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1. Να κατανοεί το Μοντέλο Αναπηρίας Nagi.
2. Να εξηγεί το ρόλο του φυσικοθεραπευτή στη θεραπεία των ενηλίκων και των παιδιών με 

νευρολογικά ελλείμματα. 

Κ ΕΦΑ Λ Α Ι Ο

1 Οι Ρόλοι του Φυσικοθεραπευτή  
στη Νευρολογική Αποκατάσταση

ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ανάγνωση του κεφαλαίου, ο φυσικοθεραπευτής θα μπορεί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η άσκηση της φυσικοθεραπείας στις Ηνωμένες Πολι-
τείες συνεχίζει να μεταβάλλεται, ανταποκρινόμενη στις 
αυξημένες απαιτήσεις που τίθενται από τα ασφαλιστι-
κά ταμεία και από τους ομοσπονδιακούς ρυθμιστικούς 
κανόνες. Οι φυσικοθεραπευτές (ΦΘ) παρέχουν υπηρε-
σίες  σε ενήλικες και παιδιά με νευρολογικά ελλείμμα-
τα. Εργάζονται σε εξωτερικές κλινικές, σε κέντρα απο-
κατάστασης, σε παιδιατρικές κλινικές, σε σχολεία και 
σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας κατ’ οίκον. Παραδο-
σιακά, η αποκατάσταση των ενηλίκων και των παιδιών 
με νευρολογικά ελλείμματα βασιζόταν στην υποκείμενη 
πάθηση και περιλάμβανε παρεμβάσεις που είχαν σκο-
πό τη βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Η σύγ-
χρονη θεώρηση της υγείας και της νόσου έχει εξελιχθεί 
από το παραδοσιακό μοντέλο που βασιζόταν αποκλει-
στικά στην παθολογία και την κλινική πορεία, σε ένα 
μοντέλο συνολικής κατάστασης της υγείας που βασίζε-
ται στη διαδικασία της αναπηρίας.

Ο κοινωνιολόγος Saad Nagi ανέπτυξε ένα μοντέλο 
συνολικής κατάστασης της υγείας που χρησιμοποιείται 
για να περιγραφεί η σχέση ανάμεσα στην υγεία και στη 
λειτουργία (Nagi, 1991). Τα τέσσερα στοιχεία του Μο-
ντέλου Αναπηρίας Nagi (νόσος, διαταραχές, λειτουργι-
κοί περιορισμοί και αναπηρία) εξελίσσονται καθώς το 
άτομο χάνει την υγεία του. Η νόσος ορίζεται ως μια πα-
θολογική κατάσταση που εκδηλώνεται με σημεία και 
συμπτώματα που διαταράσσουν την ομοιοστασία ή εσω-
τερική ισορροπία του ατόμου. Οι διαταραχές είναι αλ-
λοιώσεις των ανατομικών, φυσιολογικών ή ψυχολογι-
κών δομών και λειτουργιών. Οι λειτουργικοί περιορι-

σμοί προκύπτουν ως αποτέλεσμα των διαταραχών και 
γίνονται έκδηλοι όταν το άτομο δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιήσει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Παρα-
δείγματα φυσικών διαταραχών αποτελούν η απώλεια 
μυϊκής ισχύος στον πρόσθιο κνημιαίο μυ ή η απώλεια 
15° ενεργητικής κάμψης του ώμου. Οι διαταραχές αυτές 
είναι δυνατό να περιορίζουν την ικανότητα του ατόμου 
να πραγματοποιεί λειτουργικές δραστηριότητες. Η αδυ-
ναμία ραχιαίας κάμψης της ποδοκνημικής παρεμποδί-
ζει τον ασθενή να επιτύχει επαρκή ανύψωση των δα-
κτύλων του ποδιού και πρόσκρουση της πτέρνας κατά 
τη βάδιση, ενώ ένας περιορισμός 15° στο εύρος κίνη-
σης του ώμου μπορεί να έχει μικρή επίπτωση στην ικα-
νότητα του ατόμου να πραγματοποιεί την υγιεινή του ή 
να ντύνεται.

Σύμφωνα με το μοντέλο αναπηρίας, η αναπηρία προ-
κύπτει όταν οι λειτουργικοί περιορισμοί καθίστανται τό-
σο μεγάλοι ώστε το άτομο δεν μπορεί να ανταποκρι-
θεί στις προσδοκίες που αντιστοιχούν στην ηλικία του 
μέσα στο κοινωνικό ή φυσικό περιβάλλον (Verbrugge 
και Jette, 1994). Η κοινωνία μπορεί να εγείρει φυσικά 
και κοινωνικά εμπόδια που διαταράσσουν την ικανότη-
τα του ατόμου να επιτελεί τους αναμενόμενους ρόλους. 
Οι κοινωνικές συμπεριφορές που βιώνει ένα άτομο με 
αναπηρία μπορούν να οδηγήσουν στην αντίληψη ότι το 
άτομο μειονεκτεί. Η Εικόνα 1-1 αναπαριστά το σύστημα 
ταξινόμησης της κατάστασης της υγείας κατά το Nagi.

O Οδηγός Άσκησης της Φυσικοθεραπείας έχει ενσω-
ματώσει το Μοντέλο Αναπηρίας Nagi στο θεωρητικό του 
πλαίσιο όσον αφορά την εφαρμογή της φυσικοθεραπεί-
ας. Η χρήση του μοντέλου αυτού κατευθύνει τους φυσι-
κοθεραπευτές (ΦΘ) να εστιάζουν στη σχέση μεταξύ της 
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και αποκατάστασης καθώς και το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον) (ΑΡΤΑ, 2001).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οι ΦΘ «παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς με διατα-
ραχές, λειτουργικούς περιορισμούς, αναπηρίες ή αλ-
λοιώσεις της σωματικής λειτουργίας και της κατάστα-
σης της υγείας που προκύπτουν από κάκωση, νόσο ή 
άλλες αιτίες» (ΑΡΤΑ, 2001). Εντέλει, ο ΦΘ είναι υπεύ-
θυνος για την εξέταση του ασθενούς και για την ανά-

πτυξη ενός θεραπευτικού σχεδίου που να ανταποκρίνε-
ται στους στόχους και στις λειτουργικές του προσδοκίες 
(O’Sullivan, 2001).

Τα βήματα που χρησιμοποιεί ο ΦΘ όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του ασθενούς περιγράφονται στον Οδη-
γό Άσκησης της Φυσικοθεραπείας και περιλαμβάνουν 
την εξέταση, την εκτίμηση, τη διάγνωση, την πρόγνω-
ση, την παρέμβαση και τα αποτελέσματα. Τα παραπάνω 
στοιχεία απεικονίζονται στην Εικόνα 1-3. Κατά την εξέ-
ταση, ο ΦΘ συλλέγει πληροφορίες μέσα από την ανα-
σκόπηση του ιστορικού και την εξέταση κατά συστήματα 
του ασθενούς, ενώ πραγματοποιεί τις κατάλληλες δοκι-

ΕΙΚΟΝΑ 1-3.  Τα στοιχεία αντιμετώπισης του ασθενούς που οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα.  
(Από American Physical Therapy Association (APTA). Guide to Physical Therapist Practice, 2nd edition. 

Alexandria VA, APTA, 2001, Εικόνα 1, σελ. S35.)

              ΕΞΕΤΑΣΗ
 ■ Λήψη ιστορικού.
 ■ Πραγματοποίηση ανασκόπησης των συστημάτων.
 ■ Επιλογή και εφαρμογή δοκιμασιών για τη  
συλλογή πληροφοριών για τον ασθενή.

 ■ Χρήση της αρχικής εξέτασης ως διαδικασίας 
λεπτομερούς και ειδικού ελέγχου, ώστε να προκύψει 
μια διαγνωστική ταξινόμηση.

 ■ Αναγνώριση προβλημάτων που απαιτούν εκτίμηση ή 
παραπομπή σε άλλο λειτουργό της υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ■ Αποτελέσματα της θεραπείας του ασθενούς που περιλαμβάνουν 
την επίπτωση των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στους 
ακόλουθους τομείς:

 ■ Παθολογία/παθοφυσιολογία (νόσος, διαταραχή ή πάθηση).
 ■ Διαταραχές, λειτουργικοί περιορισμοί και αναπηρίες.
 ■ Περιορισμός του κινδύνου/πρόληψη.
 ■ Υγεία, ευεξία και φυσική κατάσταση.
 ■ Κοινωνικοί πόροι.
 ■ Ικανοποίηση ασθενούς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 ■ Ερμηνεία των δεδομένων της εξέτασης και της 
εκτίμησης.

 ■ Οργάνωση των δεδομένων σε καθορισμένες 
ομάδες, σύνδρομα ή κατηγορίες.

 ■ Καθορισμός της πρόγνωσης  
και του θεραπευτικού σχεδίου.

 ■ Σχεδιασμός των καταλληλότερων 
στρατηγικών παρέμβασης.

                        ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 ■ Χρήση της δυναμικής αυτής διαδικασίας για  
την πραγματοποίηση κλινικών κρίσεων που 
βασίζονται σε δεδομένα που συλλέγονται  
κατά την εξέταση του ασθενούς.

 ■ Αναγνώριση προβλημάτων που απαιτούν εκτίμηση ή 
παραπομπή σε άλλο λειτουργό της υγείας.

                 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 ■ Σκόπιμη και αποτελεσματική αλληλεπίδραση  
με τον ασθενή και, αν κριθεί απαραίτητο,  
με άλλα άτομα.

 ■ Χρήση διαφόρων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων 
και τεχνικών για την μεταβολή της κατάστασης του 
ασθενούς σύμφωνα με τη διάγνωση  
και την πρόγνωση.

 ■ Εκτίμηση του ασθενούς για νέα κλινικά  
ευρήματα ή απουσία προόδου.

 ■ Επανεξέταση του ασθενούς για τον καθορισμό 
μεταβολών στην κατάστασή του και για την 
τροποποίηση ή επανακαθορισμό της παρέμβασης.

 ■ Αναγνώριση της πιθανής ανάγκης για εκτίμηση  
ή παραπομπή σε άλλο λειτουργό της υγείας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ (περιλαμβάνει το θεραπευτικό σχέδιο)
 ■ Καθορισμός του ανώτατου επιπέδου βελτίωσης  
που αναμένεται από τις παρεμβάσεις.

 ■ Εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη 
του ανώτατου επιπέδου βελτίωσης.

 ■ Καταγραφή του θεραπευτικού σχεδίου με καθορισμό 
των παρεμβάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, τη 
διάρκεια και τη συχνότητα.
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τά την ανάπτυξη. Θεωρείται επίσης ότι συμβάλλει στην 
καταστροφή των νευρώνων μετά από μια κάκωση του 
ΚΝΣ. Το GABA είναι ένας ανασταλτικός νευροδιαβιβα-
στής και ασκεί τη δράση του στους διάμεσους νευρώ-
νες του νωτιαίου μυελού. Η ντοπαμίνη επηρεάζει την 
κινητική δραστηριότητα, τα κίνητρα και τις γνωσιακές 
λειτουργίες. Η νοραδρεναλίνη χρησιμοποιείται από το 
ΑΝΣ και προκαλεί την «απάντηση μάχης ή φυγής» στο 
στρες (Lundy-Ekman, 2002).

Νευράξονες
Μετά την επεξεργασία της πληροφορίας, αυτή μεταφέ-
ρεται σε άλλους νευρώνες, σε μυϊκά κύτταρα ή σε αδέ-
νες από το νευράξονα. Οι νευράξονες μπορεί να είναι 
εμμύελοι ή αμύελοι. Η μυελίνη είναι μια λιποπρωτεΐνη 
που περιβάλλει και μονώνει το νευράξονα. Η παρουσία 
του ελύτρου μυελίνης αυξάνει την ταχύτητα της αγωγής 
των νευρικών ώσεων, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη 
απόκριση του νευρικού συστήματος. Το έλυτρο μυελί-
νης που περιβάλλει το νευρώνα δεν είναι συνεχές, αλ-

λά εμφανίζει διακοπές ή διαστήματα που ονομάζονται 
κόμβοι του Ranvier. Η αλματική μετάδοση είναι η δια-
δικασία κατά την οποία οι ηλεκτρικές ώσεις μεταβιβάζο-
νται κατά μήκος ενός νευράξονα με άλματα από τον ένα 
κόμβο στον επόμενο (Εικ. 2-3). Η διαδικασία αυτή αυ-
ξάνει την ταχύτητα αγωγής της νευρικής ώσης. Οι αμύε-
λοι νευράξονες μεταβιβάζουν τα μηνύματα πιο αργά σε 
σχέση με τους εμμύελους.

Λευκή ουσία
Οι περιοχές του νευρικού συστήματος με υψηλή συγκέ-
ντρωση μυελίνης έχουν λευκή εμφάνιση λόγω του λί-
πους που περιέχει η μυελίνη. Επομένως, η λευκή ουσία 
αποτελείται από νευράξονες που μεταφέρουν πληρο-
φορίες από τα κυτταρικά σώματα. Η λευκή ουσία παρα-
τηρείται στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό. Οι εμμύ-
ελοι νευράξονες ομαδοποιούνται σε δέσμες εντός του 
ΚΝΣ, σχηματίζοντας τις νευρικές οδούς.

Φαιά ουσία
Η φαιά ουσία αντιστοιχεί σε περιοχές που περιέχουν 
μεγάλους αριθμούς νευρικών σωμάτων και δενδριτών. 
Συνολικά, τα κυτταρικά αυτά σώματα προσδίδουν στην 
περιοχή το γκρίζο της χρώμα. Η φαιά ουσία καλύπτει 
ολόκληρη την επιφάνεια του εγκεφάλου και ονομάζε-
ται εγκεφαλικός φλοιός. Ο φλοιός εκτιμάται ότι περιέ-
χει 14 δισεκατομμύρια νευρώνες (Gilman και Newman, 
2003). Στο νωτιαίο μυελό η  φαιά ουσία βρίσκεται βαθύ-
τερα και συζητείται με περισσότερες λεπτομέρειες πα-
ρακάτω.

Ίνες και δεμάτια
Τα κύρια αισθητικά ή κεντρομόλα δεμάτια μεταφέρουν 
πληροφορίες στον εγκέφαλο, ενώ τα κύρια κινητικά 

ΕΙΚΟΝΑ 2-2.  Διάγραμμα ενός νευρώνα.

1 2 3
ΕΙΚΟΝΑ 2-3.  Αλματική μετάδοση κατά μήκος ενός εμμύε-
λου νευράξονα. (Ανασχεδιασμένο από Guyton AC, Hall JE. 
Textbook of Medical Physiology, 9th edition. Philadelphia, WB 
Saunders, 1996.)

Έλυτρο 
μυελίνης Αξονόπλασμα Κόμβος  

του Ranvier

Δενδρίτες

Κυτταρικό 
σώμα

Πυρήνας

Νευράξονας

Ολιγοδενδροκύτταρα

Έλυτρο 
μυελίνης

Κόμβοι του 
Ranvier



ΜΕΡΟΣ  1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ14

νώσει και να πραγματοποιήσει κινήσεις και χειρονομί-
ες με τη βοήθεια του λειτουργικού αριστερού μετωπιαί-
ου λοβού. Μια ακόμη λειτουργία που χαρακτηρίζει το 
αριστερό ημισφαίριο είναι η έκφραση θετικών συναι-

σθημάτων, όπως είναι η ευτυχία και η αγάπη. Συχνές δι-
αταραχές που χαρακτηρίζουν τα άτομα με κάκωση του 
αριστερού ημισφαιρίου είναι η αδυναμία προγραμματι-
σμού των κινήσεων (απραξία), η δυσκολία στην έναρξη, 

A

B Γ
ΕΙΚΟΝΑ 2-5.  Ο εγκέφαλος. Α, Αριστερή πλάγια άποψη του εγκεφάλου, όπου απεικονίζονται τα κύρια μέρη 
του και οι τέσσερις κύριοι λοβοί του τελικού εγκεφάλου. Β, Αισθητικό ανθρωπάριο. Γ, Κύριες κινητικές και αι-
σθητικές περιοχές και περιοχές συσχέτισης του εγκεφάλου. (Α, Από Guyton AC. Basic Neuroscience: Anatomy 
and Physiology, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders, 1991. B και Γ, από Cech D, Marthin S. Functional 
Movement Development Across the Life Span, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders, 2002.)

Τελικός εγκέφαλος

Μετωπιαίος λοβός

Κεντρική αύλακα

Βρεγματικός λοβός

Σχισμή του 
Sylvius

Κροταφικός λοβός Ινιακός λοβός
Γέφυρα

Προμήκης Παρεγκεφαλίδα

Νωτιαίος μυελός

Μετακεντρική έλικα

Κεντρικό 
λόβιο

Πλάγια σχισμή

Κροταφικός 
λοβός

Στέλεχος

Οπτικές περιοχές συσχέτισηςΑκουστική περιοχή 
συσχέτισης

Πολυδύναμες 
περιοχές 

συσχέτισης

Οπτικές 
περιοχές 
συσχέτισης

Περιοχές 
συσχέτισης

Μετωπιαίες περιοχές 
συσχέτισης

Αισθητική 
περιοχή 
συσχέτισης

Κύρια αισθητική περιοχή

Κύρια κινητική περιοχή
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Εσωτερική ανατομία
Η εσωτερική ανατομία του νωτιαίου μυελού μπορεί να 
γίνει αντιληπτή σε εγκάρσιες διατομές και περιλαμβά-
νει δύο ξεχωριστές περιοχές. Η Εικόνα 2-9, Α απεικονί-
ζει την εσωτερική ανατομία του νωτιαίου μυελού. Όπως 
και ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός αποτελείται επίσης 
από φαιά και από λευκή ουσία. Το κέντρο του νωτιαί-

ου μυελού, η φαιά του ουσία, διακρίνεται από το σχή-
μα του που μοιάζει με Η ή με πεταλούδα. Περιέχει κυτ-
ταρικά σώματα κινητικών και αισθητικών νευρώνων, κα-
θώς και συνάψεις. Το ανώτερο τμήμα είναι γνωστό ως 
ραχιαίο ή οπίσθιο κέρας και είναι υπεύθυνο για τη με-
τάδοση αισθητικών ερεθισμάτων. Το κατώτερο τμήμα εί-
ναι γνωστό ως πρόσθιο ή κοιλιακό κέρας (Εικ. 2-9, Β). 

A

B

ΕΙΚΟΝΑ 2-9.  Ο νωτιαίος μυελός. Α, Δομές του νωτιαίου μυελού και συνδέσεις με το νωτιαίο νεύ-
ρο μέσω της ραχιαίας και της κοιλιακής νωτιαίας ρίζας. Σημειώστε επίσης τα περιβλήματα του νω-
τιαίου μυελού, τις μήνιγγες. Β, Εγκάρσια διατομή του νωτιαίου μυελού. Η κεντρική φαιά ουσία χωρί-
ζεται σε κέρατα και σε ένα σύνδεσμο. Η λευκή ουσία διαιρείται σε στήλες. (Α, Από Guyton AC. Basic 
Neuroscience: Anatomy and Physiology, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders, 1991.)

Πρόσθια στήλη

Πλάγια στήλη

Ραχιαία στήλη

Πρόσθιο κέρας

Πλάγιο κέρας

Οπίσθιο κέρας

ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ

ΠΡΟΣΘΙΑ

Ινίδια κοιλιακής ρίζας

Νωτιαίο νεύρο

Κοιλιακή ρίζα

Γάγγλιο ραχιαίας ρίζας

Ραχιαία ρίζα

Ινίδια ραχιαίας ρίζας

Πλάγιο κέρας φαιάς ουσίας

ΟΠΙΣΘΙΑ

Ραχιαίο κέρας 
φαιάς ουσίας

Ραχιαίες στήλες 
λευκής ουσίας

Σκληρή μήνιγγα 
νωτιαίου μυελού

Αραχνοειδής μήνιγγα 
νωτιαίου μυελού

Υπαραχνοειδής χώρος

Χοριοειδής μήνιγγα 
νωτιαίου μυελού

Πρόσθια στήλη 
λευκής ουσίας

Πρόσθιο κέρας 
φαιάς ουσίας

Πλάγια στήλη 
λευκής ουσίας
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ΕΙΚΟΝΑ 2-14.  Το αυχενικό πλέγμα και οι κλάδοι του. (Από Guyton AC. Basic Neuroscience: Anatomy and 
Physiology, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders, 1991.)

ΕΙΚΟΝΑ 2-15.  Το βραχιόνιο πλέγμα και οι κλάδοι του. (Από Guyton AC. Basic Neuroscience: Anatomy and 
Physiology, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders, 1991.)

Α5

Προς τους σκαληνούς

Προς τους σκαληνούς

Προς τους σκαληνούς

Θωρακικό ν.

Προς τους σκαληνούς

Α6

Α7

Α8

Θ1

Από Θ2

Πρώτο μεσοπλεύριο ν.

Έσω θωρακικό ν.

Άνω υποπλάτιο ν.
Έσω 

δευτερεύον 
στέλεχος

Θωρακορ-
ραχιαίο ν.

Κάτω 
υποπλάτιο ν.

Έσω δερματικό ν. 
του βραχίονα

Έσω δερματικό ν. 
του αντιβραχίου

Ωλένιο ν.

Μέσο ν.

Κερκιδικό ν.

Μασχαλιαίο ν.

Μυοδερματικό ν.

Οπίσθιο δευτερεύον στέλεχος

Έξω δευτερεύον στέλεχος

Έξω θωρακικό ν.

Υποκλείδιο ν.

Υπερπλάτιο ν.
Προς το φρενικό ν.

Ραχιαίο ν. της ωμοπλάτης
Από Α4

Α3

Α2

Α1

Α4

Α5

Έλασσον ινιακό ν.
Προς το πνευμονογαστρικό ν.

Μείζον ωτιαίο ν.
Προς το στερνοκλειδομαστοειδή

Προς τον ανελκτήρα της ωμοπλάτης

Εγκάρσιο τραχηλικό ν.

Προς τον τραπεζοειδή
Προς τον ανελκτήρα της ωμοπλάτης

Προς το μέσο σκαληνό

Υπερκλείδιο ν.

Φρενικό ν.

Προς τον επιμήκη τραχηλικό

Προς το θυρεοϋοειδή
Προς το γενειοϋοειδή

Προς τον επιμήκη κεφαλικό, τον επιμήκη 
τραχηλικό και το μέσο σκαληνό

Προς τον επιμήκη κεφαλικό και τον επιμήκη τραχηλικό

Προς τον πρόσθιο ορθό κεφαλικό και τον επιμήκη κεφαλικό

Προς τον έξω ορθό κεφαλικό
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ΕΙΚΟΝΑ 3-3.  Πηγές αισθητικής οπίσθιας ανάδρασης.

τρο τονικό αντανακλαστικό του αυχένα. Κατά το τελευ-
ταίο, όταν η κεφαλή του βρέφους στρέφεται προς τα δε-
ξιά, το δεξί άνω άκρο του εκτείνεται ενώ το αριστερό κά-
μπτεται. Το τονικό λαβυρινθικό αντανακλαστικό προ-
καλεί αύξηση του τόνου των εκτεινόντων όταν το βρέ-

Αρχέγονα αντανακλαστικάΠΙΝΑΚΑΣ 3-1
Αντανακλαστικό Ηλικία εμφάνισης Ηλικία 

αφομοίωσης
Θηλασμού-κατάποσης 28 εβδομάδες κύησης 2-5 μήνες
Αναζήτησης 28 εβδομάδες κύησης 3 μήνες
Απόσυρσης 28 εβδομάδες κύησης 1-2 μήνες
Χιαστής έκτασης 28 εβδομάδες κύησης 1-2 μήνες
Moro 28 εβδομάδες κύησης 4-6 μήνες
Πελματιαίας σύλληψης 28 εβδομάδες κύησης 9 μήνες
Θετικής στήριξης 35 εβδομάδες κύησης 1-2 μήνες
Ασύμμετρο τονικό του 

αυχένα
Γέννηση 4-6 μήνες

Παλαμιαίας σύλληψης Γέννηση 9 μήνες
Συμμετρικό τονικό του 

αυχένα
4-6 μήνες 8-12 μήνες

Από Cech D, Martin S. Functional Movement Development 
Across the Life Span, 2nd edition. Philadelphia, WB Saunders, 
2002, σελ. 74.

Αφή
Επικοινωνία
Επαφή με την επιφάνεια στήριξης

Όραση
Θέση στον χώρο
Επικοινωνία

Οπίσθια ανάδραση

Οπίσθια ανάδραση

Οπίσθια ανάδρασηΟπίσθια ανάδραση

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Ήχος
Επικοινωνία
Ισορροπία

Αρθρώσεις και μύες
Θέση στο χώρο
Φόρτιση

Κινητικές εντολές Κινητική 
απάντηση

Δέρμα

Αισθητικός 
νευρώνας

Διάμεσος 
νευρώνας

Νωτιαίος 
μυελός

Κινητικός νευρώνας
Μυς

ΕΙΚΟΝΑ 3-4.  Νευρικό σύστημα τριών νευρώνων. (Ανασχεδι-
ασμένο από Romero-Sierra C. Neuroanatomy: A Conceptual 
Approach. New York, Churchill Livingstone, 1986.)
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ΕΙΚΟΝΑ 4-9.   Πίνακας ανάπτυξης. (Χρήση κατόπιν αδείας από Ross Product Division, Abbott Laboratories Inc., 
Columbus OH 43216. Από NCHS Growth Charts© 1982, Ross Products Division, Abbott Laboratories Inc.)
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ΑΓΟΡΙΑ: 2 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ NCHS* ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΥΨΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΥΨΟΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΒΑΡΟΣ ΣΧΟΛΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ)

ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ)

Υ
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Ο
Σ

Υ
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Σ
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ΕΙΚΟΝΑ 4-28.  Α, Χρήση της κάμψης του κορμού για την ενίσχυση της κάμψης του αυχένα, καθώς η κε-
φαλή προηγείται κατά το χειρισμό της έλξης στην καθιστή θέση. Β, Χρήση της ανύψωσης των κάτω 
άκρων για αντιρρόπηση της κάμψης του αυχένα κατά το χειρισμό τη έλξης στην καθιστή θέση.

ΕΙΚΟΝΑ 4-31.  Ανύψωση των γλουτών.

ΕΙΚΟΝΑ 4-29.  Θέση «κολύμβησης», αντιβαρυτική έκταση του 
σώματος.

ΕΙΚΟΝΑ 4-32.  Επιτόπια στροφή σε πρηνή θέση.

ΕΙΚΟΝΑ 4-30.  Πρηνής θέση με εκτεταμένα άνω άκρα.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 8-14

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 8-15

Έκταση του κορμού και προστατευτική έκταση των άνω άκρων

Ορθοστάτηση με στήριξη πάνω στη μπάλα

Α. Η έκταση του κορμού μπορεί να διευκολυνθεί με το παιδί σε πρηνή θέση πάνω σε μια μπάλα, ζητώντας του ταυτόχρονα να φτάσει ένα 
αντικείμενο. Η δυσκολία της δραστηριότητας μπορεί να αυξηθεί αφήνοντας όλο και περισσότερο μέρος του κορμού χωρίς στήριξη.

Β. Η προστατευτική έκταση των άνω άκρων μπορεί επίσης να ενθαρρύνεται στην ίδια στάση πάνω στη μπάλα, αν το παιδί μετακινηθεί 
γρήγορα προς τα εμπρός.

Α. Προετοιμασία των ισχίων για ορθοστάτηση, με ήπια προσέγγιση.
Β. Χρήση της μπάλας ως στήριγμα για την ορθοστάτηση.

το παιδί βρίσκεται σε ύπτια θέση, η βαρύτητα προκαλεί 
έξω στροφή των άκρων και την τάση της κεφαλής να πέ-
φτει προς τη μία πλευρά, κάνοντας με τον τρόπο αυτό 

δύσκολη για το παιδί με χαμηλό τόνο τη διατήρηση της 
κεφαλής του στη μέση γραμμή. Απλές συσκευές τοπο-
θέτησης, όπως μια τυλιγμένη πετσέτα σχήματος U μπο-
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 9-2 Έκταση Δ1 του άνω άκρου

Το πρότυπο ξεκινά από τη θέση επιμήκυνσης των μυϊκών ομάδων 
που συμμετέχουν (κάμψη) και καταλήγει στη θέση βράχυνσης 
(έκταση). Το αριστερό άνω άκρο της ασθενούς υποβάλλεται σε 
θεραπεία. Το αριστερό χέρι της φυσικοθεραπεύτριας έρχεται 
σε επαφή με τη ραχιαία επιφάνεια του χεριού της ασθενούς, 
συμπεριλαμβανομένων των δακτύλων. Η αριστερή της παλάμη 
βρίσκεται σε επαφή με τη ραχιαία επιφάνεια του βραχίονα, μόλις 
κεντρικότερα του αγκώνα.
Α. Έναρξη – Η φυσικοθεραπεύτρια στέκεται σε διαγώνια θέση, με 

πρόσωπο προς την ασθενή. Δίνεται ένα προφορικό παράγγελμα 
στην ασθενή να στρέψει το χέρι της προς τα κάτω και να 
σπρώξει προς τα κάτω και έξω. Η ασθενής εκτείνει τον καρπό 
και τα δάκτυλά της και φέρνει το αντιβράχιο σε πρηνισμό, σα 
να θέλει να σπρώξει μακριά τη φυσικοθεραπεύτρια. Σημειώστε 
ότι ορισμένοι φυσικοθεραπευτές προτιμούν στη θέση έναρξης 
αυτού του προτύπου να βλέπουν προς τα πόδια των ασθενών.

B. Μεσότητα εύρους κίνησης – Η φυσικοθεραπεύτρια μετατοπίζει 
το βάρος του σώματός της και τη θέση της ανάλογα με την 
κίνηση καθ’ όλο το εύρος της. Οι επαφές συνεχίζουν να 
διατηρούνται στη ραχιαία επιφάνεια των χεριών/δακτύλων 
και στη ραχιαία και περιφερική επιφάνεια του βραχίονα της 
ασθενούς.

Γ. Τελικό εύρος κίνησης – Η φυσικοθεραπεύτρια πραγματοποιεί 
επιτόπια στροφή προς τα πόδια της ασθενούς, παραμένοντας 
στη διαγώνια θέση. Οι επαφές παραμένουν όπως προηγουμένως. 
Έχει σημασία κατά την εκτέλεση του τελευταίου μέρους αυτού 
του προτύπου η δύναμη που ασκεί η φυσικοθεραπεύτρια να 
παραμένει παράλληλη προς το αντιβράχιο της ασθενούς, είτε 
πρόκειται για διευκόλυνση είτε για αντίσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
αποφεύγεται η άσκηση δύναμης κάθετα προς το αντιβράχιο, που 
προκαλεί εφαρμογή αντίστασης στους καμπτήρες του ώμου. 
Το γεγονός αυτό διαταράσσει τη ροή του προτύπου και συχνά 
προκαλεί σύγχυση στον ασθενή όσον αφορά το σκοπό της κίνησης.
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γωγή και έσω στροφή. Το πόδι βρίσκεται σε πελματιαία 
κάμψη και πρηνισμό. Ζητείται από τον ασθενή να τρα-
βήξει το πόδι προς τα επάνω και προς τα μέσα, καθώς 
και να τραβήξει το σκέλος του στην αντίθετη πλευρά του 
σώματος. Η κάμψη του γόνατος συνοδεύει συχνά τις 

σχετιζόμενες λειτουργικές κινήσεις και για το λόγο αυ-
τό αποτελεί τη συχνότερη κατεύθυνση της κίνησης για 
την ενδιάμεση άρθρωση κατά το πρότυπο αυτό. Η κίνη-
ση αυτή χρησιμοποιείται για να σταυρώσει το ένα σκέ-
λος πάνω από το άλλο στην καθιστή θέση ή για να έρ-
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ΕΙΚΟΝΑ 9-3.  Διαγώνια πρότυπα της ωμοπλάτης και της πυέλου. Το καντράν ενός ρολογιού μπορεί να βοηθήσει 
στην κατανόηση των διαγωνίων της ωμοπλάτης και της πυέλου. Στο σχήμα Α, ο άξονας των διαγωνίων της ωμο-
πλάτης φέρεται από το δεξιό ώμο. Η οπίσθια ανύψωση βρίσκεται αντίθετα προς την πρόσθια κατάσπαση, ενώ η 
πρόσθια ανύψωση βρίσκεται αντίθετα προς την οπίσθια κατάσπαση. Στο σχήμα Β, ο άξονας της κίνησης φέρε-
ται από το δεξιό ισχίο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 9-8 Πρόσθια κατάσπαση της ωμοπλάτης

Το πρότυπο εφαρμόζεται στη δεξιά ωμοπλάτη, ενώ η ασθενής βρίσκεται στην αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση. Η φυσικοθεραπεύτρια 
στέκεται στην κεφαλή του κρεβατιού, με πρόσωπο προς την ασθενή.
Α. Έναρξη – Οι επαφές τοποθετούνται ελαφρά μπροστά από το δεξιό ακρώμιο της ασθενούς, με το αριστερό χέρι κάτω από το δεξί. Δίνεται η 

προφορική εντολή προς την ασθενή να σπρώξει την ωμοπλάτη της προς τα κάτω και εμπρός.
Β. Τέλος – Η φυσικοθεραπεύτρια μετατοπίζει το βάρος της προς τα εμπρός, καθώς η ασθενής κατασπά και προσάγει την ωμοπλάτη της.

Οπίσθια 
ανύψωση

Οπίσθια 
κατάσπαση

Πρόσθια 
κατάσπαση

Οπίσθια 
κατάσπαση

Πρόσθια 
ανύψωση

Πρόσθια 
ανύψωση

Οπίσθια 
ανύψωση


