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πεξίιεςε 

• Δηζαγσγή ζρεηηθά κε ηελ Απνθαηάζηαζε 

• Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

• Δπηπινθέο πνπ απαζρνινύλ ηνλ ηαηξό 

Απνθαηάζηαζεο ζηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

• Σξόπνη αληηκεηώπηζεο επηπινθώλ 

• Λεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο αηόκσλ κε 

αλαπεξία 

 

Ο νξηζκόο ηεο Απνθαηάζηαζεο ηνπ Παγθόζκηνπ 

Οξγαληζκνύ Τγείαο (ΠΟΤ) 

 « Ζ ρξήζε όισλ ησλ κέζσλ πνπ 

ζηνρεύνπλ  

• ζηην μείωζη ηοσ αποηελέζμαηος ηων 

ζσνθηκών ανικανόηηηος και αναπηρίας και  

• ζηην ενδσνάμωζη ηων ανθρώπων με 

αναπηρίες  

   λα επηηύρνπλ ηελ βέιηηζηε (θαιύηεξε) 

θνηλσληθή έληαμε».  

Νέα Γνκή Απνθαηάζηαζεο: 

αλζξσπνθεληξηθή 
επίθεληξν ζηνλ πάζρνληα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

   Ζ Απνθαηάζηαζε, πέξα από ηελ θιηληθή ηεο δηάζηαζε, ελέρεη κία  

εμίζνπ ζημανηική κοινωνική διάζηαζη, ζην κέηξν πνπ ε εξγαζηαθή - 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παζρόλησλ δηαζθαιίδεη ηε  

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ησλ πιηθώλ 

ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, αλαπαξαγσγήο θαη πνιηηηζκνύ. 

picture adapted from Young J. BMJ 1996;313:677-681 
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Σύπνη Απνθαηάζηαζεο 

   < θιεξή 
Απνθαηάζηαζε >  

Πεπιλαμβάνει ηην 
ενεπγηηική 
πποζπάθεια ησλ 
ηαηξώλ, 
θπζηθνζεξαπεπηώλ, 
εξγνζεξαπεπηώλ, 

    λα εμαληιήζνπλ ηηο 
ζεξαπεπηηθέο ηνπο 
ηθαλόηεηεο ζηνλ 
αζζελή 

<  Μαιαθή 
Απνθαηάζηαζε > 

(πνπ ζπλήζσο 
παξαβιέπεηαη)   

    αιιά πνπ είλαη 
εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα 
ηνλ αζζελή  

Πεπιλαμβάνει  

Ση ζςνομιλία με ηον 
αζθενή 

Σην ακπόαζη ηων 
πποβλημάηων ηος 

Ση ζςμβοςλεςηική ππορ 
ηον αζθενή  

 

Δπηδεκηνινγία 

• Σν πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο είλαη 

γύξσ ζην 10%.  

• Οη πιεζπζκνί γεξάζθνπλ θαη απηό νδεγεί 

ζηελ αύμεζε ησλ αλαπεξηώλ.  

• Πεξηζζόηεξν από ην 30% ηνπ πιεζπζκνύ 

επεξεάδεηαη από αξρηηεθηνληθά εκπόδηα 

θαη πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο.  

 

Δπηδεκηνινγηθά ηνηρεία 
• «Σν 10% ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ ρξήδεη ππεξεζηώλ 

απνθαηάζηαζεο.  

 

• Δλδεηθηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη, εηεζίσο, 30.000 
επηδώληεο από αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα, 25.000 
επηδώληεο από θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο θαη 7.000 
πεξίπνπ ηεηξα - παξαπιεγηθνί από θαθώζεηο 
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε βιάβεο λσηηαίνπ κπεινύ, από 
ηξνραία θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα»,  

 

•  «κία ζηηο ηέζζεξηο νηθνγέλεηεο ηεο ρώξαο καο θηινμελεί 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο». 

 

• νη αλάγθεο ζηελ Διιάδα γηα ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο 
είλαη ηεξάζηηεο θαη δελ θαιύπηνληαη νύηε θαηά ηε 
λνζνθνκεηαθή νύηε θαηά ηε κεηαλνζνθνκεηαθή θάζε. 

•   
 

http://www.disabled.gr  
 

 

• Ο αζζελήο βαδίδεη (ππόηςπο βάδιζηρ???) 

• πλήζσο κηθξέο απνζηάζεηο 

• Υξεζηκνπνηεί θαη ακαμίδην 

• Ηζνξξνπία-πηώζεηο 

• Δκθαλίδεη άιινηε άιινπ βαζκνύ ζπαζηηθόηεηα 

• Πξνβιήκαηα νύξεζεο 

• Καθή ζξέςε-δπζαπνξξόθεζε 
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ΟΡΘΟΣΑΣΗΗ-ΦΟΡΣΙΕΙ  

Picture adapted from Goemaere S et al. Bone mineral status in paraplegic patients who do or do not perform standing. Osteoporosis Int 1994; 4: 138–143. 

ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ  

• Σν ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ 
ΔΠΔΗΟΓΗΟ (ΑΔΔ) είρε 
αλαγλσξηζηεί σο λνζνινγηθή 
νληόηεηα από ηελ επνρή ηεο 
αξραίαο Διιάδαο.  

• Ο Ηππνθξάηεο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ 
όξν «απνπιεμία» γηα λα 
πεξηγξάςεη ηελ αηθλίδηα απώιεηα 
ησλ αηζζήζεσλ θαη ηελ παξάιπζε. 

Ο όξνο εγθεθαιηθό επεηζόδην ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην γεγνλόο 

ηεο αηθλίδηαο θαη δξακαηηθήο αλάπηπμεο ελόο λεπξνινγηθνύ ειιείκκαηνο, σο 

απνηέιεζκα παζνινγηθήο πξνζβνιήο (απόθξαμεο ή αηκνξξαγίαο) ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ κε ζπλέπεηα ηε λέθξσζε 

ησλ εγθεθαιηθώλ πεξηνρώλ πνπ αηκαηώλνληαη από ηα ζπγθεθξηκέλα αγγεία.  

• Οη αζζελείο κεηά ηελ νμεία θάζε 

παξνπζηάδνπλ άιινηε άιινπ βαζκνύ 

απηόκαηε απνθαηάζηαζε ησλ ειιεηκκάησλ 

ηνπο θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο.  

• Ο ρξόλνο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Απνθαηάζηαζεο πνηθίιεη από αζζελή ζε 

αζζελή ή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

δπζηπρώο απνπζηάδεη.  
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΑΘΔΝΩΝ 

πνπ επέδεζαλ µεηά ηελ λόζεζε 

 • Οη ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Απνθαηάζηαζεο θαη ν ζρεδηαζκόο 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

• θάζε αζζελήο πξέπεη λα αθνινπζεί 

εξαηομικεςμένο πρόγραμμα πνπ ζρεδηάδεηαη 

κε βάζε ηε ζνβαξόηεηα ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

• ζηόρνο  ηεο ζεξαπείαο λα είλαη ε αλαβάζκηζε  

ηνπ ιεηηνπξγηθνύ επηπέδνπ ηνπ αζζελνύο 

• εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πάζεζε θαη ηηο επηπινθέο 

 

• αμηνιόγεζε ηνπ αζζελνύο  γηα ρνξήγεζε 
θαηάιιεισλ βνεζεκάησλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 
θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

• πξόιεςε λένπ ΑΔΔ 

• βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο 

• πξόιεςε θαη ζεξαπεία ησλ ζπλνδώλ 
παζήζεσλ 

• ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

• θνηλσληθή επαλέληαμε 

• εθπαίδεπζε ζηελ απηνεμππεξέηεζε  θαη 
αλεμαξηεζία ηνπ αζζελνύο  

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ 

• Κηλεζηνζεξαπεία 

• Γλσζηαθέο δηαηαξαρέο 

• Γηαηαξαρή αηζζεηηθόηεηαο θαη ε ηδηνδεθηηθόηεηα 

• Δξγνζεξαπεία 

• Λνγνζεξαπεία 

• Ζ εθαξµνγή λαξζήθσλ εθαξµνγή νξζσηηθώλ 
κεραλεκάησλ 

• Πξόιεςε θαη αληηµεηώπηζε ησλ ειθώλ θαηάθιηζεο  

• ύλζεην ηνπηθό αιγεηλό ζύλδξνµν  

• παζηικόηηηα μεηά από εγκεθαλικό επειζόδιο  

• θα. 

 

 

• Ζ πξνζέγγηζε πνπ ζπλήζσο 
εθαξκόδεηαη ζηα εγθεθαιηθά επεηζόδηα 
είλαη βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ΒΟΒΑΣΖ 
πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλαραίηηζε ησλ 
παζνινγηθώλ πξόηππσλ θηλήζεσλ 
πνπ έρεη ν αζζελήο ιόγσ ηνπ 
επεηζνδίνπ, κε ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε 
θπζηνινγηθώλ πξόηππσλ θηλήζεσλ.  

 

• εκαληηθή είλαη θαη ε 
βειηίσζε ηεο αεξνβηθήο 
ηθαλόηεηαο, κέζσ ηεο 
ρξήζεο ηνπ εηδηθνύ 
πνδειάηνπ παζεηηθήο 
θηλεηνπνίεζεο . 

 

• Ο γηαηξόο θαη ν ζεξαπεπηήο 
πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε 
ηνπο ην ζηνηρείν ηεο θόπσζεο 
θαη λα κελ εμαληινύλ ηνλ 
αζζελή κε πνιύ εληαηηθά 
πξνγξάκκαηα 
θηλεζηνζεξαπείαο. 
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Δξγνζεξαπεία: 

• Βνεζά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
πξνβιεµάησλ ζην άλσ άθξν θαη 
επηθεληξώλεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή 
απνθαηάζηαζή ηνπ.  

• Ζ δηαδηθαζία αθνξά ζηε θηλεηηθή εθπαίδεπζε 
θαη δίλεη έκθαζε θαη ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο 
(λνεηηθέο, γλσζηηθέο, αληηιεπηηθέο, 
ζπλαηζζεµαηηθέο) θαη ζε όινπο ηνπο ηνµείο 
ηεο θαζεµεξηλήο δσήο (απηνππεξέηεζε, 
εξγαζία, ζπίηη θαη νηθνγέλεηα, θνηλσληθέο 
επαθέο θαη ειεύζεξνο ρξόλνο). 

 

• Ζ εθαξµνγή 
λαξζήθσλ ζπµβάιιεη 
ζηελ πξόιεςε 
ξηθλώζεσλ (π.ρ. εθηαηηθνύ 

ηύπνπ λάξζεθεο δαθηύισλ & 
περενθαξπηθήο, λάξζεθεο 
ξπζµηδόµελεο γσλίαο γνλάησλ 

θαη πνδνθλεµηθήο) θαη ε 
εθαξµνγή 
νξζσηηθώλ 
κεραλεκάησλ είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ 
νξζνζηάηεζε θαη  
βάδηζε ζε κεξηθνύο 
αζζελείο 

 

 

• εκαληηθό ζηνηρείν 
ηεο Απνθαηάζηαζεο 
απνηειεί ε πξόιεςε 
θαη αληηµεηώπηζε 
ησλ ειθώλ 
θαηάθιηζεο, δηόηη 
θαζπζηεξνύλ ην 
πξόγξαµµα, 
απνηεινύλ πύιε 
εηζόδνπ µηθξνβίσλ   
θαη απμάλνπλ ηηο 
ελεξγεηαθέο αλάγθεο 
ηνπ νξγαληζµνύ. 

παζηηθόηεηα κεηά από 

εγθεθαιηθό επεηζόδην:  

• Ζ ζπαζηηθόηεηα είλαη µηα θηλεηηθή δηαηαξαρή.  

• Πξνθαιεί ζπζπάζεηο κπώλ (θαµπηήξεο ησλ 
άλσ άθξσλ, εθηείλνληεο ησλ θάησ άθξσλ), 
αλσµαιίεο ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηάζεο θαη  
εκπνδίδεη ηελ αξκνλία ησλ θηλήζεσλ 
δπζθνιεύνληαο ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 
κειώλ ηνπ ζώκαηνο .  

• Ζ ζπαζηηθόηεηα κπνξεί λα εκθαληζζεί από ην 
αξρηθό ζηάδην θαη κπνξεί λα είλαη κηθξνύ ή 
κεγάινπ βαζκνύ.  
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• Ζ αληηκεηώπηζε ηεο ζπαζηηθόηεηαο δελ 

είλαη µνλόπιεπξε θαη επεθηείλεηαη ζε 

δηάθνξα επίπεδα:  

• Ζ θπζηθνζεξαπεία, ε εθαξµνγή θπζηθώλ 

µέζσλ θαη εηδηθώλ λαξζήθσλ θαη ε 

θξπνζεξαπεία, έρνπλ ξόιν επηθνπξηθήο 

παξέµβαζεο, αθνύ ε απνηειεζµαηηθόηεηά 

ηνπο, όζνλ αθνξά ηε ζπαζηηθόηεηα έρεη 

πξόζθαηξν ραξαθηήξα ιίγσλ σξώλ.  

• Βαζηθά ζηνηρεία ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

ζπαζηηθόηεηαο  απνηεινύλ  ε 

θαξµαθεπηηθή αγσγή από ην ζηόµα θαη ε 

ρεµηθή λεπξόιπζε (βνπηπιιηληθή ηνμίλε-

ελδνκπτθά), ελώ ζε κόληκεο 

παξακνξθώζεηο έρνπλ ζέζε νη 

νξζνπαηδηθέο επεµβάζεηο. 

 

Δηθόλεο 

• Γελ κπνξνύκε λα κηιάκε απιά γηα 

παζήζεηο.  

• Πξέπεη λα δείρλνπκε θαη εηθόλεο-video. 

• Μόλν ηόηε γίλεηαη αληηιεπηό ην κέγεζνο 

ηεο αλαπεξίαο πνπ πξνθαινύλ απηέο νη 

παζήζεηο. 

ΤΝΖΘΖ ΚΛΗΝΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ:  

άλσ άθξα 
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ΤΝΖΘΖ ΚΛΗΝΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ : 

θάησ άθξα 

ΔΞΔΣΑΖ ΑΘΔΝΩΝ ΓΗΑ ΔΓΥΤΖ ΣΟΞΗΝΖ 

• Ζ αληηµεηώπηζε ηεο ζπαζηηθόηεηαο κε 
θάξκαθα θαη βνπηπιιηληθή ηνμίλε πξέπεη λα 
αθνινπζείηαη από  απαξαίηεηα 
πξνγξάµµαηα θηλεζηνζεξαπείαο, 
εξγνζεξαπείαο θαη επαλεθπαίδεπζεο ηεο 
θίλεζεο γηα λα  επηηεπρζεί ην κέγηζην 
ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα.  

• Ζ παξέµβαζε  ζηε ζπαζηηθόηεηα γίλεηαη 
πάληα βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελνύο θαη 
πξνέρεη ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη 
απηνεμππεξέηεζή ηνπ. 
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Αληιία κπαθινθέλεο γηα αληηκεηώπηζε ηεο ζπαζηηθόηεηαο Ζ Βηνινγηθή επαλαηξνθνδόηεζε  

(Biofeedback – BFB) 

• Απνηειεί έλα απνηειεζµαηηθό 
θιηληθό ζεξαπεπηηθό βνήζεκα 
ζηνλ ηνµέα ηεο 
επαλεθπαίδεπζεο ζηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ ΑΔΔ. 

• ηόρν απνηειεί ε 
επαλεθπαίδεπζε αδύλακσλ 
κπώλ. Ζ ζπζθεπή καο δίλεη 
ζήκα ερεηηθό ή θαη νπηηθό.  

• Με ηνλ ηξόπν απηό ν 
αζζελήο εθπαηδεύεηαη ζηελ 
αίζζεζε ηεο απμεκέλεο 
κπτθήο δξαζηεξηόηεηαο , 
ελώ παξαθνινπζεί ηηο 
εληζρπκέλεο αληηδξάζεηο 
ηνπ ζην κόληηνξ ηνπ 
biofeedback. 
 

• Έηζη  κπνξεί λα επηθεληξώζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζηελ αλαγλώξηζε απηήο ηεο αίζζεζεο 

θαη  θαηνξζώλεη θαιύηεξε θίλεζε. 

• εκαληηθό ξόιν γηα λα ππάξρνπλ νθέιε από ηελ 

ηερληθή ηνπ  biofeedback παίδεη η ακέραιη 

ηδηνδεθηηθή αίζζεζε πνπ καο δίλεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζέζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο καο θαηά ηελ 

θίλεζε. 

• Ο Φπζίαηξνο-Ηαηξόο Απνθαηάζηαζεο είλαη ν 

εηδηθόο ζην λα δηαθξίλεη πνηνη αζζελείο 

ρξεηάδνληαη ην biofeedback.  

 

λεπξνγελήο δπζιεηηνπξγία ηνπ θαησηέξνπ 

νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο  

• Σξαπκαηηθέο θαθώζεηο 

λσηηαίνπ κπεινύ  

• Γηζρηδήο ξάρε  

• Αγγεηαθό εγθεθαιηθό 

επεηζόδην  

• Nόζνο ηνπ Parkinson  

• Καηά πιάθαο ζθιήξπλζε  

• Πεξηθεξηθέο 

λεπξνπάζεηεο 

(ζαθραξώδεο δηαβήηεο, 

λσηηαία θζίζε, κεγάιεο 

επεκβάζεηο ζηελ πύειν).  

• Νεπξνινγηθέο παζήζεηο 

πνπ επεξεάδνπλ είηε ην 

Κεληξηθό Νεπξηθό 

ύζηεκα (ΚΝ), είηε ην 

Πεξηθεξηθό Νεπξηθό 

ύζηεκα (ΠΝ) κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ 

δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θαηώηεξνπ 

νπξνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 
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Γηαηαξαρέο νύξεζεο ζε Νεπξνινγηθά λνζήκαηα  

 
• επεξεάδνπλ: 

 

- ηελ ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο 
ησλ νύξσλ, κε απνηέιεζκα 
ηελ εκθάληζε επηηαθηηθήο 
νύξεζεο-επηηαθηηθνύ ηύπνπ 
αθξάηεηαο ησλ νύξσλ, ή 
 

- ηελ ηθαλόηεηα θέλσζεο ηεο θύζηεο, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή 

πνζόηεηα νύξσλ λα παξακέλεη εληόο απηήο, πάληα κε ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ή αθόκα 

ρεηξόηεξα ηελ εκθάληζε επίζρεζεο νύξσλ, δειαδή ηελ αδπλακία 

θέλσζεο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο.  
 

ΠΟΗΟΗ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΓΗΑΛΔΗΠΟΝΣΔ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ? 

    Γηαιείπνληεο θαζεηεξηαζκνύο (Γ.Κ.) δελ ρξεηάδνληαη 
κόλν νη αζζελείο κε ηξαπκαηηθέο θαθώζεηο λσηηαίνπ 
κπεινύ, αιιά θαη αζζελείο κε λεπξνγελή θύζηε ιόγσ 
θαηά πιάθαο ζθιήξπλζεο, κεληγγνκπεινθήιεο, 
ζαθραξώδε δηαβήηε, ή εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ θαη 
άιιεο παζήζεηο.  

• Όκσο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε λεπξνγελήο θύζηε αζζελώλ κε 
ηξαπκαηηθή θάθσζε Νσηηαίνπ κπεινύ θαη ΚΠ είλαη ε πην 
«αηίζαζε» ηνπ είδνπο 

• Ζ νκάδα απηή ησλ αλζξώπσλ (κε λεπξνγελή θύζηε ιόγσ 
ηξαπκαηηθήο θάθσζεο λσηηαίνπ κπεινύ) είλαη αθξηβώο απηή πνπ έρεη 
κεγαιύηεξε αλάγθε από δηαιείπνληεο θαζεηεξηαζκνύο ζε ζύγθξηζε 
κε ηνπο αζζελείο κε λεπξνγελή θύζηε από άιιε αηηία.  

 

Ζ απηόλνκε δπζξεθιεμία  
• Οη άλζξσπνη κε θάθσζε λσηηαίνπ κπεινύ 

(ΚΝΜ) άλσ ηνπ 6νπ ζσξαθηθνύ 
κπεινηνκίνπ είλαη δπλαηόλ λα 
παξνπζηάζνπλ έλα επεηζόδην ην νπνίν 
νλνκάδεηαη αληαλαθιαζηηθή 
δπζιεηηνπξγία ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο (ΑΓΑΝ) ή «απηόλνκε 
δπζξεθιεμία» (Autonomic Dysreflexia). 

• Ζ απηόλνκε δπζξεθιεμία απνηειεί σο 
επί ην πιείζηνλ άγλσζηε ιέμε γηα ηνπο 
επαγγεικαηίεο ηνπ γεληθόηεξνπ 
λνζνθνκεηαθνύ ρώξνπ, ελώ ε άγλνηα -
όζνλ αθνξά απηό ην ζέκα- ζηελ 
επξύηεξε θνηλσλία πνπ ζρεηίδεηαη 
άκεζα ή έκκεζα κε άηνκα κε 
ηεηξαπιεγία, είλαη απνζηνκσηηθή 

• Ζ αληαλαθιαζηηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ 
απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη 
κέξνο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ κε ΚΝΜ. 
Μπνξεί θαλείο λα ηαιαηπσξείηαη θαη 
πνιιέο θνξέο λα απεηιείηαη από απηήλ. 
Δκθαλίδεηαη ζηελ πεξίνδν κεηά ην 
«λσηηαίν ζνθ», θαη νθείιεηαη ζε κεξηθή 
αληηξξόπεζε ηεο δξάζεο ηνπ 
ζπκπαζεηηθνύ απηόλνκνπ λεπξηθνύ 
ζπζηήκαηνο.  
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...βνεζήκαηα  

ΚΛΗΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  1: 

παξαπιεγηθόο αζζελήο 

1)Φάξκαθα 

 

2) Απνθπγή πεξηνξηζκνύ ηνπ εύξνπο ησλ 
θηλήζεσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 
πεξηνξηζκό ηεο θηλεηηθόηεηαο.                        
Απηό επηηπγράλεηαη κε: 

• Παζεηηθή θηλεηνπνίεζε (πξνζθέξεη βνήζεηα  ζηελ 
αλαπηπμηαθή-θηλεηηθή σξίκαλζε & ςπρνθηλεηηθή εμέιημε) 

• σζηέο ζέζεηο επί θιίλεο 

• Υξήζε πνδειάηνπ παζεηηθήο θηλεηνπνίεζεο άλσ θαη θάησ 
άθξσλ 

• Υξήζε εηδηθνύ ηύπνπ αλαπεξηθνύ  ακαμίδηνπ 

3) Αζθήζεηο θόξηηζεο ηνπ αμνληθνύ ζθειεηνύ 
(weight bearing) κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο 
νζηηθήο απώιεηαο κε: 

• ·        ηαδηαθή έγεξζε ζε αλαθιηλόκελν θξεβάηη (tilt table) 

• ·        Έγεξζε ζε νξζνζηάηε  
• ·        Έγεξζε ζε νξζνζηάηε ζε ζπλδπαζκό κε πιαηθόξκα 

δόλεζεο (vibration) 

4) Δθόζνλ απηό είλαη δπλαηό, απνθαηάζηαζε 
θπζηνινγηθήο θηλεηηθόηεηαο κε 
επαλεθπαίδεπζε νξζνζηάηεζεο θαη βάδηζεο 

5) Βειηίσζε ησλ δεηθηώλ ζξέςεο θαη 
αληηκεηώπηζε απίζρλαλζεο θαη ππνζξεςίαο 

6) Υξήζε θπζηθώλ κέζσλ  (ακθηζβεηείηαη ε 
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηελ 
νζηενπόξσζε) 
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ΚΛΗΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 3: ΓΤΝΑΗΚΑ 70 ΔΣΩΝ 

 ΜΔ ΚΑΣΑΓΜΑ ΗΥΗΟΤ 

• ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

• ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ (1200/day calcium and 

400 IU/day vitamin D). 

• ΑΚΖΔΗ-ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ 

ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

ΕΩΖ (κεηαθνξέο, ηνπαιέηα, πιύζηκν) 

• Δθπαίδεπζε πεξηβάιινληνο 

 

πποηείνονηαι 
• Αζκήζειρ ιζοπποπίαρ σαμηλήρ ένηαζηρ  

    (tandem walking and standing on one’s 
foot) ζε ζςνδςαζμό με αζκήζειρ 

ζςνηονιζμού. 

• ε άηομα με κακή ιζοπποπία, ζοβαπέρ 

κςθώζειρ, ή αναπηπίερ πποηείνονηαι 
αζκήζειρ μέζα ζε νεπό (hydrotherapy).  

• Σα άηομα παπακινούνηαι να κάνοςν 
αζκήζειρ ενδςνάμωζηρ ηων 

ηεηπακεθάλων, ηων εκηεινόνηων και 
απαγωγών ηος ιζσίος ,ηων μςών ηηρ 
πάσηρ, και ηων μςών ηων σεπιών  

Πηώζειρ- Αζθενείρ αναπηπικού αμαξιδίος 

• Ποζοζηό 38% ηων σπηζηών αμαξιδίος πέθηει 1 
θοπά ηο σπόνο και 17.7% ςθίζηαηαι ηπαςμαηιζμό 
(46.7% αςηών πος πέθηει) 

• Οι οποιεζδήποηε ηποποποιήζειρ ζηο ζπίηι 
ζσεηίζηηκαν με σαμηλόηεπη ζςσνόηηηα πηώζεων  
(OR=0.56) 

• Παπάγονηερ πος ζσεηίζηηκαν με αςξημένο 
κίνδςνο ηπαςμαηιζμού λόγω πηώζηρ 
πεπιλάμβαναν ηη σπήζη άλλων βοηθημάηων 
βάδιζηρ (OR=2.28),  

• Εξάπηηζη από άλλα άηομα (OR=1.83),  

• Καθημεπινή έξοδορ από ηο ζπίηι (OR=2.25). 
 

Berg K, Hines M, Allen S. Wheelchair users at home: few home modifications and many injurious 

falls. Am J Public Health. 2002 Jan;92(1):48.  

Δπίινγνο-πκπεξάζκαηα 

• Ζ Απνθαηάζηαζε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηνπ 
θνξηίνπ ηεο αλαπεξίαο θαη ζηελ αύμεζε ησλ επθαηξηώλ 
γηα άηνκα κε αλαπεξίεο.  

 

• Σν θόζηνο ηεο ζπρλά δελ είλαη κεγαιύηεξν απ΄ό,ηη ζα 
ήηαλ εάλ πξνέθππηε από άιιεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, εάλ 
δελ ππήξραλ νη ππεξεζίεο απηέο.  

 

• Πξνιακβάλνληαο ηηο επηπινθέο ηεο αθηλεηνπνίεζεο, ηεο 
εγθεθαιηθήο βιάβεο θαη ηνπ πόλνπ, (θαηαζηάζεηο γηα ηηο 
νπνίεο ππάξρνπλ ηαηξηθά δεδνκέλα βαζηζκέλα ζε 
απνδείμεηο), ε απνθαηάζηαζε ζπλεπάγεηαη πνιιά νθέιε, 
πνηνηηθά γηα ην άηνκν αιιά θαη πνζνηηθά ζε ζρέζε κε ηα 
νηθνλνκηθά ζέκαηα.  
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