
CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT 
THERAPY (CIMT) 

 

Τι είναι η θεραπεία CIMT; 

Το CIMT είναι μια τεχνική που συνδυάζει μια ομάδα 

θεραπευτικών αρχών που στόχο έχουν την 

αναδιαμόρφωση του εγκεφάλου μετά από 

νευρολογικές βλάβες. Στα παιδιά το CIMT 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που εμφανίζεται 

περιορισμένη χρήση της μιας πλευράς του σώματος, 

σε διαγνώσεις όπως: 

 Εγκεφαλική Παράλυση 

 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

 Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 

 Πάρεση βραχιονίου πλέγματος (μαιευτική 

παράλυση) 

 

Υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε 

αυτή τη θεραπεία; 

Η αποτελεσματικότητα της έχει πιστοποιηθεί μέσα 

από πολυάριθμες μελέτες που έδειξαν πως το 

ασθενές άκρο σε μια ημιπληγία μπορεί να 

ανακτήσει την λειτουργικότητα του, ακόμη και σε 

μεγάλες ηλικίες. Στις μικρές ηλικίες βέβαια η 

ικανότητα του εγκεφάλου για αλλαγή ειναι 

τεράστια. Τα αποτελέσματα δεν ειναι συγκρίσιμα με 

την κλασική εργοθεραπεία γιατί το περιορισμένης 

έντασης πρόγραμμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις 

για άμεση και εκτεταμένη εγκεφαλική ανάπλαση. 

 

 

 

 



Τι περιλαμβάνει η παιδιατρική 

CIMT; 

Το βασικά στοιχεία είναι τρία: α) ο περιορισμός του 

υγιούς άνω άκρου με νάρθηκα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας, β) η εξάσκηση του αδύναμου άκρου 

μέσα από παιχνίδι κατάλληλο για το αναπτυξιακό 

στάδιο του παιδιού,γ) η θεραπευτική παρέμβαση 

για 3 ώρες τις καθημερινές, για 2-3 εβδομάδες 

(ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων). Τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης είναι εμφανή πριν 

την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομαδας. Η 

ενεργητική συμμετοχή των γονέων στη θεραπεία 

θεωρείται απαραίτητη. 

 

 

 

 

Ποιος εφαρμόζει τη θεραπεία; 

Η θεραπεία εφαρμόζεται από εξειδικευμένους 

εργοθεραπευτές με γνώση του ερευνητικού 

υποβάθρου του CIMT και των αρχών κινητικής 

μάθησης στις οποίες βασίζεται και με απαραίτητη 

πιστοποιημένη κλινική εκπαίδευση. 

 

 

Σε ποιον μπορώ να 

απευθυνθώ στην Ελλάδα;  

Η Δρ. Παυλίνα Ψυχούλη είναι εργοθεραπεύτρια 

με ερευνητική και κλινική εξειδίκευση στην 

νευρολογική αποκατάσταση. Διαθέτει πολυετή 

εμπειρία στην ερευνητική μελέτη της εφαρμογής 

και των αποτελεσμάτων του CIMT, ενώ έχει 

εκπαιδευθεί κλινικά από τον Dr Edward Taub, τον 

ιδρυτή της θεραπείας και την ομάδα του στην 

Πανεπιστημιακή κλινική της Alabama των 

Ηνωμένων Πολιτειών.  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Δρ. Παυλίνα Ψυχούλη  

Κιν. 6936260134  

Email: ppsychouli@gmail.com 

 

Κίνητρο και Κίνηση 

Πεντέλης 67, Μαρούσι 

Τηλ: 211 411 2610 
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