο θηλήζεηο
δαθηχισλ. Χο κέηξηα ραξαθηεξίδεηαη φηαλ ην ρέξη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλνιηθά, θαη σο
βαξηά φηαλ δε γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε απηνχ. Δπηπιένλ, είλαη απμεκέλα ηα ηελφληηα
αληαλαθιαζηηθά, ην ζεκείν Babinski θαη ν θιψλνο ζεηηθά. Τπάξρεη κηα δηρνγλσκία
ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πφζνλ ζηελ εγγελή εκηπιεγία πξνζβάιινληαη ή φρη ηα
θξαληαθά λεχξα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επεξεάδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο
γιψζζαο (Εαθεηξίνπ, 1997).
Δπίθηεηε Ζκηπιεγία
Ζ επίθηεηε εκηπιεγία εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε νμεία θαηάζηαζε, ζηελ ειηθία
πεξίπνπ ησλ ηξηψλ εηψλ. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ε εκηπιεγία αξρηθά είλαη
γεληθεπκέλε, κε ραιαξή πάξεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ πξνζψπνπ (πξνζβάιιεηαη ην
πξνζσπηθφ λεχξν), ελψ ε ζπαζηηθφηεηα εθδειψλεηαη πην κεηά. Όηαλ πξφθεηηαη γηα
πην ειαθξηέο πεξηπηψζεηο ην πξφβιεκα εληνπίδεηε θπξίσο ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα.
Αληίζεηα, ζηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο απνπζηάδεη ηειείσο ε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ. ηηο
ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο σζηφζν, ράλνληαη θηλήζεηο νη νπνίεο θαλνληθά απνθηψληαη
λσξίο, φπσο είλαη ε εθνχζηα έθηαζε ησλ δαθηχισλ (Εαθεηξίνπ, 1997).
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Αθνχζηεο θηλήζεηο αζεησζηθνχ θαη ρνξεηαζεησζηθνχ ηχπνπ είλαη πην ζπρλέο
ζην πξνζβεβιεκέλν ρέξη ζηελ επίθηεηε εκηπιεγία ζε άηνκα παηδηθήο ειηθίαο απφ φηη
ζε πεξηπηψζεηο ζπγγελνχο εκηπιεγίαο ή ζε πεξηζηαηηθά επίθηεηεο εκηπιεγίαο ζηελ
ελήιηθε δσή. Απηέο νη αθνχζηεο θηλήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζνβαξφηεξε
αλαπεξία (Bradley, Daroff, Fenichel, Marsden, 1991).

Β) πγγελήο Γηπιεγία
Αθνξά ζηελ ακθνηεξφπιεπξε πξνζβνιή ησλ άθξσλ, φπνπ ηα θάησ άθξα
πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα άλσ. Απηφο ν ηχπνο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο
ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηηο κέξεο καο. Γηαθξίλεηαη ζηε ζπαζηηθή θαη ζηελ αηαμηθή
δηπιεγία (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001) .
παζηηθή
Κχξην θιηληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπαζηηθήο δηπιεγίαο είλαη ν απμεκέλνο
κπτθφο ηφλνο ησλ θάησ άθξσλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 12
εβδνκάδσλ. Παξαηεξνχληαη ηξία ζηάδηα θαηά ηελ εμέιημε ηεο: Σν ππνηνληθφ ζηάδην,
ζην νπνίν νη αζζελείο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ ιήζαξγν, ππνηνλία θαη δπζθνιία ζίηηζεο,
ην δπζηνληθφ ιίγν αξγφηεξα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ αθνχζηεο αδξέο θηλήζεηο,
αχμεζε ηνπ ηφλνπ θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ςαιηδσηή ζηάζε
ησλ πνδηψλ θαη ηέινο ην ππεξηνληθφ, ζην νπνίν ηα πφδηα ζε φξζηα ζηάζε
παξνπζηάδνπλ έζσ ζηξνθή (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
Σν βάδηζκα, πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο κχηεο κε ειαθξά θάκςε ησλ αξζξψζεσλ
ησλ θάησ άθξσλ. Πνιιέο θνξέο πεξπαηνχλ ππεξβνιηθά γξήγνξα, ελψ φηαλ
επηβξαδχλνπλ παξνπζηάδεηαη έλα πην θπζηνινγηθφ βάδηζκα, κε ηηο θηέξλεο πην
ρακειά θαη ιηγφηεξν ςαιηδσηφ. ηηο πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ην βάδηζκα ρσξίο
βνήζεηα είλαη αδχλαηνλ (Swash, Oxbury, 1991). Σα άλσ άθξα πξνζβάιινληαη αιιά
ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ ζηηο γξήγνξεο
θηλήζεηο. πλήζσο, είλαη εκθαλή ηα ππξακηδηθά ζηνηρεία, ηα απμεκέλα ηελφληηα
αληαλαθιαζηηθά, ν θιφλνο θαη ην ζεκείν Babinski ελεξγφ (Εαθεηξίνπ, 2004).
Αηαμηθή Γηπιεγία
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Γλσζηή

θαη

σο

ζπαζηηθή/αηαμηθή

δηπιεγία,

ε

Αηαμηθή

Γηπιεγία

παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 5-7% ησλ πεξηζηαηηθψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε
(Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).

Γ) Σεηξαπιεγία
Υαξαθηεξίδεηαη σο ε πην βαξηά κνξθή ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο.
Μπνξνχκε λα ηε ζπλαληήζνπκε θαη σο ακθνηεξφπιεπξε εκηπιεγία. Σα άηνκα κε
ηεηξαπιεγία ζα ρξεηάδνληαη εθ’ φξνπ δσήο ηε βνήζεηα θάπνηνπ θξνληηζηή ή ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, φπσο ζίηηζε,
έλδπζε, ηνπαιέηα θ.α. (Walton, 1993). Ζ θιηληθή εηθφλα ηεο ηεηξαπιεγίαο, δείρλεη λα
ππάξρεη ακθνηεξφπιεπξε ζπαζηηθφηεηα

θπξίσο ησλ άλσ άθξσλ, κε ζπρλή

ζπκκεηνρή ησλ πξνκεθηθψλ κπψλ. Σν θπξίαξρν φκσο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζζέλεηαο
είλαη ε βαξηά ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ,
2001).

Γ) Αζεησζηθή Δγθεθαιηθή Πάξεζε
Δθηφο απφ ηνλ φξν αζεησζηθή είλαη απνδεθηή θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ
δπζθηλεηηθή ή εμσππξακηδηθή εγθεθαιηθή παξάιπζε. Απνηειεί κηθξφ πνζνζηφ
εκθάληζεο ηχπνπ 10%. Γηαθξίλνληαη θπξίσο δχν ηχπνη αζεησζηθήο εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο α) ν ππεξθηλεηηθφο θαη β) ν δπζηνληθφο.
Ο ππεξθηλεηηθφο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλεο άζθνπεο, αθνχζηεο
θηλήζεηο (αζεησζηθέο, ρνξεηαθέο θαη κεξηθέο θνξέο ηξφκν, αηαμία, κπνθινλία), νη
νπνίεο επηδεηλψλνληαη ζηελ πξνζπάζεηα εθηέιεζεο κηαο θίλεζεο ή δηαηήξεζεο κηαο
ζηάζεο. Ο δπζηνληθφο ηχπνο εκθαλίδεη μαθληθέο αλψκαιεο κεηαβνιέο ηνπ κπτθνχ
ηφλνπ, θπξίσο κε αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ηνπ θνξκνχ πξνθαινχκελε απφ
ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα ή κεηαβνιέο ηεο ζηάζεο ησλ απρεληθψλ κπψλ ζε
εθθνχζηεο πξάμεηο ή θηλήζεηο (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη αληηιεπηά απφ ηε λενγληθή ειηθία, αιιά
εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελψ ε θιηληθή εηθφλα εθδειψλεηαη
πιήξσο έπεηηα απφ ηα δπν πξψηα ρξφληα δσήο. Όηαλ απηή εθδεισζεί, ην παηδί
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παξνπζηάδεη έληνλεο γθξηκάηζεο πξνζψπνπ, ζηειφξξνηα θαη παξάμελεο ζπζπάζεηο ζε
θάζε πξνζπάζεηα θίλεζεο. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ απηψλ ζα
απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα βαδίδεη αλεμάξηεηα (Robertson, Eapen, 1995).
Δ) Αηαμηθή Δγθεθαιηθή Πάξεζε
Αιιηψο ιέγεηαη κε πξννδεπηηθή παξεγθεθαιηδηθή αηαμία απνηειεί 5-15%
ησλ πεξηπηψζεσλ κε εγθεθαιηθή πάξεζε. Οη θιηληθέο εθδειψζεηο δε γίλνληαη
θαλεξέο πξηλ απφ ηνλ πξψην ή δεχηεξν ρξφλν δσήο. Σα πεξηζζφηεξα βξέθε ζηελ
αξρή είλαη ππνηνληθά. ε κεξηθά παηδηά ζηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ, είλαη εκθαλήο ε
ηππηθή αηαμία πνπ πξνζβάιιεη ηα άλσ θαη θάησ άθξα κε δηζπκκεηξία θαη ηξφκν
ζθνπνχ. εκαληηθφ είλαη, φηη ηα πην πνιιά απφ απηά ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα
πεξπαηήζνπλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 2 έσο 4 εηψλ, έζησ θαη αλ αξρηθά παξνπζηάζνπλ
δπζθνιίεο. Παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ κία ζνβαξφηεξε δηαηαξαρή ε νπνία αθνξά ζηνλ
έιεγρν ηνπ ηφλνπ ζηάζεο θαη εηδηθά ζηελ ηζνξξνπίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα πέθηνπλ θαη
δελ κπνξνχλ λα πξνθπιαρζνχλ απφ ηξαπκαηηζκνχο (Swash, Oxbury, 1991).
Γεληθφηεξα, ζηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ιφγνπ
φπσο ε δπζαξζξία, ε δπζπξαμία θαζψο θαη ε δηαηαξαρή άξζξσζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ
είλαη φηη ηα παηδηά απηά φηη δε κηινχλ σο ηελ ειηθία ησλ 5-6 εηψλ (Μεζζήλεο,
Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ Δγθεθαιηθή Παξάιπζε
Απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πξφσξα βξέθε
απνηειεί ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ε νπνία είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη
σο κφληκε θαη κεηαβιεηή πνπ ζεκαίλεη φηη παξακέλεη αθελφο θαζ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ αιιά κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θάπνηεο βειηηψζεηο κέζσ
ζεξαπείαο θαη αλήθεη ζηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ βιάβεο
ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (Krageloh-Mann, Cans, 2009).
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη είλαη ε βιάβε ηεο ιεπθήο νπζίαο θαη
θπξίσο ε πεξηθνηιηαθή ιεπθνκαιαθία πνπ θαζηζηά ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε
ζπλεζέζηεξε ζηα πξφσξα ζχκθσλα κε κειέηε δεδνκέλσλ ησλ Platt, Cans, Johnson,
etal. (2007). Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο εμέηαζαλ δείγκα 1575 λενγλψλ κε
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εγθεθαιηθή παξάιπζε γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηα αίηηα κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη θαη
θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 26% ησλ παηδηψλ πξνέξρνληαλ απφ πξφσξε
θχεζε (ή γελλήζεθαλ κε εμαηξεηηθά ρακειφ βάξνο) αιιά ηνλίδνπλ φηη ηα πνζνζηά
πνπ βξήθαλ ζπγθξηηηθά κε παιαηφηεξεο έξεπλεο έδεημαλ πσο ε πξφγλσζε απφ ην 60,6
ζηηο 1000 γελλήζεηο ησλ πξφσξσλ κεηαβιήζεθε ζην 39,5 αλά 1000 γελλήζεηο,
γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη κηα αηζηνδνμία γηα ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ησλ πξφσξσλ
βξεθψλ θαη απηψλ κε πνιχ ρακειφ βάξνο γέλλεζεο.
Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε ιφγσ ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη σο
πξνο ηελ θιηληθή εηθφλα ηαμηλνκείηαη ζε δπν θαηεγνξίεο, σο πξνο ην είδνο ηεο
λεπξνκπηθήο δηαηαξαρήο θαη ηελ αλαηνκηθή ζέζε ζηελ νπνία παξαηεξείηαη.
Ζ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε ζηα πξφσξα ζχκθσλα κε αλαζθφπεζε ησλ
Himpens, VandeBroeck, Ocastraθαη ζπλ. (2008) είλαη ε ζπαζηηθή δηπιεγία, θαη
ζπλήζσο επεξεάδεη ζε ζνβαξφηεξν βαζκφ ηα θάησ άθξα (Ziebel, Imms, Froudeetal,
2009) γεγνλφο πνπ θάλεη ηα παηδηά ηθαλά λα πεξπαηάλε αιιά κπνξεί ρξεηάδεηαη ε
ρξήζε πεξπαηνχξαο ή λάξζεθαο θαη νθείιεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαζψο ηα
πξφσξα ησλ 22-27 εβδνκάδσλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθάληζεο
(14.6%) πνπ κεηψλνληαη φζν πξνρσξάεη ε θχεζε. Χο απνηέιεζκα έρεη ζηα βξέθε πνπ
έρνπλ γελλεζεί ζηνλ θπζηνινγηθφ ρξφλν λα εκθαλίδνπλ πηζαλφηεηεο εθδήισζεο
εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζην 0.1%.
Σα θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί
πξφσξα είλαη πνιχ ζπρλφ λα ζπλππάξρνπλ θαη κε άιιεο δηαηαξαρέο φπσο
ζπκπεξηθνξάο, αληίιεςεο, αηζζεηηθφηεηαο θαη άιιεο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο (Kang,
Lee, Ko, 2013).
Παξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζηα πξφσξα ζε
ζρέζε κε ηα βξέθε πνπ γελληνχληαη κεηά απφ νινθιεξσκέλε θχεζε θαη δπγίδνπλ
>2.5 kg, δελ είλαη πιήξσο μεθάζαξε ε αηηηνινγία ηεο βιάβεο αιιά ζεσξείηαη πσο
παξνπζηάδεηαη ιφγσ ηεο ειιηπνχο αλάπηπμεο ησλ λεπξψλσλ

αιιά θαη πηζαλήο

ελδνθνηιηαθήο αηκνξξαγίαο θαηά ηνλ πξφσξν ηνθεηφ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφο
ειινρεχεη (Horstmann, Bleck, 2007).
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Παξέκβαζε
Ο ξφινο ηνπ ινγνζεξαπεπηή ζηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο, δηφηη αληηκεησπίδεη πνηθίια πεδία. Ζ ινγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
εζηηάδεη ζηελ κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ πξνηχπσλ, ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο, ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δπζαξζξηθψλ
δπζθνιηψλ, ζηελ κπνιεηηνπξγηθή παξέκβαζε θαζψο θαη ζηελ ρξήζε κε ιεθηηθήο
επηθνηλσλία. (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
Μία απφ ηηο βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
ηεο ζίηηζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηηο θαηάπνζεο . Αξρηθά επηδηψθνπκε κηα ζηαζεξή ζέζε
θαζίζκαηνο. Ζ ζίηηζε γίλεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν θαζψο ε ιαβή είλαη απφ κπξνζηά
ή θαη απφ ην πιάη, ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο.
Δζηηάδνπκε ζηε κείσζε ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ηνπ ζηφκαηνο αξρίδνληαο λα
ρατδεχνπκε ηα κάγνπια κε θνξά πξνο ηα κπξνζηά θαηαιήγνληαο ζηα ρείιε ζηε ζέζε
ηνπ θσλήκαηνο /ν/. Γελ παξαιείπνπκε λα γίλεηε εξεζηζκφο πξηλ απφ θάζε γεχκα
(Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Αηλαιίδνπ, 2001) .
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζίηηζεο ελφο βξέθνπο βάδνπκε κηθξή πνζφηεηα ηξνθήο
ζην θνπηάιη θαη πηέδνπκε ηε γιψζζα ειαθξά πξνο ηα θάησ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα
θαηά κήθνο ηεο γιψζζαο. Δίλαη ζθφπηκν. λα θξαηήζνπκε θιεηζηφ ην ζαγφλη, ακέζσο
κφιηο αθαηξέζνπκε ην θνπηάιη απφ ην ζηφκα. Δάλ έρεη παξακείλεη ην αληαλαθιαζηηθφ
ηνπ ζειαζκνχ, παξεκπνδίδεηαη ε δηαδηθαζία ζίηηζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
(Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
Ζ Integrating the Mouth with Sensory and Postural Functions ( M.O.R.E )
είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο κάζεζεο, ηεο
απνκχδεζεο θαη ηεο αλαπλνήο. θνπφο είλαη, ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο ζηνκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο (Wilbarger, 2008).
Ζ εθκαίεπζε ηεο θσλεηηθήο έθθξαζεο εζηηάδεη

ζηνπο κεραληζκνχο

ελεξγνπνίεζεο πνπ ηνπο πξνθαινχκε ζπλεηδεηά. θνπφο είλαη ην παηδί λα απνθηήζεη
θσλεηηθή έθθξαζε. Ο εθπαηδεπηήο, κηκείηαη ηε θσλεηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ ψζηε
ην παηδί κέζσ ηεο κίκεζεο λα εθθξάδεηαη εθ λένπ. εκαληηθή είλαη ε βνήζεηα ησλ
γνλέσλ

δηφηη κέζσ απηψλ αλαπηχζζεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νκηιία. Βνεζεηηθά,

ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξαγνχδη σο ελαιιαθηηθφ κέζν γηα απηή ηελ
πξνζέγγηζε (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
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Ζ snoezelen είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ ςπραγσγία ησλ αηφκσλ
κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο φπσο ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Ζ κέζνδνο απηή
έρεη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ πνιπαηζζεηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πεξηπέηεηαο, δξαζηεξηφηεηεο λεξνχ,
θαζηζηηθφ-αλαςπθηήξην, δσκάηην ήρνπ θαη θσηφο, ιεπθφ δσκάηην θαζψο θαη απηηθέο
πεξηνρέο (Husegge, Verhenl, 1987).
Ζ πξννδεπηηθή κνξθνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζηα έμη ζηάδηα ηεο θπζηνινγηθήο
εμέιημεο γηα ηελ θίλεζε, δειαδή απφ ηελ μαπισηή ζέζε κέρξη ηε βάδηζε. θνπφο
απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αδξαλείο λεπξνινγηθέο νδνχο κέζσ
ηεο ζπλερνχο επαλάιεςεο (Μεζζήλεο, Αλησληάδεο, Ατλαιίδνπ, 2001).
H Padovan, είλαη κηα κέζνδνο πνπ εζηηάδεη ζηελ επαλαδφκεζε ησλ θάζεσλ
ηεο θπζηνινγηθήο λεπξνινγηθήο εμέιημεο θαη ζηνρεχεη ζηελ θάζεηε ζηάζε ηνπ
ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ αξηζηεξνχ εγθεθαιηθνχ εκηζθαηξίνπ .
Δίλαη κηα κέζνδνο πξνζέγγηζεηο θπξίσο γηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.
Πεξηιακβάλεη κηα βαζηθή αιιεινπρία αζθήζεσλ ηφζν ζεκάησλ κε ρέξηα θαη πφδηα
φζν θαη ηνπ ζηφκαηνο. Σα νθέιε ησλ παξαπάλσ αζθήζεσλ, εμαξηψληαη απφ ηνλ
ξπζκφ, ηελ επαλάιεςε θαη ηελ ζπρλφηεηα πνπ εθαξκφδνληαη (Σαθηάδεο,
Υαξαιακπίδνπ 2016).
Σν πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλεο θηλεηηθήο αγσγήο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε
ησλ θηλεηηθψλ πξνηχπσλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ
ελίζρπζε ιεμηινγίνπ, θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ
πεξηιακβάλεη αζθήζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο, παζεηηθέο, αλαπλνήο, ηζνξξνπίαο
θαζψο

θαη

δξαζηεξηφηεηεο

πξνζαλαηνιηζκνχ

ζην

ρψξν,

ξνιαξίζκαηα,

δξαζηεξηφηεηεο ζσκαηνγλσζίαο. Αθφκε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζπκκεηξηθέο
αζθήζεηο, πξφηππα θηλεηηθνχ βαδίζκαηνο, πδξνζεξαπεία, αιιά θαη δηαδηθαζίεο
ραιάξσζεο θαη θηλεηηθνχ ειέγρνπ (Παλειιήληνο Δπηζηεκνληθφο χιινγνο Δηδηθήο
Αγσγήο, 2010).
Ζ κέζνδνο Bobath, είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ θίλεζε θαη ηνλ κπτθφ ηφλν ζε άηνκα κε λεπξνινγηθή βιάβε. Ζ
κέζνδνο, εζηηάδεη ζηνλ θνξκφ θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ψζηε λα ππάξρεη πην
ιεηηνπξγηθή θίλεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ αζζελή (Sueetal, 2009).
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2.4 Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο

Ο επίζεκνο νξηζκφο γηα ηνλ απηηζκό, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ακεξηθαληθή
ςπρηαηξηθή έλσζε ζην DSM-IV, είλαη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ΓΑΓ.
Οη Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο είλαη κηα επξχηεξε θαηεγνξία πνπ
πεξηιακβάλεη πέληε δηαηαξαρέο: α) ηνλ απηηζκφ, β) ηε δηαηαξαρή Rett, γ) ηελ παηδηθή
απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή, δ) ηε δηαηαξαρή Asperger θαη ε) ηε δηάρπηε
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο. Μεξηθέο θνξέο ν νξηζκφο γηα
ηνλ απηηζκφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κφλν ηνλ απηηζκφ θαη κεξηθέο θνξέο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαη ηηο πέληε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.
ην DSM-IV, νξίδεηαη πσο γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο κέρξη
ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2006).
Ο απηηζκφο νξίδεηαη θαη δηαγηγλψζθεηαη κε βάζε ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο
ζπκπεξηθνξάο, αλ θαη δελ ππάξρνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ λα απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο
απφδεημε απηηζκνχ. Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη νπζηψδεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
απηηζκνχ, αιιά ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ψζηε λα
θαηαλνήζνπκε ηε δηαηαξαρή απηή ή λα απνθαζίζνπκε γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο
(Jordan, Powell, 2002).
χκθσλα κε ην DSM-IV, γηα λα δηαγλσζηεί έλα παηδί κε απηηζηηθή δηαηαξαρή
ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηνπιάρηζηνλ έμη θξηηήξηα απφ ηα παξαθάησ:
Α. Έλα ζχλνιν έμη ή πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ
1.Πνηνηηθή έθπησζε ζηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε
ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα παξαθάησ:
α. έθδειε έθπησζε ζηε ρξήζε πνιιψλ εμειηθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε ζηάζε
ηνπ ζψκαηνο, ε βιεκκαηηθή επαθή, ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη νη ρεηξνλνκίεο
γηα ηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο
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β. απνηπρία ζηελ αλάπηπμε αλάινγσλ κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ζρέζεσλ κε
ζπλνκειίθνπο
γ. έιιεηςε απζφξκεηεο επηδίσμεο ζπκκεηνρήο ζε απνιαχζεηο, ελδηαθέξνληα ή
επηηεχγκαηα κε άιινπο αλζξψπνπο
δ. έιιεηςε θνηλσληθήο ή ζπγθηλεζηαθήο ακνηβαηφηεηαο
2.Πνηνηηθέο εθπηψζεηο ζηελ επηθνηλσλία, φπσο εθδειψλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ
ηα παξαθάησ:
α. θαζπζηέξεζε ή πιήξε έιιεηςε ηεο αλάπηπμεο ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο (δελ
ζπλνδεχεηαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κίκεζε ή ρεηξνλνκίεο
β. ζηεξεφηππε θαη επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή ηεο ρξήζεο
ηδηνζπγθξαζηαθήο γιψζζαο
γ. ζε άηνκα κε επαξθή νκηιία, έθδειε έθπησζε ηεο ηθαλφηεηαο λα αξρίδνπλ ή λα
δηαηεξήζνπλ κηα ζπδήηεζε κε άιινπο
δ. έιιεηςε πνηθίιινληνο απζφξκεηνπ παηρληδηνχ κε παίμηκν ξφισλ ή θνηλσληθή
κίκεζε, αλάινγα κε ην εμειηθηηθφ επίπεδν

3.Πεξηνξηζκέλα

επαλαιεπηηθά

θαη

ζηεξεφηππα

πξφηππα

ζπκπεξηθνξάο,

ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο εθδειψλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ
ηα παξαθάησ:
α. ελαζρφιεζε πεξηβαιιφκελε κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηεξεφηππα θαη
πεξηνξηζκέλα πξφηππα ελδηαθέξνληνο, ε νπνία είλαη κε θπζηνινγηθή είηε ζε
εζηίαζε είηε ζε έληαζε.
β. ζηεξεφηππνη θαη επαλαιεπηηθνί θηλεηηθνί καληαξηζκνί
γ. επίκνλε ελαζρφιεζε κε ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ
δ. εκθαλή άθακπηε εκκνλή ζε εηδηθέο, κε ιεηηνπξγηθέο ζπλήζεηεο ή ηειεηνπξγίεο
Β. Ζ χπαξμε θαζπζηεξήζεσλ ή αλψκαιεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ηνπιάρηζηνλ
κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο, κε έλαξμε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ: 1) θνηλσληθή
ζπλαιιαγή 2) γιψζζα, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία ή 3)
ζπκβνιηθφ ή θαληαζηαθφ παηρλίδη.
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Γ. Ζ δηαηαξαρή δελ πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα κε ηελ δηαηαξαρή Rett ή κε ηελ
παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή.
Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα παηδηά κε απηηζκφ κε
βάζε ην επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Wing, Gould, 1979).
ηελ πξψηε αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ ζπάληα παξνπζηάδνπλ απζφξκεηε ζπκπεξηθνξά
πξνο ηνπο άιινπο θαη πνιιέο θφξεο ηείλνπλ λα απνξξίπηνπλ, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
γίλνληαη απφ ηνπο άιινπο φπσο λα ηα αγγίμνπλ ή απιψο λα ηα πξνζεγγίζνπλ.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ δελ πιεζηάδνπλ απζφξκεηα
ηνπο άιινπο, αληηδξνχλ φκσο ζεηηθά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ άιισλ, αξθεί λα είλαη
ζηαδηαθή θαη φρη απφηνκε.
ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ δείρλνπλ πξνζπκία

λα

πξνζεγγίζνπλ ηνπο άιινπο, αιιά εθδειψλνληαη θάπσο κε παξάμελν θαη αζπλήζηζην
ηξφπν.
εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο εκθαλίδνπλ πνηθηιία ζηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα (Dawson et all,
1995).
Όζν αλαθνξά ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ζηνλ απηηζκφ παξαηεξνχληαη θπξίσο ηα
παξαθάησ ζέκαηα (Πήηα, 1998):
 Άλαξζξεο θξαπγέο θαη βάβηζκα
 Ηδηάδσλ ιφγνο θαη λενινγηζκνί
 Διιείκκαηα ζηελ νκηιία.
 Γπζθνιίεο ζηελ ρξήζε αλησλπκηψλ, πξνζέζεσλ θαη ζπλδέζκσλ
 Με αλαγλψξηζε ηεο εηξσλείαο
 Ηδηφξξπζκα θσλνινγηθά ζχλνια
 Ηδηφξξπζκε κνξθή ηεο νκηιίαο θαη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε
 ην νινθξαζηηθφ ζηάδην πνπ είλαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο,
παξαηεξνχληαη ιάζε, αληηθαηαζηάζεηο θαζψο θαη επαλάιεςε.

Ζ δηαηαξαρή Rett ε νπνία πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνλ γηαηξφ Rett ην 1966.
Θεσξείηαη κία θαηάζηαζε πξνεξρφκελε απφ άγλσζηε αηηηνινγία. Δκθαλίδεηαη
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε θνξίηζηα θαη δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηελ έλαξμε, ηελ
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πνξεία θαη ηελ ζπκπησκαηνινγία. ηε ηππηθή ηεο κνξθή, ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή λνεηηθή θαη ζσκαηηθή θαζπζηέξεζε (Gilbert, 2001).
Ζπαηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή, ή ζχλδξνκν Heller, απνηειεί κία
ζπάληα δηαηαξαρή πνπ ζπκβαίλεη ζε 2:100.00. παηδηά. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
απηηζκφ αιιά ζεσξείηαη ππνηχπνο ηεο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο. Ζ αηηία
εκθάληζήο ηεο είλαη άγλσζηε κέρξη ζήκεξα. Σα παηδηά ελψ έρνπλ θαλνληθή αλάπηπμε
κέρξη ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ έπεηηα παξνπζηάδνπλ ζνβαξή απψιεηα ηεο θνηλσληθήο
ηνπο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη είηε
απφηνκα ζε θάπνηεο κέξεο είηε ζε εβδνκάδεο αθφκε θαη βαζκηαία (Μάλνο, 1997).
χκθσλα κε ην ICD-10 ην ζχλδξνκν Asperger είλαη κηα δηαηαξαρή αβέβαηεο
λνζνινγηθήο εγθπξφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηχπν πνηνηηθψλ
δηαηαξαρψλ ηεο ακνηβαίαο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο φπσο ζηνλ απηηζκφ, καδί κε έλα
πεξηνξηζκέλν,

ζηεξεφηππν,

επαλαιακβαλφκελν

θάζκα

ελδηαθεξφλησλ

θαη

δξαζηεξηνηήησλ. Γηαθέξεη απφ ηνλ απηηζκφ θπξίσο ζην φηη δελ ππάξρεη γεληθή
επηβξάδπλζε ή θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ή ζηελ αλάπηπμε ησλ
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Απηή ε δηαηαξαρή ζπρλά ζρεηίδεηαη κε κεγάιε αδεμηφηεηα.
Τπάξρεη ηζρπξή ηάζε γηα κε νκαιέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επηκέλνπλ ζηελ εθεβεία θαη
ηελ ελήιηθε δσή. Φπρσζηθά επεηζφδηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ πεξηζηαζηαθά, θαηά ηα
πξψηα ρξφληα ηεο ελήιηθεο δσήο.
Ζ δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο ή άηππνο
απηηζκφο, είλαη κηα

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, φπνπ ε κε θπζηνινγηθή ή θαη

κεηνλεθηηθή αλάπηπμε γίλεηαη εκθαλήο γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ
εηψλ. «Ο άηππνο απηηζκόο πην ζπρλά πξνζβάιιεη άηνκα κε εκθαλή ηε λνεηηθή
πζηέξεζε θαη κε πνιύ ρακειό ην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ
ζαθή εθδήισζε ηεο εηδηθήο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ. Δπίζεο ζπκβαίλεη ζε άηνκα κε βαξηά εηδηθή
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο γιώζζαο, αληηιεπηηθνύ ηύπνπ. Άξα, ν άηππνο απηηζκόο
απνηειεί δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε από ηνλ απηηζκό» (ICD- 10, 1992).

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο
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Ο απηηζκφο απνηειεί κηα θαηάζηαζε ε νπνία κέρξη θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ππφ
ην πξίζκα ησλ εξεπλεηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ηελ
πξνθαινχλ. Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη πσο επζχλνληαη πεξηιακβάλνπλ γελεηηθέο
κεηαβνιέο, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, ηνμίλεο ελψ έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ε ππνςία
φηη ε πξφσξε γέλλεζε κπνξεί λα επεξεάδεη ζηελ έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο.
Ζ πξφσξε γέλλεζε κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ
πνπ γίλεηαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηεο θχεζεο κε απνηέιεζκα ηηο αλαπηπμηαθέο
θαζπζηεξήζεηο, ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο αιιά θαη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ
θάζκαηνο (Abel, Dalman, Svensson etal., 2013). Οη εξεπλεηέο ζέιεζαλ λα
θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε απηηζκνχ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ ζε 4283 παηδία κε
δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο απφ 0-17 εηψλ. πκπεξαζκαηηθά πξνέθπςε πσο
θάζε απφθιηζε απφ ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ –ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξνσξφηεηαο- είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη αηηία εκθάληζεο θάπνηαο δηαηαξαρήο
ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ελψ ε αλάπηπμε πνπ βξηζθφηαλ πνιχ ρακειά ζχκθσλα κε
ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηδφηαλ κε απηηζκφ πνπ ζπλππήξρε κε δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο.
Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ηα πξφσξα θάλεθε λα έρνπλ ιηγφηεξε
θινηψδε επηθάλεηα θαη θαηά νπζία ζε ζρέζε κε ηα βξέθε πνπ γελλήζεθαλ κεηά απφ
πιήξε θχεζε, παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηηο αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο θαηά
ηνπο Kerstjens, DeWinter, Bocca-Tjeertes, etal.(2012). Ζ κειέηε ηνπο βαζίζηεθε ζε
1439 πξφσξα βξέθε θαη 544 λενγλά πιήξνπο θχεζεο κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ην
πφζν ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θχεζεο επηδξά ζηα παηδηά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πσο φζν
κεησλφηαλ ν ρξφλνο θχεζεο θάησ ησλ 36 εβδνκάδσλ ηφζν πεξηζζφηεξεο επηπηψζεηο
εκθαλίδνληαλ ζηνπο δηάθνξνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ησλ παηδηψλ. Καζψο φκσο δελ
είλαη ζίγνπξν ην αλ φλησο ν πξφσξνο ηνθεηφο είλαη παξάγνληαο εκθάληζεο
απηηζηηθνχ θάζκαηνο, γίλνληαη κειέηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφλνηαο.
θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Goldin θαη Matson(2015) ήηαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ
αλάπηπμε 1655 παηδηψλ πνπ βάζε κεηξήζεσλ ζεσξνχληαλ φηη βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν
θαζπζηεξεκέλεο αλάπηπμεο ειηθίαο απφ 17 έσο 37 κελψλ πνπ ρσξίζηεθαλ ζε κηα
νκάδα φζσλ είραλ δηαγλσζηεί κε ΓΑΓ (n=916) θαη κηα νκάδα φζσλ παηδηψλ
παξνπζίαδαλ άηππεο κνξθέο αλάπηπμεο κφλν (n=739). Οη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ν
αξηζκφο πξφσξσλ βξεθψλ (<37 εβδνκάδεο) απφ απηέο ηηο νκάδεο ήηαλ 45 απφ ηα 916
(πνζνζηφ 4.9%) θαη 64 απφ ηα 739 (πνζνζηφ 8.7%).
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Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο κπνξεί ην πνζνζηφ απφ ηελ
πξψηε νκάδα λα είλαη δηπιάζην απφ ηεο δεχηεξεο αιιά ηνλίδνπλ φηη ζηελ πξψηε
θαηεγνξία ν πιεζπζκφο πεξηειάκβαλε έλα ζχλνιν δηαηαξαρψλ ελψ ν απηηζκφο
ζεσξείηαη σο ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή απφ κφλε ηεο νπφηε ελψ αθφκε κπνξεί λα κελ
είλαη μεθάζαξν θαηά πφζν ε πξφσξε γέλλεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ζηγνπξηά
επηβαξπληηθφο παξάγνληαο, σζηφζν είλαη πνιχ θνηλφ ζε βξέθε κε απηηζκφ λα έρνπλ
γελλεζεί πξφσξα θαη πξνηείλεηαη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο (Goldin θαη
Matson, 2015).

Παξέκβαζε
Έλαο ηξφπνο παξέκβαζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ελαιιαθηηθήο
πξνζέγγηζεο. Σα ζπζηήκαηα MAKATON, PECS θαη TEACCH, ζηεξίδνληαη ζε
απηφλ ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο.
Σν MAKATON είλαη έλα γισζζηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν βνεζάεη ζηελ
γισζζηθή αλάπηπμε θαζψο κέζα απφ απηφ, ην άηνκν εθθξάδεη ηηο βαζηθέο
θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ (Walker, 1986). Πεξηιακβάλεη έλα βαζηθφ
ιεμηιφγην κε 450 έλλνηεο, ην νπνίν είλαη νκαδνπνηεκέλν ζε 8 εμειηθηηθά ζηάδηα
(Walkeretal, 1985). ην ειιεληθφ MAKATON ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκαηα απφ ηελ
ειιεληθή λνεκαηηθή γιψζζα, ηα νπνία αθνινπζνχλ ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ
ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο (Καξακήηζνπ, Βνγηλδξνχθαο, 1998).
Σν PECS (χζηεκα Δπηθνηλσλίαο κέζσ Αληαιιαγήο Δηθφλσλ), είλαη
βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηηο Δθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ηεο πκπεξηθνξάο. Απνηειεί έλα
πξφγξακκα επηθνηλσλίαο κέζσ αληαιιαγήο εηθφλσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
απηνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ην παηδί καζαίλεη λα αληαιιάζζεη κηα εηθφλα κε ηνλ
εθπαηδεπηή ηνπ ψζηε λα απνθηήζεη ην επηζπκεηφ αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα ν
εθπαηδεπηήο απαληάεη κέζσ πάιη κίαο εηθφλαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπλερίδεηαη, κε ηε δηάθξηζε ησλ εηθφλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζσζηή ζεηξνζέηεζε
ησλ εηθφλσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία
απζφξκεηνπ ιφγνπ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο ηνπ
εθπαηδεπηή. Έρεη 6 ζηάδηα δηδαζθαιίαο πνπ είλαη: 1) ε θπζηθή αληαιιαγή 2) ε
αλάπηπμε απζνξκεηηζκνχ 3) ε δηάθξηζε εηθφλσλ 4) ε δφκεζε πξφηαζεο 5) ε
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απάληεζε ζην «ηη ζέιεηο;» θαη 6) ν δεθηηθφο θαη απζφξκεηνο ζρνιηαζκφο (Frost,
Bondy, 2013).
To ΣΔΑCCH είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη θιηληθέο
ππεξεζίεο, ζπκβνπιεπηηθή, έξεπλα, δηάγλσζε θαζψο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πάλσ ζηηο νπνίεο δνκείηαη ην TEACCH ζηεξίδνληαη ζε
ςπρν-εθπαηδεπηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο. Πέξα απφ ηελ
αμηνινγηθή δηαδηθαζία έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί κε
απηηζκφ λα κεηψζεη ηηο απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Σν πξφγξακκα είλαη βαζηζκέλν ζηελ δνκεκέλε δηδαζθαιία, γεγνλφο πνπ
θάλεη ην πεξηβάιινλ πξνβιέςηκν γηα λα εμαζθεζνχλ νη θαηάιιειεο δεμηφηεηεο.
ηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο πνπ είλαη ε δφκεζε θαη νξγάλσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, θαη ην αηνκηθφ εκεξήζην πξφγξακκα. Καηφπηλ, γίλεηαη ζρεδηαζκφο
ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο
θάζε παηδηνχ (Γθνλέια, 2006).
Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε
πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζελάξηα-ηζηνξίεο
πνπ είλαη αηνκηθέο γηα θάζε παηδί (αλάινγα κε ηε γισζζηθή θαηαλφεζε ηνπ) νη
νπνίεο παξέρνπλ εξκελεία θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο
(Gray, 1994, 1998; Gray, Carand, 1993).
Ζ Κνηλσληθή Δπηθνηλσλία, πλαηζζεκαηηθή Ρχζκηζε θαη Τπνζηήξημε
πλαιιαγήο (SCERTS), είλαη κία πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή
ζρέζε, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία (Wethery, Prizant,
2000).
Ζ Γηδαζθαιία Καίξηαο Απφθξηζεο (Pivotal Response Training), είλαη κία
ζεξαπεία ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο, βαζηζκέλε ζηηο Αξρέο ηεο Δθαξκνζκέλεο
πκπεξηθνξηθήο Αλάιπζεο –ΑΒΑ θαη βαζίδεηαη ζην φηη ε ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη
απφ θαίξηεο

ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο. Κπξίσο, αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία

θηλήηξνπ θαη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη θάπνηνο ζε πνιιαπιά ζήκαηα. Ζ
αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα πνιαπιά νθέιε θαη ζε άιινπο
ζπκπεξηθνξηθνχο ηνκείο. Αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο κία απφ ηηο ηέζζεξηο
επηζηεκνληθά βαζηζκέλεο ζεξαπείεο γηα ηνλ απηηζκφ (Roth, Worthington, 2016).
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Ζ κέζνδνο Floortime /DIR (αλαπηπμηαθή αηνκηθή δηαθνξά βαζηζκέλε ζηε
ζρέζε), έρεη 6 ζηάδηα πνπ νξίδνπλ ηα εμειηθηηθά νξφζεκα γηα ηελ θπζηνινγηθή
λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. Σα έμη ζηάδηα είλαη: 1) ε παξαθνινχζεζε 2)
ε ζπζρέηηζε 3) ε ζθφπηκε επηθνηλσλία 4) νη αιιειεπηδξάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
5) ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηδεψλ θαη 6) ε ινγηθή ρξήζε ηδεψλ (Greespan, 1990).
Πνιιά παηδηά κε απηηζκφ ιακβάλνπλ θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα λα
βειηηψλνληαη νη δηαζπαζηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο. Οη θαηεγνξίεο ησλ θαξκάησλ
απηψλ είλαη ηα αληηςπρσηηθά, ηα αληηδηεγεξηηθά, ηα δηεγεξηηθά, νη αληηεπειεπηηθέο
θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, νη αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεθξεηίλεο θαη ζεξνηνλίλεο
θ.α. (Roth, Worthington, 2016).

2.5 Γηαηαξαρέο ίηηζεο θαη Καηάπνζεο-Γπζθαγία
«Η παζνινγηθή θαηάπνζε πεξηιακβάλεη ηε δπζρέξεηα ή ηελ πιήξε αληθαλόηεηα
θαηάπνζεο πνπ αλαθέξεηαη σο δπζθαγία θαη αθαγία» (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο,
Σαθηάδεο, 2014).
Ζ εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηεο δπζθαγίαο πξνέξρεηαη απφ ην δπο + θάγεη,
δειαδή, δπζθνιία κεηαθίλεζεο ηεο ηξνθήο απφ ην ζηφκα ζην ζηνκάρη (Anderson,
Shames, 2013).
Ζ θπζηνινγηθή θαηάπνζε

απνηειεί κηα ηαρεία θαη αιιειεπηθαιππηφκελε

ζεηξά απφ λεπξνινγηθά ειεγρφκελεο θηλήζεηο. ηελ θαηάπνζε ζπκκεηέρνπλ νη κχεο
ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηνπ θάξπγγα, ηνπ ιάξπγγα, ηνπ ιαηκνχ, ηνπ νηζνθάγνπ
θαζψο θαη ηνπ ζηνκάρνπ. Όηαλ νη κχεο ή ηα λεχξα πνπ ειέγρνπλ ηνπο κχεο ησλ
παξαπάλσ νξγάλσλ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρή, βιάβε, δπζιεηηνπξγία ή θαη θαηαζηξνθή,
ε θαηάπνζε δελ είλαη πιένλ θπζηνινγηθή.
Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο ησλ νξγάλσλ θαηάπνζεο θαη ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπο λα αλαπηχζζνπλ αληηξξνπηζηηθνχο κεραληζκνχο νξηζκέλεο ηξνθέο
θαη πγξά κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα θαηαπίλνληαη κε αζθάιεηα απφ ηα άηνκα κε
λεπξνινγηθέο κπτθέο βιάβεο ησλ νξγάλσλ ηεο θαηάπνζεο.
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Μνινλφηη ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζεσξεί σο δεδνκέλε ηε θπζηνινγηθή
θαηάπνζε, φινη έρνπλ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο κηα εκπεηξία παζνινγηθήο
θαηάπνζεο, ζπλήζσο κε ηε κνξθή ελφο επεηζνδίνπ πληγκνλήο. ε έλα πγηέο άηνκν,
σζηφζν απηφ ην επεηζφδην άκεζα αθνινπζείηαη απφ ηνλ αληαλαθιαζηηθφ βήρα ή
θαζάξηζκα ηνπ ιαηκνχ (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).
Χο δπζθαγία νξίδνπκε ηε δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία πθίζηαηαη δπζθνιία ζηε
κεηαθνξά ηεο ηξνθήο (ηνπ βισκνχ) απφ ην ζηφκα ζην ζηνκάρη. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δηαηαξαρή κπνξεί λα αθνξά δπζθνιία ζηε ζίηηζε, δειαδή ζηελ επεμεξγαζία ηνπ
βισκνχ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ζηελ πξνψζεζή ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη θάησ
(γηα λα μεθηλήζεη ε θαηάπνζε), αιιά θαη δπζθνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάπνζεο,
κε κεησκέλε αλχςσζε ηνπ ιάξπγγα θαη κε αζθαιή θαηάπνζε, δειαδή θίλδπλν
εηζφδνπ ηεο ηξνθήο ζηελ ηξαρεία (εηζξφθεζε) ή πληγκνλή.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα

(2.5-1) αλαθέξνληαη ηα θιηληθά ζεκεία θαη

ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη αζζελείο κε δηαηαξαρέο ζίηηζεο θαη θαηάπνζεο
(Anderson, Shames, 2013).
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 Ο αζζελήο έρεη ηελ αίζζεζε ζαλ λα θνιιάεη θάηη ζην ιαηκφ ηνπ
 Έληνλνο ή θαη ππεξβνιηθφο βήραο κεηά ην θαγεηφ
 Πληγκφο έπεηηα απφ ην θαγεηφ
 Μέγηζηε έθθξηζε ζηειφξξνηαο
 Τγξή, γαξγαξηζηή θσλεηηθή πνηφηεηα, κεηά ην θαγεηφ
 Φησρνί πλεπκνληθνί ήρνη / ηαρχο ήρνο
 Απψιεηα θσλήο ή δπζθσλία κεηά απφ ηα γεχκαηα
 Τπνιείκκαηα ηξνθήο ζην ζηφκα
 Υάπηα θνιινχλ ζην ιαηκφ
 Γχζπλνηα κεηά ηελ θαηάπνζε
 Απψιεηα βάξνπο ρσξίο ιφγν
 Ππξεηφο κεηά απφ ηα γεχκαηα
 Μεξηθέο θνξέο ηδξψηαο κεηά ηα γεχκαηα
 Πλεπκνλία άγλσζηεο αηηηνινγίαο
 Αιιαγέο ζηε θσλή θπξίσο βξαρλάδα
 Αίζζεκα θαχζνπ ζην ζηέξλν ή δπζπεςία
 Δθξνή πγξψλ απφ ην ζηφκα
 Αλαγσγέο ηξνθψλ
 Αλεμήγεηε απψιεηα ηεο φξεμεο θαη κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο
 Παξαηεηακέλε δηάξθεηα γεπκάησλ
 Γπζθνιία ζην κεηξηθφ ζειαζκφ θαη ην κπηκπεξφ
 πρλέο αλαγσγέο ή εκεηνί
 Αδπλακία ή άξλεζε ηνπ παηδηνχ λα δερζεί πνηθίιεο πθέο ηξνθήο

Πίλαθαο 2.5-1. Κιηληθέο ελδείμεηο δηαηαξαρψλ θαηάπνζεο/ δπζθαγίαο(Anderson, Shames, 2013) .
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Μειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Γηαηαξαρέο Καηάπνζεο-Γπζθαγία

Σν πξφσξν λενγλφ παξνπζηάδεη ζπρλά δπζθνιία ζηε ζίηηζε ιφγσ ησλ
αλνινθιήξσησλ αληαλαθιαζηηθψλ γηα ην ζειαζκφ θαη ηελ θαηάπνζε αιιά θαη ιφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά φπσο ην ιίπνο θαη ε ιαθηφδε δελ είλαη
εχπεπηα κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο λεθξσηηθήο εληεξνθνιίηηδαο ζε
πξφσξα <1,5 kg (Middleton,William, 2006). Δπηπιένλ ιφγνη γηα ηε δπζθαγία ζηα
πξφσξα είλαη ε κηθξή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ ηνπο, ε αλσξηκφηεηα ησλ
αληαλαθιαζηηθψλ γηα ην βήρα, ε αλεπαξθήο αλάπηπμε ησλ ελδπκηθψλ ζπζηεκάησλ
θαη νη αδχλακνη κχεο ηνπο (Kaaresen, 2008).
Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ν ζπληνληζκφο θηλήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απηφλνκε ζίηηζε φπσο ν έιεγρνο ηνπ θνξκνχ θαη ησλ ρεξηψλ αιιά θαη ν ζπληνληζκφο
καηηψλ θαη ρεξηψλ (Case-smith, OBrien, 2010) θάηη πνπ πνιιά πξφσξα ιφγσ ησλ
βιαβψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί θαη ηεο αλεπαξθνχο αλάπηπμήο ηνπο (είηε ιφγσ
θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ) δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ.
Πξνβιήκαηα ζηελ θαηάπνζε εκθαλίδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη
δπζαξζξία θαζψο σο λεπξνινγηθή δηαηαξαρή εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ κπψλ θαη
απνζπληνλίδεη ηνπο κχεο ηεο νκηιίαο ελψ ε ζνβαξφηεηά ηεο ηαμηλνκείηαη αλαιφγσο
ηε ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο ησλ λεπξψλσλ πνπ έρνπλ πιεγεί (Yorkston, Beukelman,
Strand, Bell, 2006).Απηή ε ζπζρέηηζε δηαηαξαρψλ ζίηηζεο θαη νκηιίαο απνηέιεζε
αληηθείκελν κειέηεο ησλ Adams-Chapman, Vaucherθαη ζπλ. (2013)ζε 1477 πξφσξα
βξέθε ηα νπνία ζε ειηθία 18-22 κελψλ ππνβιήζεθαλ ζε λεπξναλαπηπμηαθέο
εθηηκήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε πσο ην 13% ηνπ δείγκαηνο εκθάληδε δηαηαξαρή
θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, ελψ παξάιιεια αλαθέξεηαη πσο ιφγσ
ηεο επηπιένλ λεπξνθηλεηηθήο βιάβεο θαη ηνπ κεραληζκνχ ηνπ αεξηζκνχ είλαη πνιχ
πηζαλφλ ηα πξφσξα λενγλά πνπ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ζίηηζεο λα εκθαλίδνπλ καδί
κε απηφ θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία.
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Πξνο επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ ησλ παξαπάλσ κειεηψλ έξρνληαη θαη νη
Hvelplund, Hansen, Kochθαη ζπλ. (2016)λα επηβεβαηψζνπλ κε ηελ έξεπλά ηνπο ζε
έλα δείγκα λενγέλλεησλ πνπ αλεξρφηαλ ζηα 901.2277 βξέθε. Απφ απηά ηα 1365
παξνπζίαζαλ δηαηαξαρή ζίηηζεο κε ην 95% εθ ησλ νπνίσλ είραλ γελλεζεί πξηλ ηελ
28ε εβδνκάδα θχεζεο.
Σέινο, θαζψο ζηα πξφσξα κπνξεί λα παξαηεξείηαη κπτθή αδπλακία αλαιφγσο
ηνπ βάξνπο πνπ ζα έρνπλ θαηά ηε γέλλεζε αιιά θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμή ηνπο,
είλαη πηζαλφλ λα εκθαλίδνπλ αδπλακία θαη ζηα κπτθά ηνηρψκαηα ηνπ νηζνθάγνπ
θαζψο απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ ελδπλάκσζε ησλ κπψλ είλαη ε λεπξνινγηθή σξίκαλζε
(Logeman, 2006).

Παξέκβαζε
εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ινγνζεξαπεπηή ζηε δηαδηθαζία ζίηηζεο,
κάζεζεο θαη θαηάπνζεο, θαζψο ε ινγνζεξαπεία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξέκβαζε
θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ.
Μία απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ θαηάπνζε, είλαη νη
ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, πνπ έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάπνζεο,
κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δχλακεο θαη ηνπ εθνχζηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεηιηψλ
θαη ηεο γιψζζαο. Οη ζηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο (πίλαθαο 2.5-2) είλαη βαζηζκέλεο ζε
πνηθίιεο παξεκβάζεηο ηεο δπζαξζξίαο (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).
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 Γξήγνξν ρεηιηθφ άλνηγκα θαη θιείζηκν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκθσλα / p/
θαη /b/ Δθηεηακέλν ζθίμηκν ησλ ρεηιηψλ , ζηε ζπλέρεηα κε έιμε ηνπ νπίζζηνπ
ρείινπο.
 Δπαλάιεςε ησλ θσλεέλησλ / u/ θαη /i/, κε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ
ρεηιηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θψλεζε πνπ πξνζθέξεη επηπιένλ ζπλαίζζεζε
θαη δηέγεξζε.
 Θεξκηθή δηέγεξζε ησλ ρεηιηψλ κε πάγν. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη
ζηειφξξνηα ζηε κία κεξηά ε θίλεζε είλαη εζηηαθή ή αιιηψο κέζν πιεπξηθή.
 πγθξάηεζε αληηθεηκέλσλ κε ηα ρείιε (κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζρήκα
θαη κέγεζνο) φπσο ην θαιακάθη, ην γισζζνπίεζηξν, γηα ηελ βειηίσζε ηεο
αηζζεηεξηαθήο επίγλσζεο.
 Υξεζηκνπνηνχκε ην δείθηε θαη θάλνπκε αηθληδηαζηηθφ ηέλησκα ζηηο άθξεο
ηνπ άλσ θαη θάησ ρείινο.
 Δμάζθεζε ζην βνπεηφ. Κάλνπκε λφεκα ζηνλ αζζελή πφηε ζα μεθηλήζεη θαη
αληίζηνηρα πφηε ζα ηειεηψζεη. εκαληηθφ είλαη λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ηα
ρείιε θαη μαλά ε ίδηα δηαδηθαζία.
 Εεηάκε απφ ηνλ αζζελή λα θξαηήζεη θιεηζηά ηα ρείιε ηνπ, ελψ πξνζπαζνχκε
καιαθά λα ηνπ αλνίμνπκε ην ζηφκα.
 Δμαζθνχκε ην ζθίμηκν ηνπ πξνζψπνπ ζθίγγνληαο θαη ηα ρείιε κεηαμχ ηνπο.
Μπνξνχκε λα θάλνπκε ελαιιαγέο θιεηζίκαηνο θαη αλνίγκαηνο ησλ δνληηψλ,
ψζηε λα κηκεζεί ζηελ ζπλερεία ηνλ ηξφπν κάζεζεο.
 Δηζπλνή θαη εθπλνή απφ ηε κχηε θαη φρη κέζσ ηνπ ζηφκαηνο, βνεζάεη θαη ε
παξαθνινχζεζε ζε θαζξέθηε.
 Κξαηάκε κηθξά αληηθείκελα, φπσο έλα θνπκπί θαη ην βάδνπκε αλάκεζα ζηα
ρείιε θαη ηα δφληηα. Δθφζνλ ην θνπκπί έρεη θισζηή ν θιηληθφο ηελ ηξαβάεη
γηα αχμεζε ηε δχλακε ησλ ρεηιηψλ.
 Δλδνζηνκαηηθή δηέγεξζε ησλ παξεηψλ κε κηα βνχξηζα, θξχν αληηθείκελν ή
ηα δάρηπια.
 Αζθήζεηο αληηθαηαζηάζεηο ζπλήζσο κε γισζζνπίεζηξν, εθαξκφδνληαη ζηα
ρείιε, ηε γιψζζα θαη ηηο παξεηέο.
Πίλαθαο 2.5-2: ηνκαηνθηλεηηθέο αζθήζεηο (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014)
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Τπάξρνπλ θαη άιιεο βαζηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχκε ζηελ δηαδηθαζία
ζίηηζεο, κάζεζεο θαη θαηάπνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξέκβαζε ηεο εγθεθαιηθήο
παξάιπζεο.
Ζ άζθεζε shaker (HLE), δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ άλσ
νηζνθαγηθνχ ζθηθηήξα κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ ππέξ-πνεηδψλ κπψλ. Γελ εζηηάδεη
κφλν ζηνπο ππεξνεηδείο κχεο αιιά ηαπηφρξνλα εληζρχεη

θαη ηελ ζχκπηπμε ηνπ

ζπξενεηδνχο κπ. Σν πξσηφθνιιν ηεο άζθεζεο shaker (πίλαθαο 2.5-3) πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα, θάζε κέξα, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεη ν
θιηληθφο (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).

1. Ξαπιψλνπκε κε ηελ πιάηε καο ζην πάησκα ή ζην θξεβάηη.
2. Κξαηάκε ην θεθάιη καο καθξηά απφ ην πάησκα ή αληίζηνηρα απφ
ην

θξεβάηη,

θνηηψληαο

ηα

πφδηα

καο

γηα

έλα

ιεπηφ.

Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία δχν θνξέο αθφκε.
Πξνζέρνπκε λα κελ ζεθψλνπκε ηνπο ψκνπο φηαλ εθηεινχκε ηελ
άζθεζε.
3. εθψλνπκε ην θεθάιη καο ηξηάληα θνξέο θαη θνηηάδνπκε ηα
δάρηπια ησλ πνδηψλ καο.
Πίλαθαο 2.5-3: Πξσηφθνιιν άζθεζεο shaker (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014)

Θεξκηθή απηηθή ζηνκαηηθή δηέγεξζε (TTOS), θαιείηαη ην ηξίςηκν ή ην
ρηχπεκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ ηεο θαηάπνζεο κε έλαλ θξχν θαζεηήξα.
Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ζε
δπζθαγία κε αηζζεηεξηαθνχ ηχπνπ ειιείκκαηα. Έρεη δηαπηζησζεί φηη κε ηελ θξχα
δηέγεξζε

πξνθαιείηαη

κεγαιχηεξε

ζηνκαηηθή

επίγλσζε

θαη

ελεξγνπνηείηαη

επθνιφηεξα ε θαξπγγηθή θαηάπνζε (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).
Ζ εθπαίδεπζε ελδπλάκσζεο ηνπ εηζπλεπζηηθνχ κπ (EMST), ζπκβάιιεη
ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηάπνζεο. Έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ αεξηζκνχ θαη κε αεξηζκνχ, φπσο ε παξαγσγή ηεο νκηιίαο, ηνπ βήρα
θαη ηεο θαηάπνζεο. Δίκαη κηα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο.
Ζ λεπξνκπηθή ειεθηξηθή δηέγεξζε (NMES), είλαη κηα ηερληθή πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί γηα ηε δηέγεξζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηάπνζεο, θάλνληαο ειεθηξηθή
δηέγεξζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαρήινπ, ψζηε λα ππάξμεη ιαξπγγηθή αλχςσζε. ε
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απηήλ ηελ ηερληθή γίλεηαη ρξήζε ειεθηξνδίσλ. Ζ παξνχζα ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία
έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθή θαζψο επηηπγράλεηαη ε ιεηηνπξγία, αθξηβψο φπσο ηεο
θπζηνινγηθήο θαηάπνζεο (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).
Τπάξρνπλ θαη εηδηθνί ρεηξηζκνί πνπ κπνξνχκε λα ζέζνπκε ζε εθαξκνγή γηα
ηελ θαξπγγηθή θαηάπνζε φπσο είλαη ε ππεξγισηηδηθή θαηάπνζε ε νπνία είλαη κηα
άζθεζε ζε ηέζζεξα βήκαηα: 1) εηζπλνή θαη θξάηεκα ηεο αλαπλνήο 2) ηνπνζέηεζε
ηνπ βισκνχ ζηε ζέζε θαηάπνζεο 3) θαηάπνζε κε θξάηεκα αλαπλνήο θαη 4) βήραο
κεηά ηελ θαηάπνζε θαη πξηλ ηελ εηζπλνή. Ζ ππέξ-ππεξγισηηδηθή θαηάπνζε είλαη
φκνηα ηεο ππεξγισηηδηθήο, κε πξνψζεζε ηεο νδεγίαο γηα θάκςε ηεο θεθαιήο ηε
ζηηγκή πνπ θξαηάκε ηελ αλαπλνή ηνπ αζζελνχο.
Ο ρεηξηζκφο Masako ή ρεηξηζκφο ζπγθξάηεζεο ηεο γιψζζαο απνζθνπεί ζην
λα απμεζνχλ νη πηέζεηο θαη ν ρξφλνο επαθήο ηεο βάζεο ηεο γιψζζαο κε ην θαξπγγηθφ
ηνίρσκα. Δπηπιένλ θαη ν ρεηξηζκφο Mandelsohn, είλαη κία ηερληθή αλνίγκαηνο ηνπ
άλσ νηζνθαγηθνχ ζθηθηήξα (Βηξβηδάθε, Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).
ε πεξίπησζε θνπηψδνπο θαηάπνζεο δεηάκε απφ ηνλ αζζελή λα ζθίμεη φινπο
ηνπο κχεο ηνπ. Απηή ε ηερληθή βνεζά αζζελείο κε πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο εληνιψλ
ή παηδηά κε αηζζεηεξηαθή απψιεηα.
Ζ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα ηερληθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ζίηηζεο, κάζεζεο θαη θαηάπνζεο, βειηηψλνληαη
ζπλερψο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ.

2.6 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

«Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα
αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ, νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ
πξόζθηεζε θαη ηε ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο,
ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν,
απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα
ππάξρνπλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ,
θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά δελ ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο ηέηνηεο. Παξόηη νη
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Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο
(π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή κε
εμσηεξηθέο επηδξάζεηο όπσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή ε αλεπαξθήο/αθαηάιιειε
δηδαζθαιία, δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ»
(Παληειηάδνπ, 2011).
Αλάινγα κε ην ειηθηαθφ ζηάδην ηνπ παηδηνχ θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ
βξίζθεηαη, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ (Μήηζηνπ-Γάθηπια,
2008):
Πξνζρνιηθή Ηιηθία


Παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ θαζπζηέξεζεο αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ θαη θαζπζηέξεζε
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ



Μπεξδεχεηαη ζηελ πξνθνξά κεγάισλ ιέμεσλ ή ιέμεσλ πνπ κνηάδνπλ
αθνπζηηθά κεηαηνπίδνληαο γξάκκαηα θαη ζπιιαβέο φηαλ κηιάεη



Γπζθνιεχεηαη λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ πξνθνξηθά θαη λα κείλεη ζην ζέκα



Γπζθνιεχεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκψλ, ηνπ αιθαβήηνπ, ησλ εκεξψλ ηεο
εβδνκάδαο, ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ζρεκάησλ



Γπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία νδεγίεο ηε θνξά



Ξερλάεη νλφκαηα θίισλ, δαζθάισλ, ρξσκάησλ θ.ι.π.



Έρεη δπζθνιία κε ηνλ έιεγρν θαη ηε ιαβή κνιπβηψλ, καξθαδφξσλ, ςαιηδηψλ
θ.ιπ.



Παξνπζηάδεη δπζθνιία ζε δξαζηεξηφηεηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, φπσο λα
πηάλεη, λα θινηζάεη ή λα πεηάεη ηελ κπάια



Δίλαη αδέμην αθνχ ζπρλά πέθηεη πάλσ ζε άιια πξάγκαηα ή πέθηεη θάησ



Γπζθνιεχεηαη λα εθηειέζεη έξγα πνπ πξνυπνζέηνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ
ρψξν θαη ηνλ ρξφλν
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Γπζθνιεχεηαη λα κείλεη ζπγθεληξσκέλνο ζε θάηη, λα θαζίζεη ήζπρνο ζηε ζέζε
ηνπ θαη λα αθνχζεη ηζηνξίεο γηα πνιιή ψξα



Έρεη δπζθνιία ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο

ρνιηθή ειηθία (Γεκνηηθό)


Γπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ φηαλ κηιάεη



Γπζθνιεχεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ρξφλσλ ησλ ξεκάησλ ή ησλ αλησλπκηψλ φηαλ
κηιάεη



Γελ κπνξεί λα αθεγεζεί κηα ηζηνξία κε ηε ζσζηή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ



Έρεη δπζθνιία λα ζπκεζεί νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζε δηαδνρηθή ζεηξά



Γπζθνιεχεηαη κε ηελ νλνκαζία θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ



Έρεη θησρή θσλνινγηθή επίγλσζε



πγρέεη γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ νπηηθά ή αθνπζηηθά



Ζ αλάγλσζε εκθαλίδεη επαλαιήςεηο, πξνζζέζεηο, κεηαηνπίζεηο, παξαιείςεηο,
αληηθαηαζηάζεηο θαη αληηζηξνθέο ζηα γξάκκαηα ή ζηηο ιέμεηο



Έρεη δπζθνιία ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα



Παξνπζηάδεη γεληθά ρακειφηεξε επίδνζε ζηνλ γξαπηφ ιφγν ζπγθξηηηθά κε ηνλ
πξνθνξηθφ



ηε γξαθή εκθαλίδεη επαλαιήςεηο, πξνζζέζεηο, κεηαηνπίζεηο, παξαιείςεηο,
αληηθαηαζηάζεηο θαη αληηζηξνθέο ζηα γξάκκαηα ή ζηηο ιέμεηο



πρλά παξνπζηάδεη ζεκάδηα θαζξεπηηθήο γξαθήο



Γπζθνιεχεηαη ζπρλά λα αληηιεθζεί ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θάζε ιέμεο, κε
απνηέιεζκα λα ηηο ελψλεη φηαλ γξάθεη



Γπζθνιεχεηαη λα ιέεη ηελ ψξα, λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ρξφλν ηνπ θαη λα
αληηιακβάλεηαη ρξνληθέο έλλνηεο



Έρεη δπζθνιία ζηε ρσξηθή αληίιεςε
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πγρέεη ηα καζεκαηηθά ζχκβνια



Έρεη θησρή κλήκε γηα γεγνλφηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηα έρεη βηψζεη



Απνζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή ηνπ



Έρεη δπζθνιία ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκειίθνπο

Δθεβηθή ειηθία (Γπκλάζην- Λύθεην)


Παξνπζηάδεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα πξνθνξηθά απφ φηη ζηα γξαπηά.



Γηζηάδεη φηαλ ηνπ δεηείηαη λα δηαβάζεη δπλαηά



Μπνξεί λα δηαβάδεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ αιιά λα κελ θαηαλνεί απηφ πνπ
δηαβάδεη



Γπζθνιεχεηαη ζηε ρξήζε ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ



Γπζθνιεχεηαη ζηε ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο



Γπζθνιεχεηαη λα αθνινπζεί ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο φηαλ γξάθεη



Δίλαη πηζαλφ λα γξάθεη πάξα πνιιά, αιιά εθηφο ζέκαηνο



Γπζθνιεχεηαη λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο ζην κάζεκα



Γπζθνιεχεηαη λα ζπκάηαη αξηζκεηηθνχο πίλαθεο



Δλψ κπνξεί λα επηδείμεη πςειφ επίπεδν ζηε καζεκαηηθή ζθέςε, ζπρλά έρεη
αδπλακία αθφκε θαη γηα απινχο ππνινγηζκνχο



Γπζθνιεχεηαη ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο



Γπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη ην δηάβαζκά ηνπ



Έρεη πξφβιεκα λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ζηνλ ρξφλν πνπ ηνπ δίλεηαη



Γπζθνιεχεηαη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ

Α. Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο-Γπζιεμία
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Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί ε
πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ
αλάγλσζε. Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ επρέξεηα
θαη ζηελ θαηαλφεζε.
Με ηνλ φξν δπζθνιίεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ελλννχκε ηε
δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ αιθαβεηηθνχ θψδηθα. Οη δπζθνιίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηηο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνθσδηθνπνηνχλ κε αθξίβεηα, πεξίπνπ
ην έλα ηξίην ησλ ιέμεσλ πνπ απνθσδηθνπνηνχλ νη ηππηθνί ζπλνκήιηθνί ηνπο. Ζ
επρέξεηα ηεο αλάγλσζεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο,
αθνχ ζπκβάιεη ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη απνηειεί ηελ πξψηε έλδεημε γηα
ηελ χπαξμε αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. Χο επρέξεηα έρεη νξηζηεί, ε ηθαλφηεηα
αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ κε αθξίβεηα, έθθξαζε θαη πξνζσδία αιιά θαη ε ηθαλφηεηα
αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ απηφκαηα, γξήγνξα θαη νκαιά, ρσξίο πξνζπάζεηα θαη κε
ρακειή

επηθέληξσζε

ηεο

πξνζνρήο

ζηελ

απνθσδηθνπνίεζε

(Μαξθνβίηεο,

Σδνπξηάδνπ, 1991).

Υαξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε δηαηαξαρέο αλάγλσζεο


Παξαιείπεη ζπιιαβέο θαη άιια κνξθήκαηα



Πξνζζέηεη ζπιιαβέο θαη άιια κνξθήκαηα



Κάλεη αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ κε άιια



Έρεη αλαγλσζηηθέο αξξπζκίεο



Γπζθνιεχεηαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο



Γελ δηαθξίλεη ηηο ζεκαληηθέο απφ ηηο αζήκαληεο πιεξνθνξίεο



Γπζθνιεχεηαη ζηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζε έλα θείκελν



Γελ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ
θεηκέλνπ



Γπζθνιεχεηαη λα εληνπίζεη ηελ θεληξηθή ηδέα



Γπζθνιεχεηαη λα δηαθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ λνεκαηηθά κε
ην πεξηερφκελν
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Αδπλαηεί λα ζπζρεηίζεη ηε λέα γλψζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα



Αδπλαηεί λα ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν
(Μαξθνβίηεο, Σδνπξηάδνπ, 1991).

Β. Γηαηαξαρή ηεο γξαθήο - Γπζγξαθία

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπρλά εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηελ
παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κε ηε κνξθή αδπλακίαο θαηά ηε γξαθή ή ηε γξαπηή
έθθξαζε παξά ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν λνεκνζχλεο ηνπο.
Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ ηφζν ζε ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, φπσο ε
νξζνγξαθία, ην ζπληαθηηθφ θαη ε νξγάλσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, φζν θαη ζηελ
ςπρνθηλεηηθή δεμηφηεηα ηεο γξαθήο.
Γηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ηππηθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζπλήζσο ζηελ νξζνγξαθία,
ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ γξακκάησλ ζε
θεθαιαία θαη κηθξά. Ζ γξαθή κε ην ρέξη είλαη επίζεο πξνβιεκαηηθή, αξγή θαη
δπζαλάγλσζηε.
Οη δπζθνιίεο ζηε γξαθή εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο γξαθήο, δειαδή
ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαγξαθή, ζηελ επαλεμέηαζε θαη ζηελ επηκέιεηα ελφο
θεηκέλνπ (Παληειηάδνπ, 2011).
Υαξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε δηαηαξαρέο γξαθήο


Γπζθνιεχεηαη ζηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην ρέξη ηνπ γα
ην ζρεκαηηζκφ ηεο ιέμεο ή ηνπ γξάκκαηνο



Γπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη ηηο γξακκέο ηνπ ηεηξαδίνπ



Δκθαλίδεη πξνβιήκαηα νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη πξνβιήκαηα ζηηο
δεμηφηεηεο ησλ κηθξψλ κπψλ ησλ δαθηχισλ



Έρεη θαθή ζηάζε ζψκαηνο θαηά ηε γξαθή.



Γπζθνιεχεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο αλαινγίαο ησλ πεδψλ θαη θεθαιαίσλ
γξακκάησλ



Γελ ηεξεί απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ
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Έρεη αθαηάζηαηε γξαθή κε πνιιέο κνπληδνχξεο θαη ζβεζίκαηα,
αληζνκεγέζε γξάκκαηα θαη αηειήο επζπγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ



Κάλεη ζπρλά αληηζηξνθέο



Κάλεη πξνζζέζεηο γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ



Παξαιείπεη αξρηθά θαη εζσηεξηθά θσλήκαηα



Αληηθαζηζηά ην γξάθεκα κε θάπνην άιιν (Παληειηάδνπ, 2011).

Γ. Γηαηαξαρή ησλ Μαζεκαηηθψλ – Γπζαξηζκεζία

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δπζθνιίαο απηήο είλαη ε ζνβαξή αλεπάξθεηα ζηελ
εμέιημε ησλ αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ δηαηαξαρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεησκέλε δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη πξάμεηο,
αδπλακία θαηαλφεζεο απιψλ πξάμεσλ θαη ελλνηψλ, αλαγλψξηζεο γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ, δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 0 (κεδέλ), εθηέιεζε ζπλερφκελσλ
πξάμεσλ, ζπγθξάηεζε «θξαηνπκέλσλ» ζηε κλήκε, εθκάζεζε πνιιαπιαζηαζκνχ θ.ά.
(Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 2005).
Ο Luria, (1999) ππνζηεξίδεη φηη, εηδηθά θέληξα ηνπ εγθεθάινπ επζχλνληαη γηα
ηηο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ θάλεη δηάθξηζε ζε ηέζζεξηο
ηχπνπο:
Γηαηαξαρή ζηε ινγηθή: παηδηά κε ηέηνηεο αλεπάξθεηεο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ
εκεξνκελίεο, κέξεο, ψξα, θ.ιπ.
Γηαηαξαρέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό: ζηελ πεξίπησζε απηή ην παηδί δελ κπνξεί
λα αλαιχζεη ηηο ζπλζήθεο ελφο πξνβιήκαηνο κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαζηξψλεη
ζρέδηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
Γηαηαξαρή νξγάλσζεο: ην παηδί εκκέλεη ζε έλαλ ηχπν ιχζεο ελψ αιιάδνπλ ηα
δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο
Αλεπάξθεηεο ζε απινύο ππνινγηζκνύο: ην παηδί δελ κπνξεί λα θάλεη απινχο
ππνινγηζκνχο ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζηα καζεκαηηθά


Γηαβάδεη ιάζνο πνιπςήθηνπο αξηζκνχο
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πγρέεη ζηε γξαθή ή ζηελ αλάγλσζε αξηζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ νπηηθέο
νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο



Απεηθνλίδεη θαζξεπηηθά αξηζκεηηθά ςεθία



Γε δηαθξίλεη ζσζηά ηα λνκίζκαηα θαη ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ



Γπζθνιεχεηαη ζηελ εξκελεία θαη ην ρεηξηζκφ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ



Γπζθνιεχεηαη ζηε δηάθξηζε ηνπ «πξηλ» θαη «κεηά» ζε ρσξηθέο αθνινπζίεο
θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε ηνπ «δεμηά» θαη «αξηζηεξά»



Γπζθνιεχεηαη λα γξάςεη θιαζκαηηθνχο αξηζκνχο



πγρέεη ην «θαη», κε ην «παξά»



Γπζθνιεχεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ & αζθήζεσλ κε πνιιά βήκαηα



Γπζθνιεχεηαη ζηε ζχληαμε θαη ζηελ επίιπζε πξνθνξηθψλ πξνβιεκάησλ



Γπζθνιεχεηαη ζηε ζχγθξηζε κεγεζψλ θαη πνζνηήησλ



Γπζθνιεχεηαη πξνβιεκάησλ (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 2005).
Μειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Σα αίηηα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πνιιά θαη δελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε θαη πεξηιακβάλνπλ λεπξνβηνινγηθά, γλσζηαθά θαη γελεηηθά
αίηηα θαζψο επίζεο θαη πεξηβαιινληηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά. Όια απηά θαζηζηνχλ ην
παηδί λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηε ζρνιηθή γλψζε θαη θαηά πνιινχο
νθείινληαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ (Rourke,
2005) ελψ παξαηεξείηαη θαη πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ πνπ
είλαη ε πεξηνρή ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζνρή (Αλαγλσζηφπνπινο, 2000).
Σα λεπξνβηνινγηθά αίηηα νθείινληαη θπξίσο ζε βιάβεο ζηε δνκή ησλ
πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιφγν, ηε γισζζηθή ιεηηνπξγία, ηε
κλήκε θαη ηελ αληίιεςε (Βιάρνο, 2010) θαη ζχκθσλα κε κειέηεο θαίλεηαη λα είλαη
ζπρλφηεξα ζε παηδηά πνπ πξνήιζαλ απφ έλαλ δχζθνιν ηνθεηφ θαη γελλήζεθαλ είηε
πξφσξα είηε κε ρακειφ βάξνο απφ ηα ηππηθά παηδηά κε θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
(Αλαγλσζηφπνπινο, 2000).
Χο

επηβεβαίσζε

ησλ

παξαπάλσ

παξνπζηάδνληαη

δπν

έξεπλεο

πνπ

απνδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνσξφηεηαο θαη καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.
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ηελ πξψηε ζπγθξίζεθε ε ηθαλφηεηα κλήκεο θαη κάζεζεο 198 παηδηψλ
ειηθίαο 7 εηψλ πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα ζε ζρέζε κε 70 ζπλνκήιηθα παηδηά πνπ
γελλήζεθαλ κεηά απφ πιήξε θχεζε ελψ εξεπλήζεθαλ θαη νη αλσκαιίεο ηνπ
εγθεθάινπ ηνπο κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα πξφσξα
παηδηά παξνπζίαζαλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζηηο κεηξήζεηο κλήκεο, κλήκεο εξγαζίαο,
καθξνρξφληαο κλήκεο θαη κάζεζεο (Omizzolo, Scratch, Stargatt, Kidokoro etal.,
2013).
Σνλ ίδην ζηφρν είρε θαη ε δεχηεξε έξεπλα ησλ Farooqi , Adamsson, Serenius,
Hägglöf (2016) πνπ ζέιεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο
πηπρέο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ κάζεζεο ζε παηδηά
εμαηξεηηθά πξφσξα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ειέγρνπ ειηθίαο 10 έσο 15 εηψλ. Σν
ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα παηδηά
πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα ήηαλ ιηγφηεξν πξνζαξκνζκέλα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Παξέκβαζε
Τπάξρνπλ θάπνηεο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε
παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ρσξίδνληαη ζε ηξείο βαζηθέο
θαηεγνξίεο: ζηηο Παξαδνζηαθέο, ζηηο Γηνξζσηηθέο θαη ζηηο Δμεηδηθεπκέλεο
(Παληειηάδνπ, 2000).
1. Οη παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο αθνξνχλ ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο
νξζνγξαθίαο πνπ δηδάζθεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
2. Οη δηνξζσηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο είλαη ε πνιπαηζζεηεξηθή κέζνδνο
Fernald, ε πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο Gilingham, ε κέζνδνο Horn, νη
Δηθνλνγξαθηθέο κέζνδνη ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε κέζνδνο Μαπξνκκάηε ηεο
νπνίαο ε εθαξκνγή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη ε Φσλν-νπηηθή κέζνδνο.
3. Οη εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη θαη ηερληθέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο
«θαζνδεγνχκελεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ» θαη πεξηιακβάλνπλ ηε Γηδαζθαιία
βαζηζκέλε ζε Καλφλα, ηηο κεζφδνπο Μίκεζεο, θαη ηε Υξνληθή Καζπζηέξεζε.
Οη

δηδαζθαιίεο

πνπ

ραξαθηεξίδνληαη

σο

«δηεπθνιπλφκελεο

απφ

ζπλνκειίθνπο» πεξηιακβάλνπλ ηηο Λίζηεο ιέμεσλ θαη ηε κέζνδν ΑληίγξαςεΚάιπςε- χγθξηλε.
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Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη νη εκηαπηφλνκεο κέζνδνη θαη ηερληθέο ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ ε Απηνδηφξζσζε, ε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, ε Καηεπζπλφκελε
Άζθεζε θαη νη Απηφεξσηήζεηο. Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο αλαθέξνληαη
πην αλαιπηηθά.
Μέζνδνο Montessori: Βαζίδεηαη ζηελ επαλάιεςε ηνπ θζφγγνπ θάζε
γξάκκαηνο (θσλνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεο) θαη ζηελ πξνζπάζεηα γξαθήο ηεο. Ζ
δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ άκεζε ζχλδεζε
γξάκκαηνο- θσλήκαηνο. Σν δηδαθηηθφ πιαίζην πεξηέρεη αζθήζεηο πνπ δνκνχληαη ζε
ζεηξά

βεκάησλ πξνθεηκέλνπ ν ζηφρνο λα πξνζεγγηζηεί ζηαδηαθά. Οη αζθήζεηο

παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν πνπ ζπκίδεη πεξηζζφηεξν παηρλίδη, θαζψο θαη κε
δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζεηηθή δηάζεζε ηνπ
παηδηνχ (Παληειηάδνπ, Αλησλίνπ, 2008).
Πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε Fernald: Ζ κέζνδνο ηεο Fernald (1943)
εκπιέθεη ηελ νπηηθή, αθνπζηηθή θαη θηλαηζζεηηθή αίζζεζε. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο
ζηε ζαθή θαηαλφεζε ηεο θφξκαο ηεο ιέμεο, ζηελ αλάπηπμε κηαο μεθάζαξεο εηθφλαο
ηεο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλήζεηαο ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ
επαλάιεςε ηεο γξαθήο ηεο ιέμεο, έηζη ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί ην θηλεηηθφ κνηίβν.
Ζ κέζνδνο δηακνξθψλεηαη ζε ηξία εμειηθηηθά βήκαηα: α) Ζ δαζθάια γξάθεη θαη
παξάιιεια πξνθέξεη ηε ιέμε β)Ο καζεηήο ηρλειαηεί ηελ ιέμε ζηνλ αέξα, ελψ
ηαπηφρξνλα ηελ επαλαιακβάλεη. Έπεηηα, γξάθεη ηε ιέμε ζην ηεηξάδην ηνπ γ) Ο
καζεηήο επηρεηξεί λα μαλαγξάςεη απφ κλήκεο ηε ιέμε. Αλ δελ ην θάλεη ζσζηά,
επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή.
Μέζνδνο Gillingham: Δίλαη θπξίσο κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
βειηίσζε ηεο νξζνγξαθίαο. Βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ελφο αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
επηθεληξψλεηαη ζηελ άζθεζε θαη ζηελ επαλάιεςε. Ο καζεηήο μεθηλά απφ ηηο ιέμεηο
φπνπ ππάξρεη αληηζηνηρία θσλεκάησλ - γξαθεκάησλ. Αθνχ εμαζθεζεί ζηελ
νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ απηψλ πξνρσξά ζηηο πην δχζθνιεο ιέμεηο νη νπνίεο
νκαδνπνηνχληαη αλαιφγσο κε ην κνηίβν πνπ αθνινπζνχλ. ηε ζπλέρεηα γξάθεη
πξνηάζεηο θαη αξγφηεξα θείκελα κε ηηο ιέμεηο πνπ έρεη ήδε κάζεη (Παληειηάδνπ,
2011).
Μέζνδνο

Elkonin:

Ζ

κέζνδνο

ηεο

Elkonin

επηθεληξψλεηαη

ζηελ

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο πνπ έρνπλ νη ιέμεηο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε

Α.ΣΔΗ Ζπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο

ειίδα 74

Πηπρηαθή Δξγαζία
δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο ηε
θσλεκηθή δνκή θαη θάλνπλ ιάζε πξνζζέζεσλ, αθαηξέζεσλ, αληηκεηαζέζεσλ θαη
αληηθαηαζηάζεσλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ζηελ νξζνγξαθία.
Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ εμάζθεζε ηεο δηάθξηζεο ησλ ιέμεσλ πνπ
νκνηνθαηαιεθηνχλ (Παληειηάδνπ, Αλησλίνπ, 2008).
Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη νη καζεηέο
κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ νξζνγξαθία κέζα απφ ζπλεηξκνχο
πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ θαη ηα
εηθνλνγξαθήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εζηηάδεη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γισζζνινγηθήο ηθαλφηεηαο κε βάζε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο
γισζζνινγίαο θαη επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή ζε φια ηα
επίπεδα ηνπ ιφγνπ, ζην θσλνινγηθφ, ην κνξθνινγηθφ, ην εηπκνινγηθφ, ην
ζεκαζηνινγηθφ θαη ην πξαγκαηνινγηθφ (Μαπξνκκάηε, 2004).
Πνιπαηζζεηεξηαθέο Μέζνδνη: Βνεζνχλ θπξίσο ζηελ θαηάθηεζε ηεο ζχλδεζεο
ηνπ γξάκκαηνο κε ην θψλεκα πνπ αληηπξνζσπεχεη. Γίλεηαη κέζσ ηεο ςειάθεζεο
απηηθψλ γξακκάησλ, ηεο ζρεδίαζεο

γξακκάησλ, ηεο πξνθνξάο ηνπ ήρνπ ησλ

γξακκάησλ, ηε δεκηνπξγία ζπιιαβψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ιέμεσλ.
Αλαγλσζηηθή Δπηηπρία ή Δθπαίδεπζε ζηηο ηξαηεγηθέο Αλαγλψξηζεο: Ζ
πξνζέγγηζε απηή ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαη ηηο ηξεηο
ηερληθέο απνθσδηθνπνίεζεο: α) ηε θσλεκηθή αλάιπζε, β) ηελ αλάιπζε ζε κέξε θαη
γ) ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ.
Μέζνδνο Horn: Ζ κέζνδνο απηή επηηπγράλεη ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή κέζσ ηεο
αλάθιεζεο, ηεο πξνθνξάο, ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη ηεο δηφξζσζεο ηεο αλάγλσζεο. Αλ
ν καζεηήο θάλεη ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, θαιείηαη λα ηελ
επαλαιάβεη κέρξη ην ιάζνο λα κελ επαλαιεθζεί
Αλάθηεζε Αλάγλσζεο: Ζ πξνζέγγηζε απηή, απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηα νπνία
έρνπλ ήδε δηδαρζεί ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, αιιά ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ρακειέο
επηδφζεηο. Δζηηάδεη θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο
απνθσδηθνπνίεζεο απζεληηθψλ θεηκέλσλ.
Αλαγλσζηηθή Δπηηπρία: ην πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίδεη φηη γηα λα βειηησζεί
ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή ζην παηδί κε δπζθνιίεο κάζεζεο, ζα πξέπεη πξψηα απηφ λα
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εμαζθεζεί ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ επρεξή αλάγλσζε ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ
θεηκέλνπ θαη ζηελ βαζηθή γξαπηή γιψζζα (Παληειηάδνπ, Αλησλίνπ, 2008).
Δθηφο απφ ηα πνιπάξηζκα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, ζηηο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο πξνηείλεηε θαη ε ρξήζε κέζσλ φπσο, εηθφλσλ, ζρεδηαγξακκάησλ,
νξγαλνγξακκάησλ κειέηεο, πνιχρξσκσλ καξθαδφξσλ θαη ζηπιφ θαζψο θαη
νπνηνπδήπνηε αθφκε κέζνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ην καζεηή.

2.7 Γηαηαξαρέο Λόγνπ θαη Οκηιίαο

ηηο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο απνδίδνληαη
δηαηαξαρέο, φπνπ ηα θπζηνινγηθά πξφηππα γισζζηθήο κάζεζεο δηαηαξάζζνληαη απφ
ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ελψ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε
λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, λνεηηθή πζηέξεζε ή άιινπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. πλήζσο, ζπλππάξρνπλ κε άιιεο δηαηαξαρέο, φπσο
δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο
θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.
Α) Οη δηαηαξαρέο ηεο άξζξσζεο ηνπ ιφγνπ φπσο ε δηαηαξαρή άξζξσζεο θαη
ε θσλνινγηθή δηαηαξαρή είλαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο φπνπ ε ρξήζε ησλ
αληηρήζεσλ ηνπ ιφγνπ δελ είλαη ε θαηάιιειε γηα ηε λνεηηθή ή ρξνλνινγηθή ειηθία
ηνπ παηδηνχ, παξά ηνπ φηη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο είλαη θπζηνινγηθά αλεπηπγκέλεο.

Γηαηαξαρή άξζξσζεο
«Η άξζξσζε αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ θηλεηηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε κηα ζεηξάο από ζπλερείο εθθξάζεηο πνπ
έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ηεο νκηιία » (Fey, 1992).
Ζ δηαηαξαρή άξζξσζεο νξίδεηαη σο κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θαηά ηελ
νπνία ην παηδί θάλεη ρξήζε θζφγγσλ ζε επίπεδν θαηψηεξν απφ απηφ πνπ αληηζηνηρεί
ζηε ειηθία θαη ηελ λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε (WorldHealthOrganization 1992). ηελ
νπζία γίλεηαη ζσζηή επηινγή ηνπ θζφγγνπ αιιά ιαλζαζκέλε άξζξσζε. πλήζσο ηα
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παηδηά έρνπλ αληίιεςε ηεο ιαλζαζκέλεο εθθνξάο ηνπ θσλήκαηνο (Βηξβηδάθε,
Μεζζήλεο, Σαθηάδεο, 2014).
Σα παηδηά κε δηαηαξαρή άξζξσζεο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή θαη
ζχλζεζε ησλ θσλεκάησλ ζε ιέμεηο. Απηά ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ ζηελ απζφξκεηε
νκηιία ηνπο ηα εμήο (Σδνπξηάδνπ, 1998):
 Παξάιεηςε ελφο ήρνπ ηφζν ζε επίπεδν ιέμεηο φζν θαη ζε επίπεδν
πξφηαζεο.
 Αληηθαηάζηαζε ελφο ήρνπ κε θάπνηνλ άιιν.
 Αιινίσζε ηνπ ήρνπ κέζα ζηε ιέμε.
 Δπέλζεζε ελφο ήρνπ ή κηαο ζπιιαβήο κέζα ζηε ιέμε.
Φσλνινγηθή Γηαηαξαρή
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε εθθνξά ησλ ιέμεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή
θσλεηηθψλ αληηζέζεσλ θαη ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο δελ έρνπλ αλαπηχμεη
ηειείσο ην θσλνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα, ψζηε λα εθθέξνπλ ηηο δεηνχκελεο αληηζέζεηο
(Οθαιίδνπ, 2008; Νηθνιφπνπινο, 2011).
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ DSM-IV, «ε θσλνινγηθή δηαηαξαρή εθδειώλεηαη
σο αδπλακία ζηε ρξήζε ήρσλ ηεο νκηιίαο γηα ηελ ειηθία θαη ηε δηάιεθην θαη
πεξηιακβάλεη ιάζε ζηελ παξαγσγή ησλ ήρσλ, ζηε ρξήζε ησλ ήρσλ θαζώο θαη ζηελ
νξγάλσζε θαη ηνλ ζπκβνιηζκό» (AmericanPsychiatricAssociation, 2013).
Σα θχξηα ραξαθηεξίζηεθα ηεο θσλνινγηθήο δηαηαξαρήο ζπκθψλα κε ην
DSM-V είλαη ηα παξαθάησ:
 Δπίκνλε αθαηαλφεηε νκηιία πνπ απνηειείηαη απφ πξνζζήθε
θσλήκαηνο, παξάιεηςε, αληηθαηάζηαζε ή παξακφξθσζε, ε νπνία
ζπλδέεηαη κε ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία.
 Ζ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ γίλεηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία.
 Τπάξρεη παξέκβαζε είηε ζηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ αθαδεκατθή
επίδνζε, ή ζηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε.
 Σα ραξαθηεξηζηηθά δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ κηα άιιε ηαηξηθή ή
λεπξνινγηθή πάζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξαληνεγθεθαιηθήο
θάθσζεο.
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Β) Ζ Γηαηαξαρή ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο είλαη κία εηδηθή αλαπηπμηαθή
δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα εθθξάδεηαη κε ηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα γηα ηε λνεηηθή ηνπ
ειηθία, παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά
φξηα. Μπνξεί λα ζπλππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζηελ άξζξσζε (Μαξθνβίηεο, Σδνπξηάδνπ,
1991).

Γ) Γηαηαξαρή ηεο γισζζηθήο αληίιεςεο νλνκάδεηαη ε εηδηθή αλαπηπμηαθή
δηαηαξαρή φπνπ ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα
θπζηνινγηθά επίπεδα γηα ηε λνεηηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά
ζπλέπεηα επεξεάδεηαη θαη ε ηθαλφηεηα γισζζηθήο έθθξαζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
Γ) Σν ζχλδξνκν Landau–Kleffner ή επίθηεηε επηιεπηηθή αθαζία πεξηγξάθεθε
γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Landau θαη Kleffner ην 1957 θαη είλαη κηα επηιεπηηθή
εγθεθαινπάζεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Δίλαη έλα ζρεηηθά ζπάλην ζχλδξνκν πνπ
εθδειψλεηαη κε επίθηεηε ιεθηηθή θαη αθνπζηηθή αγλσζία θαη άιια γισζζηθά
ειιείκκαηα (Landau, Kleffner, 1957). Πνιιέο πεξηπηψζεηο Landau–Kleffner
δηεξεπλψληαη αξρηθά γηα θψθσζε ή γίλεηαη ιαλζαζκέλε δηάγλσζε γηα απηηζκφ ή
άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Ζ ειηθία εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο είλαη ζπλήζσο ηα
2–8 έηε θαη είλαη δχν θνξέο πην πηζαλφ λα πξνζβιεζνχλ ηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα
θνξίηζηα. Όια ηα παηδηά εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ζηε γισζζηθή έθθξαζε ελψ ηα 3/4
απηψλ παξνπζηάδνπλ θαη ζπαζκνχο. Ζ αηηηνινγία ηνπ είλαη αδηεπθξίληζηε ελψ ε
πξφγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη ζρεηηθά θαιή σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ θξίζεσλ αιιά
νη αθαζηθέο δηαηαξαρέο παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ
ππνρσξνχλ πνηέ πιήξσο (Beaumanoir, 1992).
Δ) Ο Σξαπιηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή ζηε ξνή ηεο νκηιίαο. Πξφθεηηαη γηα κία
ζχλζεηε δηαηαξαρή πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνπηφκελε ξνή νκηιίαο
εμαηηίαο επαλαιακβαλφκελσλ θνιιεκάησλ, επαλαιήςεσλ ή επηκεθχλζεσλ ήρσλ
ζηελ αξρή ή ηε κέζε ηεο ιέμεο. πλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ θηλεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ή ηνπ ζψκαηνο ή ζπγθηλεζηαθά θαηλφκελα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
απφ απψιεηα ειέγρνπ ηνπ ξπζκνχ ηεο αλαπλνήο. Γχν είλαη νη θχξηεο κνξθέο
ηξαπιηζκνχ: ε ηνληθή θαη ε θινληθή. Ο ηξαπιηζκφο είλαη ηξεηο θνξέο ζπρλφηεξνο ζε
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νηθνγέλεηεο κε θιεξνλνκηθφ ηζηνξηθφ θαη ηέζζεξηο θνξέο ζπρλφηεξνο ζηα αγφξηα
απφ φηη ζηα θνξίηζηα. Ζ ζπρλφηεξε ειηθία εκθάληζεο είλαη ε ειηθία ησλ 5-6 εηψλ.
Χζηφζν κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη αξγφηεξα, ζίγνπξα φκσο ζπαληφηεξα φζν
πιεζηάδνπκε ζηελ εθεβεία (Bloodstein,1995).

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Γηαηαξαρέο Λόγνπ θαη Οκηιίαο

Οη δηαηαξαρέο απηέο αλαθέξνληαη ζηε δπζρέξεηα ελφο αηφκνπ λα θαηαλνήζεη
θαη λα εθθξάζεη κέζσ ηνπ ιφγνπ απηφ πνπ ζέιεη λα πεη, αληηκεησπίδνληαο δπζθνιία
ηφζν ζην ζρεκαηηζκφ ησλ πξνηάζεσλ ή ζηε ρξήζε ιεμηινγίνπ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν
ηεο νκηιίαο φπσο ιάζνο ηνληζκφο θαη ξπζκφο, έληαζε ή ζχλδεζε (Βνγηλδξνχθαο,
Μαξίλεο, Νηθνιφπνπινο θαη ζπλ., 2008).
Έλα θνηλφ ησλ πξφσξσλ λενγλψλ είλαη ην κηθξφ εκβαδφλ ηνπ θινηνχ ηνπ
εγθεθάινπ θάηη πνπ πξνθαιεί έλαλ αξηζκφ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεξηνξηζκέλεο

γλσζηηθήο

αλάπηπμεο

(Capellouetal,

2006).

ε

πεξίπησζε

πξνσξφηεηαο(πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρεη θαη κε εγθεθαιηθή παξάιπζε) παξαηεξείηαη
ζε κεγάιν πνζνζηφ δπζθνιία ζηελ νκηιία ιφγσ ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππάξμεη ιφγνο θαη κπνξεί είηε λα εκθαλίδεηαη σο δπζαξζξία
είηε σο απξαμία θαη επεξεάδεηαη απφ δηαηαξαρή ηνπ θηλεηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ ιφγνπ
ελψ ηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθνληαη αλέξρνληαη ζην 50% ησλ πξνψξσλ ηα νπνία
εκθαλίδνπλ θάπνηα δπζθνιία ζηελ γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε (Woodwardetal., 2009).
Δπηβεβαίσζε είλαη φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ε κειέηε
ησλ Adams-Chapman, Vaucher θαη ζπλ. (2013) πνπ έδεημε ην 13% ησλ πξφσξσλ πνπ
παξνπζίαδαλ δηαηαξαρή ζίηηζεο ζπλππήξρε δηαηαξαρή ή θαζπζηέξεζε θαη ζηελ
νκηιία.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη ιφγσ πξνψξνπ ηνθεηνχ
είλαη ε δπζαξζξία ιφγσ αλαηνκηθψλ αλσκαιηψλ ζηνλ κεραληζκφ ηεο νκηιίαο ή ιφγσ
θαθήο λεπξνκπηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλαπηπμηαθή απξαμία πνπ ζρεηίδεηαη κε βιάβε
ζην ΚΝ ζε ζηέιερνο πνπ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ηεο νκηιίαο θαη άιιεο δηαηαξαρέο
ηεο θψλεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζπληνληζκφ
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(Reed, 2005) ελψ κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, λνεηηθή
πζηέξεζε ή άιιεο αλαηνκηθέο βιάβεο (Κακπαλάξνπ, 2007).
Δίλαη πάλησο ραξαθηεξηζηηθφ ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Hintz, Kendrick, Vohr
θαη ζπλ. (2008) πσο ζηε δηθή ηνπο έξεπλα ην 33,7% ησλ πξφσξσλ λενγλψλ 18-22
κελψλ ρξεηάζηεθαλ ζεξαπεία νκηιίαο θαη ην 55,8% πξψηκε παξέκβαζε ελψ αθφκε
θαη ζε δηαθνξά εβδνκάδσλ ε κεηέπεηηα αλαδήηεζε ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο
απμαλφηαλ φζν πην πξφσξν ήηαλ ην βξέθνο.

Παξέκβαζε
Ζ αηζζεηεξηαθή ή θηλεηηθά πξνζαξκνζκέλε πξνζέγγηζε (παξαδνζηαθή),
ζηεξίδεηαη ζηελ αηζζεηεξηαθή εμάζθεζε είηε πξηλ είηε ηαπηφρξνλα κε ηελ εμάζθεζε
ηεο νκηιίαο, ψζηε λα δείρλεη ζην άηνκν ην ζσζηφ πξφηππν κε ην νπνίν ζπγθξίλεη ηηο
ζσζηέο έλαληη ησλ ιαλζαζκέλσλ παξαγσγψλ ηνπ ήρνπ-ζηφρνπ.
Πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία βεκάησλ πνπ είλαη: εμάζθεζε δηάθξηζεο ηνπ
ήρνπ, επίηεπμε θσλεηηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ αξζξσηψλ γηα ήρν, παξαγσγή ηνπ ήρνπ
ζε απνκφλσζε, παξαγσγή ηνπ ήρνπ ζε ζπιιαβέο, παξαγσγή ηνπ ήρνπ ζε αξρηθή,
κέζε θαη ηειηθή ζέζε, παξαγσγή ζε θξάζεηο θαη πξνηάζεηο θαζψο θαη παξαγσγή ηνπ
ήρνπ ζε νκηιία (VanRiper, 1978).
Ζ θηλεηηθή- θηλαηζζεηηθή κέζνδνο εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζσζηψλ
θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή είλαη λα ρεηξηζηεί ηνπο
αξζξσηέο, ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ. Δίλαη βαζηζκέλε
πηνζέηεζε

φηη

κέζα

απφ

ηα

πγηή

πξφηππα

θηλαηζζεηηθήο

θαη

ζηελ

απηηθήο

αλαηξνθνδφηεζεο, ν ζεξαπεπκέλνο αλαγλσξίδεη θαη παξάγεη ηηο θηλήζεηο ηεο νκηιίαο.
Σν πξφγξακκα απηφ πξέπεη λα εθηειείηε ζηελ θιηληθή πξάμε απφ εθπαηδεπκέλνπο
ζεξαπεπηέο (Stinchfield-Hawk,Young, 1938).
Γηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε θσλνινγηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηε
ζεσξία φηη νη νκηιεηηθνί ήρνη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ, κε ηα αξζξσηηθά πξφηππα
θαη ηηο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. ε θάζε γιψζζα ππάξρνπλ δεχγε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
είλαη εκθαλή ή απφληα, φπσο ε ερεξφηεηα, ε θηλεηηθφηεηα, ε δηάξθεηα θ.α.
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(Jacobson, 1968). Ο ζεξαπεπηήο επηιέγεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ φπσο ε ερεξφηεηα θαη
θάλεη ζπιιαβέο ή ιέμεηο.
Εεχγε αληηζέζεσλ (ειάρηζηα-κέγηζηα). Ζ κέζνδνο απηή ζηνρεχεη ζηηο
θσλεκηθέο αληηζέζεηο, πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο δηαθνξέο ζην λφεκα ησλ ιέμεσλ. Ο
θιηληθφο δελ δίλεη θακία νδεγία ζρεηηθά κε ηελ αξζξσηηθή ηνπνζέηεζε ή ηελ
παξαγσγή ηνπ ήρνπ. ηνρεχεη σζηφζν, ζηε ρξήζε ηεο επηθνηλσληαθήο επηηπρίαο ε
απνηπρίαο ηνπ παηδηνχ ζηελ παξαγσγή ησλ ήρσλ-ζηφρσλ. πγθεθξηκέλα ηα ειάρηζηα
δεχγε δηαθέξνπλ ζε έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ π.ρ. βάξνο-ζάξξνο, δειαδή ζηελ
ερεξφηεηα θαη κφλν (Weiner, 1981).
Φσλνινγηθέο δηεξγαζίεο. Απηή ε θσλνινγηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε
ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά έσο 4
εηψλ, γηα λα απινπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή κηαο νιφθιεξεο θαηεγνξίαο νκηιεηηθψλ
ήρσλ ησλ ελειίθσλ (Khan, Lewis, 2002).
Πξνζέγγηζε θχθισλ. Δίλαη απφ ηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο
θαη εζηηάδεη ζε παηδηά κε αθαηάιεπηε νκηιία. Ο ζεξαπεπηήο παξνπζηάδεη ηα
θσλνινγηθά πξφηππα, ηα νπνία είλαη ζηφρνη θάπνηνπ δηαζηήκαηνο. ηελ νπζία γίλεηαη
κηα δηαδηθαζία κε ζπλεδξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηνλ αθνπζηηθφ βνκβαξδηζκφ, ηελ
εθπαηδεπηηθή

παξαγσγήθαζψο

θαη

δηάθνξεο

δνθηκαζίεο

δηέγεξζεο

(Roth,

Worthington, 2016).
Λεμηινγηθφο ππξήλαο. Δίλαη έλα ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα πνπ ζηφρν έρεη ηε
ζπλέπεηα θαη φρη ηελ αθξίβεηα. Ο ινγνζεξαπεπηήο επηιέγεη ζε 50-70 ιεηηνπξγηθά
ηζρπξέο ιέμεηο γηα ην παηδί θαη ζηνρεχεη ζε θάζε ζπλεδξία, ηνπιάρηζηνλ ζε 10 απφ
απηέο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ηα παηδηά λα ιέλε κηα ιέμε αθξηβψο
κε ηνλ ίδην ηξφπν θάζε θνξά πνπ πξνζπαζνχλ λα ηελ πνπλ θαη φρη λα επηηεπρζεί ε
παξαγσγή ρσξίο ζθάικα. καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη ε θαζηέξσζε ζπλέπεηαο θαη
ε θαιχηεξε παξαγσγή ηνπιάρηζηνλ 50 ιέμεσλ απφ ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ηνπ
παηδηνχ (Dodd, Holm, Crosbie, Mclntosh, 2010).
Γηα ηε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο έρνπλ πξνηαζεί νη παξεκβαηηθέο
κέζνδνη ηεο ερεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο νκηιίαο (Fast For Word, FFW) (Scientific
Learning Corporation, 1998) νη νπνίεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε γισζζηθή θαηαλφεζε
θαη φρη ηφζν ζηελ έθθξαζε. Βαζίδνληαη ζηε ζεσξία φηη ηα παηδηά κε δηαηαξαρή
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γισζζηθήο αληίιεςεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ηαρέσλ ή
ελαιιαζζφκελσλ εξεζηζκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ
γισζζηθνχ ειιείκκαηνο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αθνπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ρξεζηκνπνηψληαο ερεηηθά ηξνπνπνηεκέλε νκηιία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ
ρξνληθήο επεμεξγαζίαο (Tallal et al., 1996).
Παξέκβαζε ζην ζύλδξνκν Landau-Kleffner
Αλ θαη ηα άηνκα κε Landau-Kleffner ζχλδξνκν ζπλήζσο αληαπνθξίλνληαη
θαιά ζηε ζεξαπεία κε αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα (ΑΔΦ), νη δπζθνιίεο ιφγνπ θαη
νκηιίαο αληηκεησπίδνληαη πνιχ δπζθνιφηεξα.
χκθσλα κε ηα δηεζλή πξσηφθνιια πξέπεη λα μεθηλάεη ε ζεξαπεία ηνπ
ζπλδξφκνπ κε βαιπξντθφ, εζνζνπμηκίδε θαη θινλαδεπάκε ή θινβαδάκε κφλα ηνπο ή
ζε ζπλδπαζκφ. Οη πξφζθαηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ εκπεηξία κε
λεφηεξα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα ηα νπνία κπνξεί λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο
ειπίδεο γηα επηηπρία. ε πεξηπηψζεηο αλζεθηηθέο ζηελ αληηεπηιεπηηθή αγσγή έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί λεπξνρεηξνπξγηθέο κέζνδνη (ελδνθινητθέο δηαηνκέο) κε ζρεηηθά θαιά
απνηειέζκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε κεξηθά εηδηθά θέληξα
θαη κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα θάζε παηδί κε Landau-Kleffner ζχλδξνκν
(Beaumanoir, 1992).
Ζ αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία κπνξεί λα εθηηκεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηίσζεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ,
παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ.
Σα παηδηά ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ινγνζεξαπεπηή θαη εθπαηδεπηηθφ
ςπρνιφγν ψζηε λα βνεζεζνχλ κε ηελ νκηιία ηνπο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο
πξνβιήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ επαλεθπαίδεπζε ηνπ ιφγνπ
παξαθνινπζψληαο ην παηδί πξφγξακκα ινγνζεξαπείαο απφ ηελ ζηηγκή εκθάληζεο ηεο
λφζνπ (Rapin, 1977).
Παξέκβαζε ζηνλ Σξαπιηζκό
Όηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ηξαπιηζκφ αλαθεξφκαζηε ζε κηα πνιπζχλζεηε
δηαηαξαρή γηα ηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο δξφκνο ζεξαπείαο. ίγνπξν είλαη, φηη ε δηαηαξαρή απηή απαηηεί έλα
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πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ
ηξαπιηζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη εγγπεκέλε. Χζηφζν, ε έγθαηξε θαη ελδειερήο
αμηνιφγεζε θαη παξέκβαζε, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ αηφκνπ κε ηξαπιηζκφ, ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζεξαπείαο. Ζ ελεξγφο
ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ κε ηε δηαηαξαρή, αιιά θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο είλαη
απαξαίηεηε. Κάζε αζζελήο ρξεηάδεηαη ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα κηα
δηαηαξαρή πνπ είλαη ζχλζεηε φκσο αληηκεησπίζηκε. (Yairi, Ambrose, 2005).
Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηξαπιηζκνχ:


Μεηψζηε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κηιάηε ζην παηδί



Απνθχγεηε λα πείηε ζην παηδί ζαο λα κηιά αξγά ή λα κελ βηάδεηαη



Απνθχγεηε λα ζρνιηάδεηε ηνλ ηξφπν πνπ αλαπλέεη



Κάλεηε παχζεηο ζηελ νκηιία ζαο



Με ρξεζηκνπνηείηε δχζθνιν ιεμηιφγην



Με ζέηεηε ππεξβνιηθνχο κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο



Μελ ππνρξεψλεηε ην παηδί λα απαληάεη ζπλερψο ζηηο εξσηήζεηο ζαο



Με δεηάηε απφ ην παηδί λα δίλεη «αλαθνξά»

2.8 Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθόηεηαο

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ είλαη ε εθδήισζε
ζπκπησκάησλ απξνζεμίαο θαη/ή παξνξκεηηθφηεηαο-ππεξθηλεηηθφηεηαο, ζε βαζκφ
δπζαλάινγν κε ηελ ειηθία ηνπο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλεο
ηθαλφηεηεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο, ζηελ αλαζηνιή ησλ παξνξκήζεψλ
ηνπο θαη ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο
(Barkley, 1990; Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα παηδί κε ΓΔΠΤ:
 Δίλαη πνιχ αλήζπρν θαη δπζθνιεχεηαη λα κείλεη γηα πνιιή ψξα ζην
ίδην ζεκείν.
 Δίλαη αθαηάζηαην, αδέμην θαη ζπρλά κπνξεί λα θάλεη δεκηέο θαη λα
πξνθαιεί αλαζηάησζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ.
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 Αηζζάλεηαη άβνια, ζηξηθνγπξίδεη ζηελ θαξέθια ηνπ θαη θηλεί λεπξηθά
ρέξηα θαη πφδηα φηαλ νη πεξηζηάζεηο απαηηνχλ λα θάλεη νηθνλνκία ζηηο
θηλήζεηο ηνπ.
 Δίλαη αλππφκνλν (π.ρ. δελ πεξηκέλεη λα αθνχζεη κέρξη ην ηέινο ηηο
νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη πξνηνχ εθηειέζεη κία δξαζηεξηφηεηα).
Απξνζεμία
 Παξνπζηάδεη δπζθνιία ζην λα ζπγθεληξσζεί ζε ιεπηνκέξεηεο, είλαη
γεληθά απξφζεθην ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.
 Γελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε πξνζνρή ηνπ ζε έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο
παηρληδηνχ.
 πρλά δείρλεη απξφζπκν ζε έξγα πνπ απαηηνχλ ζηαζεξή θαη δηαξθή
πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα (φπσο ζρνιηθή εξγαζία ή πξνεηνηκαζία ησλ
καζεκάησλ ζην ζπίηη).Γείρλεη λα κελ αθνχεη φηαλ ηνπ απεπζχλεηαη ν
ιφγνο.
 Γπζθνιεχεηαη λα

αθνινπζήζεη νδεγίεο κέρξη ην ηέινο θαη

απνηπγράλεη λα δηεθπεξαηψζεη ζρνιηθέο εξγαζίεο ή άιια θαζήθνληα
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη (ρσξίο απηφ λα νθείιεηαη
ζε ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή ζε απνηπρία θαηαλφεζεο ησλ
νδεγηψλ).
 πρλά ράλεη αληηθείκελα απαξαίηεηα γηα εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο
(π.ρ. παηρλίδηα, ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ην ζπίηη, φπσο
κνιχβηα, βηβιία θ.ιπ.).
 Πνιιέο θνξέο ε πξνζνρή ηνπ δηαζπάηαη εχθνια απφ εμσηεξηθά
εξεζίζκαηα.
 πλήζσο μερλά ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο.

Τπεξθηλεηηθόηεηα
 Δίλαη αλήζπρν κε απνηέιεζκα λα ζηξηθνγπξίδεη ή λα θηλεί λεπξηθά ηα
άθξα ηνπ. πρλά ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ζηελ ηάμε ή ζε άιιεο
πεξηζηάζεηο, ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζην ίδην ζεκείν.
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Γπζθνιεχεηαη λα παίδεη κε άιια παηδηά θαζψο θαη λα είλαη ήζπρνο ζε
δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ.
 Πνιιέο θνξέο έρεη αξθεηή ελέξγεηα θαη έληνλε θίλεζε θαη
ραξαθηεξίδεηαη σο «θηλνχκελε κεραλή».
 πρλά κηιά πνιχ θαη αθαηάπαπζηα.
 Σξέρεη εδψ θη εθεί, ζθαξθαιψλεη θαη ζηξηθνγπξίδεη κε ηξφπν πνπ δελ
ηαηξηάδεη ζηηο πεξηζηάζεηο, θαη ζε ρψξνπο πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα
αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο (ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο ελήιηθεο απηφ
κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθά αηζζήκαηα αλεζπρίαο).

Παξνξκεηηθόηεηα
 Βηάδεηαη λα απαληήζεη πξνηνχ νινθιεξσζεί ε εξψηεζε.
 Γπζθνιεχεηαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ.
 θαξθαιψλεη ή ηξέρεη αθαηάπαπζηα.
 Γπζθνιεχεηαη λα θαζίζεη ήζπρα ή ζηξηθνγπξίδεη ζπλερψο.
 πρλά γίλεηαη ελνριεηηθφο κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηνπο άιινπο (π.ρ.
παξεκβαίλεη απξφζθνπηα ζε ζπδεηήζεηο ή παηρλίδηα).
 Κηλείηαη ππεξβνιηθά ζηνλ χπλν ηνπ.
 Δίλαη πάληα πξφζπκν λα «ηξέμεη» γηα νηηδήπνηε, ή δίλεη ηελ εληχπσζε
φηη έρεη κέζα ηνπ έλα «κνηεξάθη».

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ΓΔΠ-Τ

Γηάθνξεο δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο πξφσξνπ είλαη πηζαλφ λα
εκθαληζηνχλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ. ε πνζνζηφ κέρξη θαη 35% θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία κπνξεί λα εκθαληζηεί ΓΔΠΤ αιιά κεηψλεηαη θαηά ηελ εθεβηθή ελψ κπνξεί λα
κελ ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ ππεξθηλεηηθφηεηα (ηαραλίδνπ, 2014).
Δίλαη επίζεο θαίξηνο γηα ηελ πξφγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ν πεξηβάιινληαο
ρψξνο ηνπ παηδηνχ θαζψο γηα ην αλ απηφ ζα ζπλερηζηεί θαη ζηελ ελήιηθε θάζε ηεο
δσήο ηνπ ζα θξηζεί απφ ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, απφ ηηο δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο
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πνπ ζα έρεη θαζψο θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Lindstrom, Lindblad,
Hjern, 2009).
Οη ιφγνη πνπ εκθαλίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή παξφηη κε μεθάζαξνη,
έρεη δηαηππσζεί φηη ζρεηίδνληαη κε λεπξνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο
(Brossard, Racineetal., 2008) αιιά θαη απφ πηζαλή κεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηνπο
πξφζζηνπο ινβνχο ηνπ εγθεθάινπ πνπ σο απνηέιεζκα έρεη ηελ δηάζπαζε ηεο
πξνζνρήο. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ε ζεσξία φηη ν ιφγνο ηεο δηαηαξαρήο νθείιεηαη ζηε
δηαηαξαγκέλε ιεηηνπξγία ησλ επηλεθξίδησλ (Imhof, 2004).
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sucksdorff, Lehtonen, Chudal θαη ζπλ. (2015)
έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ κε κειέηε δείγκαηνο 10321 αηφκσλ φηη ν θίλδπλνο λα
εκθαληζηεί ζε έλα παηδί ΓΔΠ-Τ απμάλεηαη φζν κεηψλεηαη ν ρξφλνο θχεζεο θαζψο ηα
πξφσξα είλαη πην επηξξεπή ζε ζρέζε κε ηα ηειεηφκελα βξέθε αιιά θαη ε θαθή
εκβξπηθή αλάπηπμε απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ΓΔΠ-Τ θαζψο ζρεηίζηεθε θαη κε ην
ρακειφ βάξνο γέλλεζεο. Σέινο ζπκπέξαλαλ φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
ηνπνζεηείηαη ζηελ θαθή αλάπηπμε ελφο πξφσξνπ βξέθνπο είλαη θαη νη δηαδηθαζίεο
πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ.
Σα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα πξφσξα βξέθε κηθξφηεξα ησλ 26
εβδνκάδσλ θχεζεο δηεξεχλεζαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηξιαλδία νη Johnson,
Kochhar, Hennessyθαη ζπλ. (2016) νη νπνίνη ζπκπέξαλαλ πσο ηα πξφσξα ζεκείσλαλ
ζεκαληηθά

κεγαιχηεξα

πνζνζηά

απξνζεμίαο,

ππεξδξαζηεξηφηεηαο

θαη

παξνξκεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαθή
αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ.
Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ινγηθή εμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ
έλα πξφσξν βξέθνο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζεη ηε δηαηαξαρή θαζψο, φπσο έρεη
πξναλαθεξζεί, ε αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο είλαη αηειήο θαη ν εγθέθαιφο ηνπο αθφκε
αλψξηκνο κε αλνινθιήξσηε ηελ αλάπηπμε ησλ λεπξψλσλ θαη βξίζθνπλ ζχκθσλνπο
θαη ηνπο Platt, Cans, Johnson θαη ζπλ. (2007).

Παξέκβαζε
ηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-Τ δε γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ ζεξαπεία, θαζψο
αθφκα θαη ζηελ ηειηθή θάζε κηαο επηηπρεκέλεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο δελ
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κπνξεί λα ππάξμεη πιήξεο απνθαηάζηαζε. Οη ζεκαληηθφηεξνη

ζηφρνη ηεο

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε κείσζε ησλ πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ

ηεο

δηαηαξαρήο θαη ε πξφιεςε ησλ δεπηεξνγελψλ ζπκπησκάησλ (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε,
2002).
χκθσλα κε ηε Γηαλλνπνχινπ (2008), κέρξη ηψξα, ππάξρνπλ δχν κνληέια
απνηειεζκαηηθήο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε ΓΔΠΤ/ΤΚΓ: ε θαξκαθνζεξαπεία
θαη νη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο.
Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ΓΔΠ-Τ είλαη πνιππαξαγνληηθή. ηε θαξκαθεπηηθή
αληηκεηψπηζε ρνξεγνχληαη δηεγεξηηθά ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, θάξκαθα
ηξηθπθιηθά, αληηθαηαζιηπηηθά θαη α-αδξελεξγηθνί αληαγσληζηέο. Απφ ηα πην
θεκηζκέλα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠ-Τ είλαη ε κεζπιθαηλπδάηε
(Καξδαξάο, Γθηνπιέθαο, 1999).
Οη ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ. Οη ηερληθέο απηέο, είλαη
δηάθνξεο θαη βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο δηαθνξηθήο ελίζρπζεο, ηεο άξλεζεο γηα ηελ
εθδήισζε αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζεηηθήο γηα ηελ εθδήισζε ζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο (Καξαδήκαο, 2001).
Ζ γλσζηαθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ε ζπλέρεηα ηεο
ηξνπνπνίεζεο θαζψο επίζεο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο κάζεζεο. θνπφο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά (αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο)
λα είλαη ζε ζέζε ψζηε λα αζθνχλ έιεγρν ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο σο
κέζν γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Ollendick, 1986).
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, εζηηάδνπκε θαη ζηηο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ. Γίλνπκε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα κε
θαζνξηζκέλνπο

βξαρππξφζεζκνπο

θαη

καθξνπξφζεζκνπο

ζηφρνπο

θαη

έλα

ρξνλνδηάγξακκα επίηεπμεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ (Shaywitz, 2003).
Ζ άζθεζε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, γίλεηαη είηε ζε
αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν, θαη ζπκβάιιεη ψζηε ηα παηδηά λα νξγαλψλνληαη, λα
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πξνγξακκαηίδνληαη, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαλφλεο θαη νδεγίεο, λα κε
ζπαηαινχλ ην ρξφλν ηνπο, λα αζθνχληαη ζηνλ απηνέιεγρν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, λα
αληηκεησπίδνπλ ηηο ελδερφκελεο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη ηειηθά λα
βειηηψλνληαη σο καζεηέο (Wenar, Kerig, 2000).
Μηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα δίλνπκε ζηα παηδηά απηά, ξφινπο
κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηνλψλνπλ ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο, λα ηα εληάζζνπκε ζε
νκάδεο θαη γεληθφηεξα λα ηνπο δηδάζθνληαη ηξφπνη

απηνζπγθξάηεζεο θαη

απηναμηνιφγεζεο. Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα ελεκεξψλνπκε θαζεκεξηλά ηνπο
γνλείο γηα ηα πξνβιήκαηα ή ηελ ελδερφκελε βειηίσζε ηνπο (Slavin, 2006).
Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε θαιή ζρέζε ηνπ γνλέα κε ην παηδί δηφηη κέζα απφ
απηή βνεζνχληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο δηαηαξαρήο, θπξίσο ζε ζηηγκέο κε έληνλα μεζπάζκαηα (Wenar,
Kerig, 2000).

2.9 Γηαηαξαρή Κηλεηηθνύ πληνληζκνύ

Ζ Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ γλσζηή θαη σο δπζπξαμία είλαη κηα
δηαηαξαρή ηεο θίλεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ αλάπηπμε
ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ε νπνία παξεκπνδίδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ παηδηνχ ην νπνίν αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ
θίλεζε, ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, θαη γεληθφηεξα ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ νη
νπνίεο δελ νθείινληαη ζε θάπνηα λεπξνινγηθή, κπνζθειεηηθή ή λνεηηθή αηηία
(Καξαπέηζαο, 1988; ΑΡΑ, 2013)
Πνιινί φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα λα πεξηγξάςνπλ
ηε δηαηαξαρή, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνινγία ηεο. πλεζέζηεξνί φξνη είλαη : χλδξνκν Αδέμηνπ Παηδηνχ, Κηλεηηθή
Αδεμηφηεηα, Δμειηθηηθή Γπζπξαμία, Αλαπηπμηαθή Γπζπξαμία, Διάρηζηε Δγθεθαιηθή
Βιάβε, Αγλσζία, Φπρνθηλεηηθή Καζπζηέξεζε θ.α.(Cratty, 1994)
Σα παηδηά κε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ απνηεινχλ εηεξνγελή
πιεζπζκφ. Οξηζκέλα κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε ηνκείο φπσο ιεπηή θαη

Α.ΣΔΗ Ζπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο

ειίδα 88

Πηπρηαθή Δξγαζία
αδξή δεμηφηεηα, ηζνξξνπία θιπ, ελψ άιια κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
(Missiouna, Gaines, Soucie, McLean, 2006).
χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε ζπρλφηεηα ηεο Αλαπηπμηαθήο
Γηαηαξαρήο πληνληζκνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 5-7%, ελψ ε αλαινγία κεηαμχ αγνξηψλ
θαη θνξηηζηψλ είλαη πεξίπνπ 2:1 (A.P.A., 1994) πνζνζηφ πνπ βξίζθεηαη ζε απφιπηε
αληηζηνηρία κε ηελ θαηαλνκή ηεο δηαηαξαρήο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (Cermak, Larkin,
2002).
χκθσλα κε ην D.S.M. IV (1994) ηα ηέζζεξα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ
ζεζπηζηεί ζρεηηθά κε ηε δηαηαξαρή είλαη:
Ζ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο απαηηνχλ θηλεηηθφ

i.

ζπληνληζκφ είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε ηνπ αλακελφκελνπ (ζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία θαη ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ). Δίλαη πηζαλφ λα εθδειψλεηαη
κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ θαηάθηεζε θηλεηηθψλ νξνζήκσλ φπσο
πεξπάηεκα, ζχξζηκν θ.ά., κε γεληθφηεξε αδεμηφηεηα, κε ρακειέο επηδφζεηο
ζηα ζπνξ ή κε αδπλακίεο ζηε γξαθή.
ii.

Όια

ηα

πξναλαθεξφκελα

επεξεάδνπλ

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

ηελ

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ.
iii.

Ζ δηαηαξαρή δελ νθείιεηαη ζε κηα γεληθφηεξε ηαηξηθή θαηάζηαζε (εγθεθαιηθή
παξάιπζε, εκηπιεγία, ή κπτθή δπζηξνθία) ή ζε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή
Γηαηαξαρή.
Δάλ ππάξρεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη θηλεηηθέο δπζθνιίεο είλαη επηπιένλ

iv.

απηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
Σα παηδηά κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ αληηκεησπίδνπλ ιεηηνπξγηθέο
δπζθνιίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ πξνβιήκαηα ζηνπο εμήο ηξεηο ηνκείο (Geuze,
2005):
 Καθφο έιεγρνο ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο (κεηξίνπ βαζκνχ ππνηνλία ή
ππεξηνλία, θαθφο πεξηθεξηθφο έιεγρνο, θαθή ζηαηηθή θαη δπλακηθή
ηζνξξνπία)
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 Γπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ησλ θηλήζεσλ (εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ,
ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο θίλεζεο, πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή,
απηνκαηηζκνί )
 Με επαξθήο αηζζεηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο (ακθίπιεπξνο ζπληνληζκφο,
αιιεινπρία ζηελ θίλεζε, ρξήζε αλαηξνθνδφηεζεο, ζπγρξνληζκφο, πξφβιεςε,
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο)
Οη θηλεηηθέο δπζθνιίεο πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ κφλν κηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ
πεξηγξάθεθαλ ή θαη φιεο καδί. Δπίζεο, ν βαζκφο ζνβαξφηεηαο θαη ην είδνο ησλ
δπζθνιηψλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ παηδί ζε παηδί, ελψ ζπρλά ζπλππάξρνπλ
θαη άιια πξνβιήκαηα φπσο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πξνβιήκαηα ζηε γξαθή, ηελ
αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά, ηελ νξζνγξαθία), πξνβιήκαηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν,
δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, έιιεηςε ρσξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πξνβιήκαηα
πιεπξίσζεο θαζψο θαη δηαηαξαγκέλε εηθφλα ζψκαηνο (Μαξθνβίηεο, Σδνπξηάδνπ,
1991). Δπίζεο, είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ηεο
νπηηθήο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ
(Zwicker, Missiuna, Boyd, 2009)
χκθσλα κε ηελ Κνπηζνχθε (2001) ν θιεξνλνκηθφο παξάγνληαο είλαη απηφο
πνπ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηδέμηα θίλεζε, ελψ ε Clements, (1996), θάλεη
αλαθνξά ζηελ «ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία» φπνπ ν θησρφο θηλεηηθφο
ζπληνληζκφο είλαη απνηέιεζκα λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο.
ε πξφζθαηε κειέηε ησλ Zwicker, Missiuna, Harris, θαη Boyd (2012),
αλαθέξεηαη πσο ηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε ελεξγνπνηνχλ κφλν ηε ρσξηθή
επεμεξγαζία γηα ηηο θηλήζεηο ιεπηήο επηδεμηφηεηαο, ελψ αληηζέησο ηα παηδηά κε
Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ ελεξγνπνηνχλ παξάιιεια ηελ νπηηθή θαη
ρσξηθή επεμεξγαζία. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ν εγθέθαινο κεηαμχ παηδηψλ κε
Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ θαη παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ιεηηνπξγεί κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Δψο ζήκεξα, πνιιέο ζεσξίεο θαη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο δελ παξέρνπλ επαξθή ζηνηρεία ψζηε λα δψζνπλ κηα ζαθή
απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο. (Flouris, Faught, Hay, Cairney, 2005).
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Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ Γηάηαξαρε Κηλεηηθνύ πληνληζκνύ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή απνηειεί ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα
παηδηά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπζθνιία λα ζπληνλίζνπλ ηελ θίλεζή ηνπο θαη
αδπλακία λα αθνινπζήζνπλ ηελ θπζηνινγηθή πνξεία αλάπηπμεο ησλ θηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ (Missiuna, Harris, Boyd, 2012).Παξά ην γεγνλφο φηη νη ιφγνη γηα ηελ
εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ δελ είλαη αξθεηά μεθάζαξνη έσο ζήκεξα,
ζεσξείηαη πσο παξνπζηάδνληαη ιφγσ βιαβψλ ζηελ παξεγθεθαιίδα, ηε ιεπθή νπζία,
ζην βξεγκαηηθφ ινβφ ή ην κεζνιφβην (Zwicker, Missiuna, Boyd, 2009).
Ζ θιηληθή εηθφλα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ πεξηιακβάλνπλ δπζθνιία
ζηνλ έιεγρν ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ζηνλ αηζζεηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ζηελ
θίλεζε γεληθφηεξα θαη πνιχ ζπρλά θαίλεηαη λα ζπλππάξρνπλ κε άιιεο δηαηαξαρέο
πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο (Goyen, Lui, 2009).
Γηα ηε δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ έρνπλ γξαθεί αξθεηά κε ζθνπφ λα ηελ
πξνζδηνξίζνπλ, λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη θαη επέθηαζε λα ηελ αληηκεησπίζνπλ θαη ην
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκθαλείο δπζθνιίεο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαζψο κπνξεί λα
ζπλππάξρεη θαη κε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, κπνξεί φκσο θαη λα βειηηψζεη ηηο
θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο θαη λα ην θαηαζηήζεη πην
ελεξγφ θαη δξαζηήξην κέινο (Καξαπέηζαο, Καιιηάξα, 2016).
Οη Davis, Ford, Anderson θαη Doyle (2007) κειέηεζαλ έλα δείγκα 298
8ρξνλψλ παηδηψλ πνπ είραλ γελλεζεί είηε πξφσξα είηε κε εμαηξεηηθά ρακειφ
βάξνο(<1Kg) κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ θαη γεληθά ε
θηλεηηθφηεηά ηνπο, ε γλσζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ε αθαδεκατθή πξφνδνο θαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη κεηξήζεηο έδεημαλ πσο ηα παηδηά ηεο νκάδαο πνπ εμεηαδφηαλ
εκθάληδε δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ (9,5%) ζε ζρέζε κε ηα
παηδηά πνπ γελλήζεθαλ κεηά απφ θπζηνινγηθφ ηνθεηφ (2%) θαη ζρεηίδεηαη κε ρακειέο
ζπλππάξρνπζεο γλσζηηθέο επηδφζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά.
Με ην ίδην ζέκα αζρνιήζεθαλ θαη νη De Kieviet, Piek, Aarnoudse-Moens
θαη Oosterlaan (2009) κε ζηφρν λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε ησλ πξφσξσλ παηδηψλ κε ηηο
θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απηά αλαπηχζζνπλ. ε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο, ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα θάλεθε λα ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξα ζθνξ
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ζηηο θηλεηηθέο δνθηκαζίεο κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ παξνπζηαδφηαλ ζε ζρέζε κε ηα «θπζηνινγηθά» παηδηά
ππήξρε ιφγσ ηεο πξνσξφηεηαο θαη επέκελε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο
ειηθίαο.
Παξνκνίσο θαη νη Goyen θαη Lui (2009) γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ
επηπνιαζκφ ηεο δηαηαξαρήο ζε παηδία πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα ή κε πνιχ ρακειφ
βάξνο (<1Kg) επέιεμαλ 53 παηδηά απφ ηε κνλάδα λενγλψλ θαη κεηά απφ κεηξήζεηο 1,
3 θαη 5 εηψλ ζπκπέξαλαλ πσο ην 42% ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαδε δηαηαξαρή
ζπληνληζκνχ κε ειηθία εληνπηζκνχ ηα 3 έηε.
Δπίζεο, ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε απφ κηα
κεγάιε νκάδα εξεπλεηψλ γηα λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ πξνσξφηεηαο θαη
δηαηαξαρήο ζπληνληζκνχ. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε, ε ζπγθεθξηκέλε
δηαηαξαρή είλαη πνιχ πην ζπρλή ζηα παηδία πνπ έρνπλ γελλεζεί πξφσξα ζε ζρέζε κε
ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ κε πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηεο (Edwards,
Berube, Erlandson, Haug etal., 2011).

Παξέκβαζε
Γηα

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θηλεηηθνχ

ζπληνληζκνχ πξνηείλνληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα φπσο:
 Αληηιεπηηθν-θηλεηηθήο εμάζθεζεο
 Παξέκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν
 Κηλαηζζεηηθήο εμάζθεζεο
 Πξνζαξκνζκέλεο θηλεηηθήο αγσγήο
 Αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο
 Γλσζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ
 Φπζηθνζεξαπείαο
 Δξγνζεξαπείαο
 Λνγνζεξαπείαο ( εθφζνλ ππάξρνπλ ζχλνδεο δπζθνιίεο ζην ιφγν θαη ζηελ
νκηιία.)
Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ θηλεηηθή παξέκβαζε: κηα βαζηζκέλε
ζηε δηαδηθαζία (bottom-up), φπνπ νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία
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πιεξνθφξεζεο θαη ηνπο λεπξνγλσζηηθνχο ηχπνπο ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο θαη ειέγρνπ
θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε ζεξαπεία θάπνησλ ππνθείκελσλ δηαδηθαζηηθψλ ειιεηκκάησλ
κε παξεκβάζεηο πνπ επεκβαίλνπλ ζηηο λεπξηθέο δνκέο, θαη κία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην
απνηέιεζκα (top-down), φπνπ νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ έλα δπλακηθφ
ζχζηεκα θαη ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο ή
ζπκπεξηθνξάο (2) (Polatajko, Cantin, 2005; Sugden, 2007; Wilson, Thomas, Maruff,
2002).
Δπίζεο, ε ηερληθή Μνληεζζφξη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε παηδηά ειηθίαο
λεπηαγσγείνπ (4-6 εηψλ), θαζψο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ.
Δπηπιένλ κε θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πξέπεη λ’ αληηκεησπηζηνχλ
θαη ηα δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα, φπσο ηα ζπλαηζζεκαηηθά ή ζπκπεξηθνξηθά
πξνβιήκαηα θαη νη ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο γιψζζαο θαη νκηιίαο.
Γεληθά, δελ ππάξρεη κία αξθεηά κεγάιε θιίκαθα κειεηψλ φζνλ αθνξά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Χζηφζν θάπνηεο κειέηεο
ππνζηεξίδνπλ φηη αζθήζεηο ζην ξπζκηθφ ζπληνληζκφ, θηλεηηθέο αζθήζεηο θαη
εθκάζεζε ηεο ρξήζεο πιεθηξνινγίνπ είλαη κέρξηο ελφο βαζκνχ βνεζεηηθέο
(Arnheim, Sinclair, 1979; Cratty, 1994; Gordon, McKinlay, 1980; Kaplan, Sadock,
1991).

2.10. Αηζζεηεξηαθέο Γηαηαξαρέο
Σα πξφσξα λενγλά αληηκεησπίδνπλ επίζεο θαη έλα ζχλνιν αηζζεηεξηαθψλ
δηαηαξαρψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

2.10.1 Γηαηαξαρέο Όξαζεο

Γηα ηνλ άλζξσπν, ηα αηζζεηήξηα φξγαλα απνηεινχλ ηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο
πιεξνθνξίαο. χµθσλα µε ηνλ Gibson (1966) ε φξαζε είλαη ε «βαζίιηζζα» φισλ
ησλ αηζζήζεσλ». Τπνινγίδεηαη φηη κέζσ ηνπ νπηηθνχ ζσζηφηαηνο πξνέξρνληαη ην
80% ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη έλα άηνλν ηππηθήο αλάπηπμεο (Velissarakos,
2003 ).
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Σα πξνβιήκαηα φξαζεο ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ απνηεινχλ ηα
ζπρλφηεξα ζε εκθάληζε θαη ζνβαξφηεηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα
απηά δηνξζψλνληαη κε ηαηξηθά κέζα. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα
πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη πνιχ ζνβαξά θαη δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ
πιήξσο.

Ο WHO (2002) δίλεη ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ηελ αλαπεξία πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο:


Τπθιόηεηα: νπηηθή ηθαλόηεηα κηθξόηεξε από 3/60 ζηνλ θαιύηεξν νθζαικό,
ύζηεξα από δηόξζσζε.



Μεξηθή όξαζε: νπηηθή ηθαλόηεηα κηθξόηεξε από 6/18, αιιά ίζε ή κεγαιύηεξε
από 3/60 ζηνλ θαιύηεξν νθζαικό, ύζηεξα από δηόξζσζε.
ηε ζχγρξνλε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ηα

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηα ηπθιά θαη
ηα ακβιχσπα (Kirk, 1973; Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995; Ληνδάθεο, 2000):
 Σπθιά ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα πνπ έπεηηα απφ ηε βέιηηζηε ηαηξηθή
δηνξζσηηθή παξέκβαζε, αδπλαηνχλ λα δηαβάζνπλ έληππα κε ζπκβαηηθή
γξαθή, κπνξνχλ σζηφζν λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θαη
ζπλεπψο λα εθπαηδεπηνχλ κε ην αλάγιπθν ζχζηεκα γξαθήο Braille.
 Ακβιχσπα ή κεξηθψο βιέπνληα ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα πνπ έπεηηα απφ ηε
βέιηηζηε ηαηξηθή δηνξζσηηθή παξέκβαζε, ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ
ζνβαξή βιάβε ζηελ φξαζε, κπνξνχλ σζηφζν λα δηαβάδνπλ θνηλά έληππα κε
κεγεζπκέλα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ή θαη κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθψλ θαθψλ,
θαζψο θαη λα γξάθνπλ κε ηε ζπκβαηηθή γξαθή.

Οπνηαδήπνηε βιάβε ή δηαηαξαρή ζηηο νπηηθέο, κπτθέο ή λεπξηθέο δνκέο
κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ή θαη απψιεηα ηεο φξαζεο. Οη βιάβεο απηέο
νθείινληαη θπξίσο ζε (Kirk, 1973):


αζζέλεηεο ηνπ νπηηθνχ νξγάλνπ φπσο θαηαξξάθηεο, αηξνθία νπηηθνχ
λεχξνπ,

γιαχθσκα,

εθθχιηζε

σρξήο

θειίδαο,

απνζηήκαηα

ηνπ

θεξαηνεηδνχο, ή αλάπηπμε φγθσλ θαη ηλνπιαζκάησλ
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κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο απφ ηηο νπνίεο έρεη πξνζβιεζεί ε κεηέξα θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο φπσο εξπζξά, ή ην ίδην ην παηδί θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία φπσο κεληγγίηηδα, νζηξαθηά, ηιαξά, θ.ά.



πξνγελλεηηθά

αίηηα

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηνπ

ηνθεηνχ,

φπσο

έλαο

ηξαπκαηηζκφο, ή κηα πξψηκε γέλλεζε (retinopathy of prematurity),


δηαζιαζηηθέο

ιεηηνπξγίεο

ηνπ

νπηηθνχ

νξγάλνπ

φπσο

κπσπία,

αζηηγκαηηζκφο, πξεζβπσπία, ππεξκεηξσπία


αηπρήκαηα
Ζ λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζε ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε

θπζηνινγηθά επίπεδα. Αληίζεηα, νη επηδφζεηο ηνπο ζην ζρνιείν, ζπλήζσο
πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ηεο ίδηαο ειηθίαο. Καηά
θχξην ιφγν, απηφ νθείιεηαη ζηελ αξγή ελλνηνινγηθή αλάπηπμε ε νπνία είλαη
απνηέιεζκα (Πνιπρξνλνπνχινπ‐Εαραξνγέσξγα, 1995):


ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο



ηνπ αξγνχ ξπζκνχ αλάγλσζεο



ησλ αλεπαξθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο
ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο νη εκπεηξίεο θαη νη γλψζεηο απνθηνχληαη

θπξίσο κέζσ ηεο νπηηθήο νδνχ. Αληηζέησο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε νπηηθή
πιεξνθφξεζε είλαη δπζρεξήο ή ηειείσο απνχζα, απαηηείηαη ε ελίζρπζε άιισλ
αηζζεηεξηαθψλ νδψλ αιιά θαη εηδηθψλ παηδαγσγηθψλ κέζσλ (Κππξησηάθεο, 2000).
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο παξνπζηάδνπλ
θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, εηδηθά ζηελ πξψηε θάζε
θαηάθηεζήο ηεο, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα βιέπνπλ ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία
καζαίλνπλ (Παπάλεο, Γηαβξίκεο, Βίθε 2009).
Γηα ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (1995) ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο
εκθαλίδνπλ επίζεο:


δπζθνιίεο ζηε ξχζκηζε ηνπ ηφλνπ ηεο νκηιίαο



θησρφηεξε θσλεηηθή πνηθηιία
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κεγαιχηεξε έληαζε ζηελ νκηιία



βξαδχηεξν ξπζκφ



ιηγφηεξεο ρεηξνλνκίεο θαη θηλήζεηο
Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ιηγφηεξν ή έζησ

δηαθνξεηηθά, ιέμεηο φπσο ‘νπξαλφο’ ή ‘ζηέθνκαη’ θαη γεληθά θαζπζηεξνχλ ζην λα
ζηνηρεηνζεηήζνπλ ππνζέζεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ. Γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα
έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ζην λφεκα ησλ ιέμεσλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ
νπηηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ.
εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αγσγή
ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη ε ειηθία ζηελ νπνία εκθαλίζηεθε ε
δηαηαξαρή, ε εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πηζαλήο
ππνιεηκκαηηθήο φξαζεο (Γηαλλίηζαο, 2000). ήκεξα ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο
αγσγήο, ζθνπφο είλαη ε κέγηζηε άζθεζε θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
ππνιεηπφκελεο φξαζεο πνπ δηαζέηεη ην παηδί.

Μειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Γηαηαξαρέο Όξαζεο

Γηαηαξαρέο ηεο φξαζεο ιφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ
αγγείσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα κε απνηέιεζκα αλ δελ κπνξεί λα
απνθαηαζηαζεί ε βιάβε ζα νδεγήζεη θαη ζηελ ηχθισζε. Πεξηιακβάλνληαη κπσπία,
ζηξαβηζκφο, λπζηαγκφο θαη άιιεο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχληαη επίζεο
είηε απφ βιάβε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ είηε απφ κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηνπ
εγθεθάινπ πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο (Arpino , Compagnone,
Montanaro θαη ζπλ, 2010).
Δπηπιένλ ιφγνη κπνξεί λα είλαη θάπνηα ινίκσμε, ε αζθπμία, ε έιιεηςε
βηηακίλεο Δ, ε έθζεζε ζην θσο θαη ε ππνζεξκία.
Σνπο ιφγνπο γηα ηνλ ζηξαβηζκφ εξεχλεζαλ νη Gulatis, Andrews,
Apkarianetal., (2014) ζε πξφσξα βξέθε θαη βξέθε πνιχ ρακεινχ βάξνπο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζπζρέηηζε ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ
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ζηξαβηζκνχ ζηα βξέθε πνπ γελλήζεθαλ <2Kg ελψ δελ απνηειεί παξάγνληα
εκθάληζεο ηφζν ε πξνσξφηεηα σο εβδνκάδα γέλλεζεο φζν ε έιιεηςε βάξνπο πνπ
ζπλνδεχεη ηα λενγλά.

Παξέκβαζε
Σν παηδί κε πξφβιεκα φξαζεο είλαη έλαο απφ ηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο, πνπ
έρεη φπσο θαη ηα άιια παηδηά, ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Οη ιέμεηο «βιέπσ»,
«θνηηάδσ», «δηαβάδσ», ππάξρνπλ θαη ζην δηθφ ηνπ ιεμηιφγην θαη δειψλνπλ ηηο
κεζφδνπο πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί.
βιέπσ: κπξίδσ, αθνχσ, ςάρλσ, αγγίδσ
δηαβάδσ: ζε braille, ζε θαζέηεο, ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ελζαξχλεη ην καζεηή κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα
θπθινθνξεί άλεηα ζηελ ηάμε, λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζρνιείνπ, λα δηαηππψλεη ηηο απνξίεο ηνπ, λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ ηνπ,
λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα δέρεηαη θαη λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ, κέζα ζε θιίκα ακνηβαηφηεηαο. (Οξθαλφο, 2004).
Ο εηδηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαζψο θαη κεξηθέο
δηεπζεηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ρψξν είλαη:
α) Βηβιία: Οη ηπθινί ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηδαθηηθά βηβιία ησλ βιεπφλησλ, ηα νπνία
έρνπλ κεηαγξαθεί ζην αλάγιπθν ζχζηεκα γξαθήο braille κε ηηο απαξαίηεηεο
δηαζθεπέο θαη πξνζαξκνγέο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ αζθήζεσλ, ηελ
εηθνλνγξάθεζε, (νη εηθφλεο δίδνληαη ζε πεξηγξάκκαηα ρσξίο ιεπηνκέξεηεο, άιιεο
αληηθαζίζηαληαη απφ γξαπηέο επεμεγήζεηο θ.ι.π.), ηελ πξνζζήθε νξηζκέλσλ
επεμεγεκαηηθψλ

θεθαιαίσλ

πνπ

ελδηαθέξνπλ

ηνπο

ηπθινχο

θ.ά..Δπίζεο,

ρξεζηκνπνηνχληαη ηππσκέλα θείκελα κε κεγάινπο ραξαθηήξεο. Οη κεξηθψο βιέπνληεο
καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ βηβιία κε θνηλή γξαθή, αιιά κε κεγαιχηεξα γξάκκαηα.
β) Γξαθνκεραλή braille, ε νπνία έρεη σο βαζηθή θφξκα έμη αλάγιπθεο ηειείεο
(εμάζηηγκν).
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γ) Μαγλεηφθσλα, γηα ηε ρξήζε νκηινχλησλ βηβιίσλ, δειαδή θαζεηψλ κε γξακκέλα
νιφθιεξα δηδαθηηθά βηβιία, ινγνηερληθά έξγα θ.ι.π..
δ) Μέζα πξνβνιήο φπσο νη εηδηθνί θαθνί γηα ηε κεγέζπλζε εηθφλσλ, θεηκέλσλ,
δηαγξακκάησλ θ.ι.π. γηα ηνπο κεξηθψο βιέπνληεο.
ε) Σα κνιχβηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεξηθψο βιέπνληεο λα έρνπλ κχηε πιαηχηεξε
απφ ηα ζπλεζηζκέλα, λα γξάθνπλ καιαθά, ην δε ραξηί λα έρεη ρξψκα ππνθίηξηλν
(θξεκ) θαη λα κε γπαιίδεη.
ζη) Σα ζξαλία λα είλαη θηλεηά.
δ) Οη ηνίρνη, νη νξνθέο, ηα θαζίζκαηα, ηξαπέδηα θαη ινηπά έπηπια λα έρνπλ
νπδέηεξνπο ρξσκαηηζκνχο θαη λα κελ είλαη γπαιηζηεξά.
ε) Ο θσηηζκφο, λα δηαρέεηαη ηζνκεξψο ζε φιε ηελ αίζνπζα θαη λα κελ είλαη
εθζακβσηηθφο.
ζ) Σα παξάζπξα, λα έρνπλ ην αλάινγν κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ χςνο απφ ην δάπεδν
γηα ιφγνπο αζθαιείαο, νη δε ζθάιεο λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθά θάγθεια θαη εηδηθή
ζήκαλζε ζηηο άθξεο ησλ ζθαινπαηηψλ.
η) Με ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γίλεηαη πιένλ δπλαηή ε εηζαγσγή ηνπ
ηππσκέλνπ θεηκέλνπ θαηεπζείαλ µέζσ ζάξσζεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ε
κεηαηξνπή ηνπ είηε ζε Οκηιία, είηε ζε θείκελα Braille. (Υηνπξέα, 1998).
Αγσγή θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ:Ζ αγσγή θηλεηηθφηεηαο θαη
πξνζαλαηνιηζκνχ, καδί κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο θπθινθνξηαθήο θαη θπζηθήο
αγσγήο, έρεη σο ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ ειεχζεξε θαη απηφλνκε θίλεζε ησλ
ηπθιψλ θαη κεξηθψο βιεπφλησλ καζεηψλ ζε θιεηζηνχο θαη αλνηρηνχο ρψξνπο, θαη
απνηειεί αθελφο κελ μερσξηζηφ κάζεκα αθεηέξνπ δε βαζηθή δηδαθηηθή αξρή, ε νπνία
πξέπεη λα αξρίδεη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα, λα δηδάζθεηαη ζε αηνκηθή βάζε ζην
ζρνιείν θαη ζην ζπίηη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, αιιά θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε
νπνία πξέπεη λα απνθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αγσγή θηλεηηθφηεηαο.
Σα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα θηλνχληαη απηφλνκα κε
ηε ρξήζε ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ, ηνπ απινχ ή ηνπ ζχγρξνλνπ κε αθηίλεο ιέηδεξ.
Δπηπιένλ ε θαιιηέξγεηα αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ, θαη ε εθπαίδεπζε ζηελ πινήγεζε

Α.ΣΔΗ Ζπείξνπ, Σκήκα Λνγνζεξαπείαο

ειίδα 98

Πηπρηαθή Δξγαζία
κε έλα ζχζηεκα ζπλζεηηθήο νκηιίαο κε ρξήζε GPS βνεζνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπο. (Beukelman, Mirenda, 1994; Crystal, 1997)

2.10.2 Γηαηαξαρέο Αθνήο – Βαξεθνΐα

«Κσθόο: είλαη απηόο πνπ, είηε θνξάεη αθνπζηηθά είηε όρη, δελ αληηιακβάλεηαη
ηελ νκηιία κε ηελ αθνή ηνπ κόλν. Φξεζηκνπνηεί θύξηα ην νπηηθό θαλάιη, γηα λα
αληηιεθζεί ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ (ρεηιαλάγλσζε, λνεκαηηθή γιώζζα, γξαπηή γιώζζα).
Η αθνπζηηθή απώιεηα ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη από 70dB θαη πάλσ.
Βαξήθννο: είλαη απηόο πνπ, είηε θνξάεη αθνπζηηθά είηε όρη, δπζθνιεύεηαη λα αληηιεθζεί
ηελ νκηιία κε ηελ αθνή ηνπ κόλν. Πάλησο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πιεξνθνξηώλ
ηεο νκηιίαο ην αληηιακβάλεηαη από ηελ αθνή ηνπ. Η αθνπζηηθή βιάβε ζηηο πεξηπηώζεηο
απηέο είλαη από 35dB έσο 69dB» (Λακπξνπνχινπ 1999b).

Κψθσζε είλαη ε αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα ζπιιάβεη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα.
Άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, απνηεινχλ κηα εηεξνγελή νκάδα εθφζνλ δηάθνξνη
παξάγνληεο φπσο ε θχζε θαη ν βαζκφο ζνβαξφηεηαο ηεο βαξεθνΐαο ηνπο κπνξνχλ λα
δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. Δπίζεο, ζεκαληηθνί παξάκεηξνη είλαη ην πφηε παξνπζηάζηεθε
ε βαξεθνΐα, πνηφ ήηαλ ην αίηην, θαη πφζν γξήγνξα εμειίρζεθε. Απαξαίηεην είλαη λα
ηνληζηεί, πσο νη ηδηνκνξθίεο ηεο βαξεθνΐαο επεξεάδνπλ ην πιάλν ηεο ζεξαπείαο πνπ
αθνξά ηελ αθννινγηθή απνθαηάζηαζε (Σξίκκεο, 2012).
Βαξεθνΐα αγσγηκφηεηαο, έρνπκε φηαλ δηαθφπηεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ,
επεηδή ππάξρεη βιάβε ζην ζχζηεκα αγσγήο ηνπ ήρνπ ζην έμσ θαη έζσ νπο. ηα
παηδηά ε πην θνηλή αηηία δπζιεηηνπξγίαο είλαη ε κέζε σηίηηδα ή ε κφιπλζε ηνπ σηφο
ελψ ζηνπο ελήιηθεο ε σηνζθιήξπλζε (Shipley, McAfee, 2013). ην αθνφγξακκα κε
βαξεθνΐα ηχπνπ αγσγηκφηεηαο βιέπνπκε ηελ θακπχιε αγσγήο δηα ησλ νζηψλ λα
είλαη θπζηνινγηθή, ελψ ππάξρεη πηψζε θαη απνκάθξπλζε ηεο θακπχιεο δηα ηνπ αέξα
απφ ηελ νζηέηλε, εμαηηίαο βιάβεο ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο ηνπ ήρνπ, ζην έμσ ή κέζν
απηί ( Εηάβξα, θεπάο, 2009).
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Ζ λεπξναηζζεηήξηα ή ηχπνπ αληηιήςεσο βαξεθνΐα, εκθαλίδεηαη φηαλ ηα
ηξηρνεηδή αγγεία ηνπ θνριία ηνπ απηηνχ ή ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ (VII) έρνπλ
θαηαζηξαθεί. Παξαηεξείηαη αδπλακία θαη εμαζζέλεζε ηεο

κεηαθνξάο ηνπ ήρνπ

κέζσ ησλ νζηαξίσλ, ε νπνία θαη είλαη κφληκε. Μεξηθέο απφ ηηο αηηίεο εκθάληζήο ηεο
είλαη

νη κνιχλζεηο, νη αηέιεηεο ηεο γέλλεζεο θαζψο θαη ε αζζέλεηα Meniere,

(Shipley, McAfee, 2013).

ηε βαξεθνΐα ηχπνπ αληηιήςεσο, παξαηεξνχκε ζην

αθνφγξακκα, λα έρνπκε πηψζε ίδηνπ βαζκνχ θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ, θαη ζηηο ίδηεο
ζπρλφηεηεο, ηφζν ζηελ νζηέηλε φζν θαη ζηελ αέξηλε νδφ (Εηάβξα, θεπάο, 2009).
Ζ κηθηή βαξεθνΐα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο βαξεθνΐαο αγσγηκφηεηαο θαη
λεπξναηζζεηεξηαθήο. Γειαδή, παξνπζηάδεηαη βιάβε ηφζν ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο
ηνπ αέξα φζν θαη ζηελ αληίιεςε. Σν πνζνζηφ ηεο λεπξναηζζεηήξηαθήο απψιεηαο
θαζνξίδεη ηελ ερεηηθή ιεθηηθή παξακφξθσζε (Shipley, McAfee 2013). ην
αθνφγξακκα κε βαξεθνΐα κηθηνχ ηχπνπ, βιέπνπκε ηελ θακπχιε ηεο λα είλαη θαηά
έλα βαζκφ πην θάησ απφ ην θπζηνινγηθφ, ελψ παξάιιεια ε θακπχιε ηεο αέξηλεο
νδνχ, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξνπ βαζκνχ πηψζε θαη αηζζεηή απνκάθξπλζε απφ ηελ
θακπχιε ηεο νζηέηλεο νδνχ (Εηάβξα, θεπάο, 2009).
Ζ

θψθσζε

δηαθξίλεηαη

ζε

πξνγισζζηθή

(prelingualdeafness)

θαη

κεηαγισζζηθή θψθσζε (postlingualdeafness). Ζ πξνγισζζηθή θψθσζε είλαη
ππαξθηή θαηά ηε ζηηγκή γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ ή εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ην ηξίην έηνο
ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, φπνπ ε εθκάζεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ δελ έρεη
αλαπηπρζεί ηειείσο. Ζ κεηαγισζζηθή θψθσζε εκθαλίδεηαη κεηά απφ ην ηξίην έηνο
δσήο ηνπ αηφκνπ, θαζψο επίζεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο
δσήο ελφο αηφκνπ.
Οη ζπλέπεηεο ηεο θψθσζεο, φπσο π.ρ. ε επηβξάδπλζε ηεο πλεπκαηηθήο
αλάπηπμεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξίκαλζεο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ,
ζπλδένληαη απφιπηα κε ην ρξφλν πνπ εθδειψζεθε ε αθνπζηηθή αλεπάξθεηα. Γηα ην
ιφγν απηφ, γίλεηαη θαηαλνεηφ, πσο νη ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε θψθσζεο, πνπ
παξνπζηάζηεθε κεηά ηε γέλλεζε, είλαη ζπλήζσο ειαθξφηεξεο. πλεπψο, αλ ε
θψθσζε εκθαληζηεί κεηά ηε λεαληθή ειηθία, νη δπζθνιίεο ζηελ πξνθνξηθή
επηθνηλσλία είλαη ζαθψο πεξηνξηζκέλεο.
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Μειέηεο ζρεηηθά κε ηηο Γηαηαξαρέο Αθνήο
Πνιιέο θνξέο ηα πξφσξα εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ηεο αθνήο ηνπο κε αξθεηά
ζπρλή ηε βαξεθνΐα(πνζνζηφ 1-6%) ιφγσ ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο, ππνμίαο, ρξήζεο
ακηλνγιπθνζηδψλ, αηκνξξαγία ζην έζσ νπο αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ ηεο
ζεξκνθνηηίδαο πνπ απνηειεί επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ην λενγλφ (Velikos, 2016).
θνπφο ηεο κειέηεο ησλ Vashistha, Aseri, Singh θαη Verma (2016) ήηαλ λα
δηαπηζησζεί ν επηπνιαζκφο ηεο εμαζζέλεζεο ηεο αθνήο ζε 100
θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

βξέθε πςεινχ

απηψλ πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα θαη απηψλ κε

βάξνο γέλλεζεο <1,5kg. Απφ ηα 100 παηδηά, ηα 85 βξέζεθε λα έρνπλ αθνή εληφο ησλ
θαλνληθψλ νξίσλ. Ζ βιάβε ηεο αθνήο εληνπίζηεθε ζε 15 πεξηπηψζεηο απφ ηηο νπνίεο
7 είραλ κνλφπιεπξε απψιεηα αθνήο θαη 8 είραλ δηκεξή απψιεηα αθνήο.
Δπίζεο ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο
πνπ νθείινληαη ζηελ απψιεηα ηεο αθνήο θαζψο δπζθνιεχεηαη ε επηθνηλσλία θαη θαη’
επέθηαζε νη αιιειεπηδξάζεηο κε ην νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ
πεξηβάιινλ (Desjardin, Ambrose, Martinez, Eisenberg, 2009)γη απηφ θαη θξίλνληαη
θαίξηαο ζεκαζίαο νη φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξεο παξεκβάζεηο ζηα πξψηκα λενγλά
(Leung, Cifra, Agtheetal., 2016).

Παξέκβαζε
Ζ αθννινγηθή απνθαηάζηαζε ζε άηνκα κε δηαηαξαρέο αθνήο πεξηιακβάλεη
δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ απνιέζεη εληειψο ηελ αθνή ηνπο ή
δηαηεξνχλ ειάρηζηα ππνιείκκαηά ηεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ ηελ νκηινχκελε
γιψζζα, παξά κφλν κε εηδηθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη παηδαγσγηθή βνήζεηα.
Σα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο είλαη ζρεδηαζκέλα γηα άηνκα κε βαξεθνΐα ε νπνία
δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ηαηξηθά, φπσο είλαη ε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα.
θνπφο ησλ αθνπζηηθψλ, είλαη λα παξέρνπλ ζην εμαζζελεκέλν απηί έλα ζήκα πην
εληζρπκέλν ψζηε λα βειηησζεί ε αληίιεςε ηεο νκηιίαο. Τπάξρνπλ πνηθίια ζηπι
αθνπζηηθψλ φπσο είλαη ηα

νπηζζνσηηαία, ηα ελδνσηηαία, ηα

ελδνθαλαιηθά, ηα

ηειείσο ελδνθάλαια, ηα αθνπζηηθά ζψκαηνο θαη ηα αθνπζηηθά γπαιηψλ. Δπίζεο
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ππάξρνπλ ηα νζηέηλα ζπγθξαηνχκελα αθνπζηηθά, ηα αθνπζηηθά νζηέηλεο αγσγήο θαη
ηα απηηθνδνλεηηθά αθνπζηηθά (Anderson, Shames, 2013).
Σν θνριηαθφ εκθχηεπκα, είλαη κία ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία αληηθαζηζηά
φιν ην ζχζηεκα ηεο αθνήο θαη θπξίσο ηα αηζζεηηθά ηξηρσηά θχηηαξα ηνπ νξγάλνπ
ηνπ Corti ζηνλ θνριία. Κάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο παξέρεη ηελ αίζζεζε ηνπ
ήρνπ ζε άηνκα κε ζνβαξή απψιεηα αθνήο ή ζε θσθά άηνκα κεηαηξέπνληαο ηελ
κεραληθή ερεηηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ κε ηε
βνήζεηα ησλ ειεθηξνδίσλ ζην θνριηαθφ λεχξν πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηφπηλ
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε αζζελείο κε βαξεθνΐα ζηα φξηα ηεο θψθσζεο
(Marschark, Lang, &Albertini, 2002).
Ζ λνεκαηηθή γιψζζα εηζάγεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο σο
γιψζζα ζηελ νπνία ην παηδί κε πξνβιήκαηα αθνήο έρεη κεγαιχηεξε αηζζεηεξηαθή
πξνζβαζηκφηεηα. Ζ δηδαζθαιία ηεο πεξηιακβάλεη ηνπο θαηάιιεινπο εθπαηδεπηηθνχο,
πιηθά θαη κεζνδνινγία. Ζ λνεκαηηθή αμηνπνηείηαη πιήξσο γηα ηε γισζζηθή, γλσζηηθή
θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή (Κνπξκπέηεο, 1999).
Ζ γλψζε ηεο λνεκαηηθήο ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ επηηπρή δηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ ειιεληθή δηδάζθεηαη σο δεχηεξε γιψζζα θαη ε δηδαζθαιία
ηεο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο

δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Δίλαη

απαξαίηεην λα γίλεηαη κε κεζνδηθφ θαη εληαηηθφ ηξφπν, ψζηε φινη νη απφθνηηνη ηεο
βαζηθήο εθπαίδεπζεο λα θαηέρνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηε γξαπηή ηεο
κνξθή (Gregory, 1993).
Σν ζχζηεκα Bliss είλαη έλα ελαιιαθηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έρεη
ζρεδηαζηεί γηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ιφγνπ. Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη ζχκβνια
ηα φπνηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε εηθφλεο ή λα είλαη δηακνξθσκέλα έηζη ψζηε θάζε
ρξήζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Αλ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα
γίλεη απνδεθηή απφ έλα παηδί κε πξνβιήκαηα αθνήο εμαξηάηαη απφ κεξηθνχο
παξάγνληεο, φπσο ε λνεκνζχλε, ε πξφζεζε γηα επηθνηλσλία θαζψο θαη ε νπηηθή θαη ε
αθνπζηηθή νμχηεηα (Καξακήηζνπ, 1998).
Σν ζπκβνιηθφ ζχζηεκα Rebus ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε γηα φζνπο έρνπλ
δπζθνιία λα αλαπηχμνπλ επαξθψο ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. Υξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο απφ ινγνζεξαπεπηέο ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο αιιά θαη ζε επξχηεξεο
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δνκέο εηδηθήο αγσγήο γηα ηε βαζκηαία δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο. Μπνξεί λα γίλεηαη
ζπλδπαζκφο κε ζχκβνια ηνπ Makaton. Τπάξρνπλ ηξία είδε ζπκβφισλ, ηα
αθεξεκέλα, νη ζέζεηο, θαη ηα εηθνλνγξαθεκέλα (Καξακήηζνπ,1998).
Σν Makaton είλαη έλα αθφκε ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ
ελζαξξχλεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο
(Walker, 1997). Απνηειείηαη απφ εηθφλεο θαη ζχκβνια πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ
αληηιεπηά ζε άηνκα κε θψθσζε θαη βαξεθνΐα, αιιά θαη άιιεο δηαηαξαρέο
επηθνηλσλίαο.
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Κεθάιαην 3ν
Παξνπζίαζε Έξεπλαο
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ην
νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Πξνηνχ, φκσο αλαιχζνπκε θαη ζπδεηήζνπκε ην
εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζακε.

3.1 θνπόο Σεο Έξεπλαο
ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα επεμεξγαζηνχκε αλ ε πξνσξφηεηα
ζπζρεηίδεηαη κε θάπνηα λεπξαλαπηπμηαθή ή λεπξναηζζεηεξηαθή δηαηαξαρή.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηφρνο ήηαλ λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηα λενγλά πνπ γελληνχληαη
θάησ απφ ηηο 37 εβδνκάδεο ηεο θχεζεο ηνπο εκθαλίδνπλ θάπνηα λεπξαλαπηπμηαθή ή
λεπξναηζζεηεξηαθή δηαηαξαρή, ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ, επηρεηξψληαο κηα
αλαδξνκηθή κειέηε. Δπίζεο, επηπξφζζεην ζηφρν απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε πηζαλψλ
ζπζρεηίζεσλ ηεο πξνσξφηεηαο κε θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ηεο
νηθνγέλεηαο, φπσο ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην
κνξθσηηθφ επίπεδν, ε

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνληψλ, θαζψο θαη ηα

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα αδέξθηα θαη νη γνλείο απηψλ ησλ παηδηψλ.

3.2 Τιηθό
Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο θαθέινπο ελφο δείγκαηνο
εβδνκήληα παηδηψλ (Ν=70) πνπ έρνπλ γελλεζεί πξφσξα (< 37 εβδνκάδεο θχεζεο), εθ
ησλ νπνίσλ ηα 22 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 41 αγφξηα.
Σν δείγκα θαη νη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο,
φπσο θέληξα ινγνζεξαπείαο, εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη απφ παηδηάηξνπο. εκαληηθφο
αξηζκφο δεδνκέλσλ πξνήιζε θαη απφ ην παξάξηεκα Ησαλλίλσλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ
(Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Πξνζψπσλ). Ζ
παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ (Ησάλληλα), ηεο
θεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Έδεζζα, Θεζζαινλίθε) θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
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(Πηνιεκαΐδα, Κνδάλε, Φιψξηλα θαη Γξεβελά). Γηαλεκήζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα,
εθ ησλ νπνίσλ απαληήζεθαλ ηα 80, απφ ηα νπνία θξίζεθαλ έγθπξα ηα 70, ζχκθσλα
κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο θχεζεο<37 εβδνκάδσλ θαη ηελ απάληεζε φισλ
ησλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ ζπζρέηηζε κε ηηο λεπξναλαπηπμηαθέο θαη
λεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην εηζφδεκα, θ.ά.
Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ έλα ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ
εμεγνχζε ην ζηφρν ηεο έξεπλαο θαη δηαβεβαίσλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ζε
πξνζσπηθά ζηνηρεία. Γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη νη θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
έγηλε κε αξηζκνχο θαη φρη κε νλνκαηεπψλπκν.

3.3 Μέζνδνο
Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηέιεζε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην πνπ
ζπκπιεξψζεθε απφ επαγγεικαηίεο πγείαο, κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ησλ
παηδηψλ, ην νπνίν ζπγθέληξσλε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:


Σελ ειηθία θχεζεο



Σελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε



Σν κνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο θαη παηέξα



Σελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κεηέξαο θαη παηέξα



Σν κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα



Πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο γνλέσλ



Πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο ηα αδέξθηα



Αλ ππάξρεη θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή
Κξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηη νξίδεηαη σο εξσηεκαηνιφγην,
θαζψο θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζηζηήθακε γηα λα ην
ζρεδηάζνπκε.
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«Tν εξσηεκαηνιόγην είλαη ην βαζηθόηεξν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Δίλαη κηα ζεηξά από εξσηήζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ζέκα πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε, ζηηο νπνίεο θαινύληαη λα
απαληήζνπλ ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ ή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο».(Εαραξνπνχινπ,
2012)
Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην (βι. παξάξηεκα) πιεξνί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ φια
ηα απαηηνχκελα ζηάδηα. Σα 5 ζηαδία θαηαζθεπήο είλαη ηα αθφινπζα(Εαραξνπνχινπ,
2012):
1. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ είδνπο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
πξέπεη λα ζπιιέγνπλ.
2. Ο θαζνξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα.
3. Ο θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ εξσηήζεσλ.
4. Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ
5. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξσηήζεσλ.

3.4 ηαηηζηηθή Αλάιπζε
Σα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 22,
εθαξκφδνληαο θπξίσο πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη κηα απιή αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ. Ο
φξνο πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλαθέξεηαη ζηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο
γίλεηαη ε νξγάλσζε, ε παξνπζίαζε θαη ε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ
(Εαραξνπνχινπ, 2012).
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3.5 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ
ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 1) αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ησλ δχν θχισλ.
Απφ δείγκα 70 παηδηψλ: 1) αγφξηα (Ν=46) θαη 2) θνξίηζηα (Ν=24).

Φφλο
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ρήκα 1. Φχιν ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 2) παξνπζηάδεηαη ε ειηθία θχεζεο ησλ
λενγλψλ. Οκαδνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ζε ηξείο θαηεγνξίεο απφ δείγκα 70
αηφκσλ:
1ε: 24-28 εβδνκάδεο θχεζεο: 17 παηδηά
2ε: 28 - 34 εβδνκάδεο θχεζεο: 32 παηδηά
3ε : 34 - 37 εβδνκάδεο θχεζεο: 21 παηδηά
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Ηλικία Κφηςησ
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ρήκα 2.Ζιηθία θχεζεο λενγλψλ.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 3) παξνπζηάδνληαη ηα λενγλά πνπ είλαη ζηελ
1ε θαηεγνξία ηεο έξεπλαο απφ 24 έσο 28 εβδνκάδεο θχεζεο. Απφ ζχλνιν 17 παηδηψλ:
1) αγφξηα (Ν=10) θαη 2) θνξίηζηα (Ν=7).

24-28 Eβδομάδεσ Κφηςησ

10

5

0
1
2

ρήκα 3.1ε θαηεγνξία απφ 24 έσο 28 εβδνκάδεο θχεζεο.
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ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 4) παξνπζηάδνληαη ηα λενγλά πνπ είλαη ζηελ
2ε θαηεγνξία ηεο έξεπλαο απφ 28 έσο 34 εβδνκάδεο θχεζεο. Απφ ζχλνιν 32 παηδηψλ:
1) αγφξηα (Ν=25) θαη 2) θνξίηζηα (Ν=7).

28-34 Eβδομάδεσ Κφηςησ
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ρήκα 4. 2ε θαηεγνξία απφ 28 έσο 34 εβδνκάδεο θχεζεο.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 5) παξνπζηάδνληαη ηα λενγλά πνπ είλαη ζηελ
3ε θαηεγνξία ηεο έξεπλαο απφ 34 έσο 37 εβδνκάδεο θχεζεο. Απφ ζχλνιν 21 παηδηψλ:
1) αγφξηα (Ν=11) θαη 2) θνξίηζηα (Ν=10).
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34-37 Eβδομάδεσ Κφηςησ
11
10,5
10
9,5
1
2

ρήκα 5. 3ε θαηεγνξία 34 έσο θαη 37 εβδνκάδεο θχεζεο.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 6) παξνπζηάδνληαη ηα αίηηα πξνσξφηεηαο.
Απφ δείγκα 70 πεξηπηψζεσλ πξνθχπηεη: 1) πνιχδεκε θχεζε (Ν=11), 2) ελδνκήηξηα
ινίκσμε (Ν=9), 3) ρξφληεο παζήζεηο (ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ππέξηαζε) (Ν=10), 4)
ρξσκνζσκηθή αλσκαιία (Ν= 3), 5) αηκνξξαγία πιαθνχληα (Ν= 2), 6) ηλνκχσκα
(Ν= 2), 7) αλεπάξθεηα ηξαρήινπ (Ν=0), 8) ρξήζε νπζηψλ (Ν=0) θαη 9) άγλσζηα
αίηηα (Ν=33).

Αίτια Προωρότητασ
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ρήκα 6.Αίηηα πξνσξφηεηαο λενγλψλ.
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ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 7) παξνπζηάδεηε ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ δείγκα 138 γνλέσλ πξνθχπηεη: 1)
άγακνη (Ν=0), 2) έγγακνη (Ν=126 ), 3) δηαδεπγκέλνο-ε /ζε δηάζηαζε (Ν=10) θαη 4)
ρήξνο/α (Ν=2).

Oικογενειακή Κατάςταςη
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ρήκα 7. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 8) παξνπζηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο
κεηέξαο. Απφ ζχλνιν 70 αηφκσλ πξνθχπηεη: 1) απφθνηηνο Γεκνηηθνχ (N=8), 2)
απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Ν=12), 3)

απφθνηηνο Λπθείνπ (Ν=20), 4) απφθνηηνο

ΑΔΗ/ΑΣΔΗ (Ν=30).
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Μορφωτικό Επίπεδο Μητζρασ
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ρήκα 8. Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 9) παξνπζηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή
θαηάζηαζε ησλ κεηέξσλ. Απφ δείγκα 70 αηφκσλ: 1) άλεξγεο (Ν=28), 2) εξγαδφκελεο
(Ν=39) θαη 3) ζπληαμηνχρεο (Ν=3).

Επαγγελματική Κατάςταςη Μητζρασ
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ρήκα 9. Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κεηέξαο.
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ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 10) παξνπζηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ
παηέξα. Απφ δείγκα 68αηφκσλ: 1) απφθνηηνο Γεκνηηθνχ (Ν=9), 2) απφθνηηνο
Γπκλαζίνπ (Ν=19), 3) απφθνηηνο Λπθείνπ (Ν=28), 4) απφθνηηνο ΑΔΗ/ΑΣΔΗ (Ν=12).

Μορφωτικό Επίπεδο Πατζρα
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ρήκα 10. Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 11) παξνπζηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή
θαηάζηαζε ηνπ παηέξα. Απφ δείγκα 68 αηφκσλ: 1) άλεξγνη (Ν=0), 2) εξγαδφκελνη
(Ν=65) θαη 3) ζπληαμηνχρνη (Ν= 3).

Επαγγελματική Κατάςταςη Πατζρα
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ρήκα 11. Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε παηέξα.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα12) παξνπζηάδεηαη ην κεληαίν εηζφδεκα πνπ
έρνπλ νη νηθνγέλεηεο. Απφ δείγκα 70 νηθνγελεηψλ πξνθχπηεη: 1) <400 επξψ (Ν=3) 2)
400-800 επξψ (Ν=24), 3) 1.5000-2.500 επξψ (Ν= 31), 4) >2.500 (Ν= 2) θαη ηέινο 5)
>5.000 επξψ (Ν=10).

Μεληαίν Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα
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ρήκα12. Μεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα

Σν παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 13) απεηθνλίδεη ηελ ηπρφλ χπαξμε δηαηαξαρψλ ζηα
αδέξθηα ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο. Απφ ην δείγκα 67 παηδηψλ: 1) ρσξίο δηαηαξαρή
(Ν=65), ελψ 2) κε δηαηαξαρή(Ν=2).
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Διαταχζσ ςτα Αδζρφια
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ρήκα 13. Τπαξθηέο θαη κε δηαηαξαρέο ζηα αδέξθηα.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 14) παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ
κε πξνβιήκαηα πγείαο. Απφ δείγκα 138 πξνθχπηεη φηη: 1) εκθαλίδνπλ θάπνην
πξφβιεκα πγείαο (Ν=28) ελψ, 2) δελ εκθαλίδνπλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο (Ν=110).

Προβλήματα Υγείασ των Γονζων
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ρήκα 14.Πξνβιήκαηα πγείαο ησλ γνλέσλ.
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Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ γνλέσλ κε πξνβιήκαηα πγείαο πξνθχπηεη:
1)κε πξνβιήκαηα πγείαο θαη νη δπν γνλείο (Ν=8) θαη 2) κε πξνβιήκαηα πγείαο κφλν ν
έλα γνλέαο (Ν=20)(ζρήκα 15).

Πξνβιήκαηα Τγείαο θαη ζηνπο 2 Γνλείο
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ρήκα 15. Πξνβιήκαηα πγείαο θαη ζηνπο 2 γνλείο.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 16) παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο
ησλ κεηέξσλ. Απφ δείγκα 70 αηφκσλ πξνθχπηεη: 1) ςπρηθή δηαηαξαρή (Ν=6), 2)
ρξφληεο παζήζεηο (Ν=3), 3) γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο (Ν=1), 4) επηιεςία (Ν=1), 5)
θαξθίλνο (Ν=1), 6) νξκνληθέο δηαηαξαρέο (Ν=2) θαη 7) ρσξίο πξνβιήκαηα πγείαο
(Ν=56).
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Προβλήματα Υγείασ των Μητζρων
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ρήκα 16. Πξνβιήκαηα πγείαο ησλ κεηέξσλ.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 17) παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο
ζηνπο παηέξεο. Απφ δείγκα 68 πεξηπηψζεσλ, πξνθχπηεη: 1) ςπρηθή δηαηαξαρή (Ν=2)
θαη 2) θαξθίλνο (Ν=1) θαη 3) ρσξίο πξνβιήκαηα πγείαο (Ν=65).

Πξνβιήκαηα Τγείαο ησλ Παηέξσλ
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ρήκα 17. Πξνβιήκαηα πγείαο ησλ παηέξσλ.
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ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 18) παξνπζηάδνληαη νη δηαηαξαρέο πνπ
εκθαλίδνπλ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο. Απφ δείγκα 70 αηφκσλ πξνθχπηεη: 1)
ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (Ν=4), 2) λνεηηθή πζηέξεζε (Ν= 2), 3) εγθεθαιηθή
παξάιπζε (Ν=11),4) αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο (Ν=5),
καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Ν=13),

5)ΓΔΠ-Τ (Ν=7), 6)

7) δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (απηηζκφο)

(Ν=2), 8) δηαηαξαρέο ζίηηζεο θαη θαηάπνζεο-δπζθαγία (Ν=1), 9) δηαηαξαρέο ιφγνπ
θαη νκηιίαο (Ν=5), 10) άιιεο δηαηαξαρέο (Ν=11) θαη 11) ρσξίο δηαηαξαρή (Ν=9).

Nευροαναπτυξιακζσ και
Νευροαιςθητηριακζσ Διαταραχζσ
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ρήκα 18. Νεπξνλαπηπμηαθέο θαη λεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.

ην παξαθάησ γξάθεκα (ζρήκα 19) παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο

ησλ

παηδηψλ κε ζπλππάξρνπζεο ή φρη δηαηαξαρέο. Απφ δείγκα 70 αηφκσλ: 1) κε
ζπλππάξρνπζα δηαηαξαρή (Ν=61) θαη 2) ρσξίο ζπλππάξρνπζα δηαηαξαρή (Ν=9).
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Συνυπάρχουςεσ Διαταραχζσ

70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

ρήκα 19. Δκθάληζε ζπλππαξρνπζψλ δηαηαξαρψλ.
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3.6 Γηαπηζηώζεηο – πδήηεζε
Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο.
Πίλαθαο 1. Κνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ν=70

Πνζνζηό %

Φύιν
Αγφξηα

46

65%

Κνξίηζηα

24

35%

Δβδνκάδεο θύεζεο
24-28 εβδνκάδεο

17

24%

28-34 εβδνκάδεο

32

46%

34-37 εβδνκάδεο

21

30%

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ
Άγακνη

0

0%

Έγγακνη/ζε ζπκβίσζε

126

91%

Γηαδεπγκέλνη

10

7%

Υήξνο/α

2

2%

Μνξθσηηθό επίπεδν Μεηέξαο
Απφθνηηεο Γεκνηηθνχ

8

11%

Απφθνηηεο Γπκλαζίνπ

12

17%

Απφθνηηεο Λπθείνπ

20

29%

Απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ

30

43%

Μνξθσηηθό επίπεδν Παηέξα
Απφθνηηνη Γεκνηηθνχ

9

13%

Απφθνηηνη Γπκλαζίνπ

19

28%

Απφθνηηνη Λπθείνπ

28

41%

Απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ

12

18%

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κεηέξαο
Άλεξγεο

28

40%

Δξγαδφκελεο

39

56%

πληαμηνχρεο

3

4%
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Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε παηέξα
Άλεξγνη

0

0%

Δξγαδφκελνη

65

96%

πληαμηνχρνη

3

4%

Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα
<400

3

4%

400-800

24

34%

1500-2500

31

44%

>2500

2

3%

>5.500

10

15%

Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ζηα αδέξθηα
Ναη

65

98%

Όρη

2

2%

Πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο γνλείο
Ναη

28

20%

Όρη

110

80%

Αηηία πξνσξόηεηαο
Πνιχδεκε θχεζε

11

15%

Δλδνκήηξηα ινίκσμε

9

12%

Υξφληεο παζήζεηο

10

13%

αλσκαιία

3

4%

Αηκνξξαγία πιαθνχληα

2

4%

Ηλνκχσκα

2

3%

Αλεπάξθεηα ηξαρήινπ

0

0%

Υξήζε νπζηψλ

2

3%

Άγλσζηα αίηηα

33

45%

Υξσκνζσκηθή

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα νη λεπξναλαπηπμηαθέο θαη
λεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο.

Πίλαθαο 2.Νεπξναλαπηπμηαθέο θαη Νεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο
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Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο
Ν=70
Φπρνθηλεηηθή

Πνζνζηό%
4

6%

Ννεηηθή πζηέξεζε

2

3%

Δγθεθαιηθή παξάιπζε

11

16%

Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο

5

7%

ΓΔΠ-Τ

7

10%

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο

13

18%

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο

2

3%

1

1%

Γηαηαξαρέο ιφγνπ /νκηιίαο

5

7%

Άιιεο Γηαηαξαρέο

11

16%

Υσξίο Γηαηαξαρή

9

13%

θαζπζηέξεζε

Γηαηαξαρέο (Απηηζκφο)
Γηαηαξαρέο ζίηηζεοθαηάπνζεο-δπζθαγία

πλππάξρνπζεο Γηαηαξαρέο
Ναη

61

90%

Όρη

9

10%

Απφ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πηζαλή χπαξμε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ
θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο πξνσξφηεηαο δε
θάλεθε λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη
ηφζν ζην ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ δείγκαηνο, φζν θαη ζηε κεζνδνινγία, θαζψο
πξφθεηηαη γηα κηα αλαδξνκηθή κειέηε, ηεο νπνίαο ηα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ ην
ηζηνξηθφ πνπ δηαηεξνχλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο.
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πκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο, κεηά απφ φιε απηή ηε κειέηε ηφζν ζε εξεπλεηηθφ, φζν θαη
βηβιηνγξαθηθφ επίπεδν πξνθχπηεη φηη ε πξνσξφηεηα έρεη σο ζπλαθφινπζν ηελ
εκθάληζε λεπξναλαπηπμηαθψλ θαη λεπξναηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ. Γεληθφηεξα απφ
ηηο αξζξνγξαθηθέο αλαθνξέο θαλεξψλεηαη ε ζρέζε πνπ έρεη ε πξνσξφηεηα κε ηηο
λεπξναλαπηπμηαθέο θαη λεπξναηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο.
Ζ παξνχζα έξεπλα δελ δείρλεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαηαξαρψλ
απηψλ θαη ηηο πξνσξφηεηαο πνπ απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ κεζνδνινγία θαη ζην κηθξφ
πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο. Παξφια απηά ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ
πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ 27ε έσο θαη ηελ 30ε εβδνκάδα θχεζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη
είηε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είηε εγθεθαιηθή παξάιπζε.
Σα πξφσξα βξέθε, θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο (<2.5 kg) θαη
ηεο αλσξηκφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ, αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμήο ηνπο,
ζεσξνχληαη

σο

πιεζπζκφο

πςεινχ

θηλδχλνπ

γηα

ηελ

παξνπζίαζε

λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο πνηθίιινπλ σο πξνο ηνλ ηνκέα πνπ
πιήηηνπλ αιιά θαη ηε ζνβαξφηεηα (ηαραλίδνπ, 2014).
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε επαηζζεζία ηνπ λενγλνχ θαη
ε επηξξέπεηά ηνπ εγθεθάινπ ηνπ ζηνπο δηάθνξνπο βιαπηηθνχο παξάγνληεο, φπσο
ππνμία, ηζραηκία, ζπλζήθεο ζεξκνθνηηίδαο, θαη άιινη, πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ
σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ (Volpe, 2009).
Μεγάιε ζεκαζία έρεη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ λεπξναλαπηπμηαθψλ
δηαηαξαρψλ θαη ησλ λεπξναηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ, δηφηη φζν πην γξήγνξε είλαη ε
δηάγλσζε θαη ε πξψηκε παξέκβαζε ηφζν πην ζεηηθά απνηειέζκαηα παξαηεξνχληαη ζε
απηά ηα άηνκα.
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Παξάξηεκα
ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΧΡΟΣΗΣΑ

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Κσδηθφο παηδηνχ :………………….…………………………………………………
Φύιν:
1. Αγφξη
2. Κνξίηζη
Ηιηθία θύεζεο:…………………………………….
Αηηία πξνσξόηεηαο:……………………………………………………………
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ:
1.

Άγακνη

2.

Έγγακνη

3.

Γηαδεπγκέλνη-ζε δηάζηαζε

4.

Υήξνο /α

Μνξθσηηθό επίπεδν κεηέξαο:
1. Απφθνηηφο δεκνηηθνχ
2. Απφθνηηνο γπκλαζίνπ
3. Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ
4. Απφθνηηνο δεκνηηθνχ
Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε κεηέξαο:
1. Άλεξγε
2. Δξγαδφκελε
3. πληαμηνχρνο

Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα:
1. Απφθνηηνο δεκνηηθνχ
2. Απφθνηηνο γπκλαζίνπ
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3. Απφθνηηνο ιπθείνπ
4. Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε παηέξα :
1. Άλεξγνο
2. Δξγαδφκελνο
3. πληαμηνχρνο
Μεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα:
1. <400€
2. 400-800€
3. 1.500-2.500€
4. >2.500€
5. >5.500€
Αδέξθηα:
1. Αγφξη
2. Κνξίηζη
3. Καλέλα
4. Πεξηζζφηεξα απφ 2 αδέξθηα
Γηαηαξαρέο ζηα αδέξθηα:
1. Ναη
2. φρη
Αλ ππάξρεη, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε……………………………………………
Πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο γνλείο:
3. Ναη
4. φρη
Αλ ππάξρεη, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε……………………………………………
Αλ ππάξρεη θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζην παηδί παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε
:………………………………………………………………………..
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Σν 2008, κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηε Φξνληίδα ησλ
Νενγλψλ (EFCNI- European Foundation for the Care of Newborn Infants) θαη
ησλ νξγαλψζεσλ γνλέσλε 17ε Ννεκβξίνπ θαζηεξψζεθε σο

Παγθφζκηα Ζκέξα

Πξνσξφηεηαο.
Πιένλ, πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ενξηαζκφ ηεο εκέξαο
απηήο, πξνσζψληαο ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο πξφσξεο
γελλήζεηο.
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