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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Θεφδσξνο Νεθηάξηνο Υάξκπαο : Ζ επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο -κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο 

Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.)- ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

(Με ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο  Καο Αιεμάλδξαο Σξηπνιηηζηψηε) 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ηππνζεξαπεία παξέρεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ θηλεηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη γλσζηηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ε  φηη αθνξά ην 

επίπεδν ηεο θηλεηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, δίλεηαη 

βάζε ζηε βειηίσζε ηεο αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη θαη‟ 

επέθηαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ παξνχζα εξγαζία 

δηεξεχλεζε ηελ επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο -κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-

Educational Rehabilitation-  ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηελ Διιάδα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο, 

ρσξίζακε 20 παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ηχπνπ ζπαζηηθήο ηεηξαπιεγίαο ζε δχν 

νκάδεο (νκάδα παξέκβαζεο, νκάδα ειέγρνπ). Ζ νκάδα παξέκβαζεο, μεθίλεζε έλα 

πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο βαζηζκέλν ζηε πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational 

Rehabilitation, κε ζπρλφηεηα 30 ιεπηά, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 4 κήλεο.λΣα παηδηά 

θαη ησλ δχν νκάδσλ αμηνινγήζεθαλ, ζε επίπεδν αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 2 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 4 κήλεο 

κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην 

εξγαιείν Gross Motor Function Measure-88. Ζ βειηίσζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο νκάδαο ειέγρνπ 4 κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε. 

πγθεθξηκέλα, ε βειηίσζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ήηαλ: ζηελ θαηεγνξία A  2,7 

κνλάδεο, ζηελ θαηεγνξία B 4,4 κνλάδεο, ζηελ θαηεγνξία C 2,2 κνλάδεο, ζηελ 

θαηεγνξία  D  1,3 κνλάδεο θαη  ζηελ  θαηεγνξία  E 1,2  κνλάδεο, ελψ ε βειηίσζε ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ: ζηελ θαηεγνξία  A  0,3 κνλάδεο, ζηελ θαηεγνξία  B  0,4 κνλάδεο, 

ζηελ θαηεγνξία C  0,2 κνλάδεο, ζηελ θαηεγνξία D 0,1 κνλάδεο θαη ζηελ θαηεγνξία E 0 

κνλάδεο. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ Gross Motor Function Measure-88 ήηαλ 4,53% ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 0,4%. Δηδηθφηεξα, ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο, ε κεγαιχηεξε βειηίσζε, παξνπζηάζηεθε ζηελ θαηεγνξία Β (θάζηζκα), 
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αιιά θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ Gross Motor Function Measure-88. πκπεξαζκαηηθά, 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηππνζεξαπεία, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio – 

Educational Rehabilitation, είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αδξή θηλεηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε κεηά απφ 4 κήλεο. 

 
Λέμεηο θιεηδηά: Δγθεθαιηθή Παξάιπζε, Ηππνζεξαπεία, Θεξαπεπηηθή Ηππαζία, 

Λεηηνπξγηθφηεηα 
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ABSTRACT 

Theodoros Nektarios Harmpas: Effect of hippotherapy -through the Hippo Kinesio-

Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) approach- on gross motor function of children 

with cerebral palsy  

(Under the supervision of Professor Alexandra Tripolitsioti) 

According to the literature, hippotherapy provides multiple benefits to the motor, 

psychological and cognitive education of people with disabilities. As regards, the 

level of motor rehabilitation of children with cerebral palsy, it is based on the 

improvement of gross motor function. Gross motor function is necessary to mprove 

the level of functionality of the children and consequently to his integration into 

society. The present study investigated the effect of hippotherapy through the Hippo 

Kinesio-Educational Rehabilitation approach on gross motor function and 

functionality of children with cerebral palsy in Greece. For the purposes of the study, 

we recruited 20 children with cerebral palsy type spastic quadriplegia and divided into 

two groups (intervention group, control group). The intervention group started a 

hippotherapy program based on the Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 

approach, the frequency was, 30 minutes, twice a week for 4 months. Children in both 

groups were assessed, at the level of gross motor function, before the start of the 

program, 2 months after the start of the program and 4 months after the start of the 

program. The evaluations were performed with the Gross Motor Function Measure-88 

tool. The improvement of the intervention group was much greater than that of the 

control group 4 months after the intervention. Specifically, the improvement of the 

intervention group was: in category A 2.7 points, in category B 4.4 points, in category 

C 2.2 points, in category D 1.3 points and in category E 1.2 points, while the 

improvement of the control group was: in category A 0.3 points, in category B 0.4 
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points, in category C 0.2 points, in category D 0.1 points and in category E 0 points. 

The improvement of total score of Gross Motor Function Measure-88 was 4.53% in 

the intervention group, while in the control group 0.4%. Especially in the intervention 

team, the biggest improvement was presented in category B (sitting) but also in the 

overall score of Gross Motor Function Measure-88. In conclusion, the results showed 

that hippotherapy through the Hippo Kinesio - Educational Rehabilitation approach, 

had beneficial effects on the gross motor function of children with cerebral palsy after 

4 months. 

 

Key words: Cerebral Palsy, Hippotherapy, Therapeutic Horseback Riding, 

Functionality 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην 

κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αλαπιεξσηή θαζεγεηή θχξην Αζαλάζην ηξίγθα θαη 

φιν ην θαζεγεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε θαη 

Γηαρείξηζε Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (Α.κε.Α.)»,  ηνπ 

Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Αλζξψπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.  

ε πξνζσπηθφ επίπεδν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ απφ ην 

ΠΑ.Γ.Α θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θπξία Δηξήλε Γξακκαηνπνχινπ γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ζπκβνιή ηεο ζε φιε ηε κέρξη ηψξα επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία.   

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, θπξία 

Αιεμάλδξα Σξηπνιηηζηψηε. Πέξα απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ κνπ έδσζε γηα 

ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο, ήηαλ παξνχζα ζπλερψο θαη δηαζέζηκε λα κε 

θαζνδεγήζεη ζε θάζε βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηεο ήηαλ 

πνιχηηκε θαη ήηαλ θνληά κνπ, φρη κφλν σο θαζεγήηξηα, αιιά θαη σο άλζξσπνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ I 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1. Θεσξεηηθή βάζε ηνπ ππό δηεξεύλεζε ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο 

Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε απνηειεί κία κε αλαπηπζζφκελε αζζέλεηα κε ζπκπηψκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ή/θαη αλαπηπμηαθέο δπζιεηηνπξγίεο. Παηδηά 

κε εγθεθαιηθή παξάιπζε παξνπζηάδνπλ ζπαζηηθφηεηα, κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα, 

δηαηαξαρέο ηεο θίλεζεο, θαη κείσζε ηνπ εχξνπο ησλ θηλήζεσλ ηεο ιεθάλεο, πνπ νδεγνχλ 

ζε αδέμηα θηλεηηθφηεηα, κε θπζηνινγηθή βάδηζε θαη ζηάζε. Σα ζπκπηψκαηα επίζεο, 

πεξηιακβάλνπλ αζηαζή ζηαηηθφ έιεγρν, αληζνξξνπία θαη αλψκαιν έιεγρν ηεο θίλεζεο. Ο 

βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηεο θπζηθνζεξαπείαο γηα ηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε είλαη λα κεηψζεη ηελ επηξξνή ηνπ κε θπζηνινγηθνχ κπτθνχ ηφλνπ, θαη ηαπηφρξνλα 

λα εγθαηαζηήζεη ηελ εκθάληζε ηεο θπζηνινγηθήο ζηάζεο θαη θίλεζεο (MacKinnon, et al, 

1995).  

Ζ ηππνζεξαπεία είλαη κία θπζηθή ζηξαηεγηθή ζεξαπεία θαηά ηελ νπνία ε θίλεζε ηνπ 

αιφγνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο, ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο κπτθήο 

ζπλέξγεηαο ζε αλζξψπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο δηαηαξαρέο. Ζ ινγηθή ηεο 

ηππνζεξαπείαο βαζίδεηαη ζην βάδηζκα ηνπ αιφγνπ πνπ παξέρεη έλα αθξηβέο, ζηξσηφ, ξπζκηθφ 

θαη επαλαιακβαλφκελν κνηίβν θίλεζεο ζηνλ ηππέα πνπ παξνκνηάδεηαη κε ηε κεραληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ βαδίζκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ην 1960 ζηελ Δπξψπε θαη 

απφ ηα κέζα ηνπ 1970 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο γηα ηε ζεξαπεία ηεο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο θαη άιισλ λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ. Πξφζθαηεο έξεπλεο πξνηείλνπλ πσο ε 

ηππνζεξαπεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλε κπτθή ζπλέξγεηα, απμεκέλν έιεγρν 

θεθαιηνχ θαη θνξκνχ, θαη βειηησκέλε βάδηζε θαη θαη‟ επέθηαζε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο 

ιεηηνπξγηθήο επίδνζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε (Ekström, et al, 2005).  

ηελ έξεπλα ησλ Ekström, et al, (2005), αλαθέξζεθε φηη ν ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 

αμηνινγήζεη ηε ιεηηνπξγηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Σα 
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απνηειέζκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ: ζηφρνο-επίηεπγκα, αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία, 

απφδνζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, βνήζεηα θξνληηζηή, αληηιήςεηο γνλέσλ γηα ηελ 

θεληξηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, θαη αίζζεζε ηνπ πξνζρνιηθνχ βνεζνχ ζρεηηθά κε ηελ  

αξκνδηφηεηα γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην gross 

motor function measure, ε θιίκαθα επίηεπμεο ζηφρσλ (achievement goal scale), ε 

παηδηαηξηθή αμηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ αλαπεξίαο (pedi), ηα κέηξα θξνληίδαο, θαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην. Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Γεθαηέζζεξα παηδηά ηξία θνξίηζηα θαη έληεθα αγφξηα, (κε εχξνο ειηθίαο 

απφ 1 έηνο θαη 6 κήλεο σο ηα 6 έηε) κε δηπιεγία θαη ηεηξαπιεγία, πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί κε 

βάζε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο Gross Motor Function Classification 

System ζε επίπεδα I-V, ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε ησλ πέληε κελψλ. Ζ ζπρλφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θπκαηλφηαλ κεηαμχ 2 θνξέο ηελ εκέξα θαη 23 

θνξέο ηελ εκέξα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηφρνπ. Σν 77% ησλ ζηφρσλ επεηεχρζεη πιήξσο. Ζ 

αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ε απφδνζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, βειηηψζεθε ζεκαληηθά. 

ε κηα άιιε ηπθινπνηεκέλε έξεπλα ηνπ 2002 απφ ηνπο Sterba, et al, πξνζδηνξίζηεθαλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο αλαςπρήο ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία ζε 

παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ gross motor function measure. ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έιαβαλ κέξνο δεθαεπηά ζπκκεηέρνληεο (ελλέα θνξίηζηα θαη νθηψ 

αγφξηα κε κέζε ειηθία 9 ρξφλσλ θαη 10 κελψλ). Ο κέζνο φξνο ηνπ gross motor function 

measure, ήηαλ 2,7 (Σππηθή απφθιηζε 0,4, Δχξνο 1-5). Σν πξφγξακκα ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο 

αλαςπρήο κνηξάζηεθε ζε ηξεηο ζπλεδξίεο ηππαζίαο γηα κία ψξα θάζε εβδνκάδα γηα 18 

εβδνκάδεο. Σν gross motor function measure ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξν-ηππαζίαο πεξίνδν 

ειέγρνπ, ζηελ έλαξμε ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο αλαςπρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο αλαςπρήο γηα 18 εβδνκάδεο θαη 6 εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεπηηθή 

ηππαζία αλαςπρήο. Σν gross motor function measure δελ άιιαμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ειέγρνπ πξν ηεο ηππαζίαο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ εξγαιείνπ (δηαζηάζεηο Α-

Δ) απμήζεθε θαηά 7,6% (p<0,04) κεηά απφ 18 εβδνκάδεο. Σν gross motor function measure 

γηα ηε δηάζηαζε E (πεξπάηεκα, ηξέμηκν, θαη άικαηα) απμήζεθε θαηά 8,7% κεηά απφ 12 

εβδνκάδεο (p <0.02), 8,5% κεηά απφ 18 εβδνκάδεο (p <0,03), θαη παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα 

1,8%, 6 εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία αλαςπρήο (p <0,03). Απηφ ππνδειψλεη φηη ε 
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ζεξαπεπηηθή ηππαζία αλαςπρήο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία ζε παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ βαζκφ αλαπεξίαο. 

Μηα κειέηε ηνπ 2011 απφ ηνπο Borges et al., ζπλέθξηλε ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε θαη πξνβιήκαηα νξζνζηάηεζεο πνπ έιαβαλ ζπκβαηηθή ζεξαπεία, κε παξφκνηα 

παηδηά πνπ έιαβαλ ζεξαπεία πνπ πεξηειάκβαλε ζεξαπεπηηθή ηππαζία. Σα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε πξνζνκνησηή ζεξαπεπηηθήο 

ηππαζίαο, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζεο 

ηνπ ζψκαηνο ζε θαζηζηή ζέζε, εηδηθά φζνλ αθνξά ηε κέγηζηε κεηαηφπηζε ζηε κεζνπιεπξηθή 

θαη πξνζζνπίζζηα θαηεχζπλζε. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

εθηεινχζαλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ απαηηνχζαλ κεγαιχηεξε 

θηλεηηθφηεηα θαη νξζνζηαηηθφ έιεγρν, θαιχηεξα απφ πξηλ. 

Σέινο, κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο ζεξαπείαο είλαη θαη ε ρξήζε πξνζνκνησηή 

ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο ιεηηνπξγψληαο σο ππνθαηάζηαην ηεο ηππνζεξαπείαο. ε κηα κειέηε 

ηνπ 2014 απφ ηνπο Lee et. al, ηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: 

κηα νκάδα ηππνζεξαπείαο θαη κηα νκάδα πξνζνκνησηή ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο. Σα παηδηά ζε 

θάζε νκάδα δέρζεθαλ ην ίδην είδνο ζεξαπείαο γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε ρξήζε είηε 

ελφο πξαγκαηηθνχ αιφγνπ είηε ελφο πξνζνκνησηή. Γηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ε ζηαηηθή, φζν θαη 

ε δπλακηθή ηζνξξνπία βειηηψζεθε γηα ηα παηδηά θαη ζηηο δχν νκάδεο, κεηά απφ πξνγξάκκαηα 

12 εβδνκάδσλ θαη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ελφο πξνζνκνησηή ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο 

κπνξεί λα είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή, φζν θαη ε  ηππνζεξαπεία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ηζνξξνπίαο ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Ζ παξαπάλσ έξεπλα αλαθέξζεθε γηαηί 

αξθεηνί απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ίζσο πξνηηκήζνπλ ην 

αζθαιέο πεξηβάιινλ ελφο ζεξαπεπηεξίνπ πνπ ζα παξέρεη ηνλ πξνζνκνησηή ηππαζίαο, παξά 

έλα ξάληδν πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα. 

Απφ ην ειιεληθφ κνληέιν ηεο ηππνζεξαπείαο ζεκεηψλνληαη θαη ηα ηδηαίηεξα νθέιε 

ηεο. Ο αζζελήο εμαζθαιίδεη ςπραγσγηθά, ςπρνινγηθά, ζσκαηηθά θαη θνηλσληθά νθέιε απφ 

ηελ ηππνζεξαπεία, θαζψο επηηπγράλνληαη δηάθνξεο ζπλεδξίεο απνθαηάζηαζεο, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεη έλα πιήζνο θπζηθνζεξαπεπηψλ, εξγνζεξαπεπηψλ, ινγνζεξαπεπηψλ θαη 

ςπρνιφγσλ.ηην πιαίζην ηεο ηππνζεξαπείαο, ζπλερίδνληαο, ρξεζηκνπνηνχληαη 
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εθπαηδεπκέλα άινγα, ηα νπνία επηιέγνληαη εηδηθά γηα ζεξαπεία πξηλ ελζσκαησζνχλ ζε έλα 

πξφγξακκα. ηα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο επηιέγνληαη άινγα νπνηαζδήπνηε θπιήο πνπ 

ζεσξνχληαη ήξεκα, δεζηά, επγεληθά, πγηή θαη θαιά εθπαηδεπκέλα, ηφζν θάησ απφ ηε ζέια φζν 

θαη ζην έδαθνο. Δπηπξφζζεηα, ζπλίζηαηαη ε ηππνζεξαπεία λα γίλεηαη κε ρακειέο ηαρχηεηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κεξηθέο θνξέο έλα γεξαηφ άινγν πνπ δελ είλαη αζιεηηθνχ ηχπνπ. Δπηπιένλ, 

επηιέγνληαη άινγα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ επεκεξία. Κάζε κεκνλσκέλν δψν έρεη 

θπζηθά βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά έρεη θαη κηα κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηηο δηθέο 

ηνπ ζπλήζεηεο (Spink, 1993). 

1.2.Πξνζδηνξηζκόο θαη νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο 

Πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

πνιιψλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ, θαζψο θαη ηελ έληνλε θαη αξλεηηθή ζπκπησκαηνινγία 

ηνπο ζην θνηλφ ησλ αζζελψλ. Παξάιιεια, ε πςειή θνζηνιφγεζε ησλ ίδησλ θαξκάθσλ 

πξνθαιεί δπζαξέζθεηα ηφζν ζηνπο αζζελείο, φζν θαη ζηνπο νηθείνπο απηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ζεξαπείαο, φπσο είλαη ε θπζηνζεξαπεία κεηαμχ άιισλ, έρεη 

απνδεηρζεί φηη βνεζνχλ κέρξη έλα ζεκείν ζηε ζεξαπεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, 

πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ηνπ ζπγγεληθνχ 

πεξηβάιινληφο ηνπο. Όια απηά νδήγεζαλ ηνλ ζχγρξνλν θφζκν ζηελ αλάγθε λα πηνζεηήζεη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο αλαιφγσο κε ηελ αλαπεξία ή ηελ αζζέλεηά ηνπο (Fine, 2010). 

χκθσλα κε ην αθαδεκατθφ θνηλφ, ε πξψηε θαη βαζηθφηεξε αηηία πνπ νδεγεί ηνπο 

αζζελείο ή αλζξψπνπο δηαγλσζκέλνπο κε αλαπεξία λα πηνζεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ζεξαπείαο είλαη ε επηζπκία λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ζηε ζπληνκνγξαθηθή εθδνρή ηνπ, έρεη νξίζεη σο πνηφηεηα 

δσήο ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε δσή ζε ζπλάθεηα κε ηελ 

θνπιηνχξα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ζην νπνίν δεη θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, 

ηα πξφηππα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (World Health Organization Quality Of Life, 1995). 

Ο ίδηνο νξηζκφο δηεπθξηλίδεη φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ζπληζηά ηελ 

θαηάζηαζε απηή, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ πγεία (βηνινγηθή πνηφηεηα), ηελ ςπρνινγηθή 

δηαθχκαλζε ηνπ αηφκνπ (ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα), ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηάθνξεο 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ (θνηλσληθή πνηφηεηα), θαζψο 
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θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ (Artemiadis, Anagnostouli & 

Aggelopoulos, 2011). ηελ απγή ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

αλαξίζκεηεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ ηελ 

ηππνζεξαπεία, ηε κνπζηθνζεξαπεία, ηε ζεξαπεία βαζηζκέλε ζηε δσγξαθηθή θαη ηελ 

νζηενπαζεηηθή (Fine, 2010). 

Παξφιν πνπ ε ηππνζεξαπεία σο ελαιιαθηηθή κνξθή ζεξαπείαο δελ είλαη θαηλνχξγηα, 

δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ ηππνζεξαπεία σο πξνο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

πηπρέο θαη κνξθέο ηεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Οη 

μελφγισζζεο κειέηεο, ηφζν εκπεηξηθνχ φζν θαη βηβιηνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαηαπηάλνληαη αξθεηά κε ηελ νηθεία ζεκαηνινγία, σζηφζν ζηελ Διιάδα παξακέλεη έλα 

βηβιηνγξαθηθφ ράζκα γηα ηνλ ξφιν ηεο ηππνζεξαπείαο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ ξφιν 

ηεο ηππνζεξαπείαο ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, θαζψο επίζεο ππάξρνπλ ειάρηζηα 

ζηνηρεία θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ηππνζεξαπείαο απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κε πιήξσο δνκεκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. πλεπψο, ε παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη λα κεηψζεη απηφ ην 

βηβιηνγξαθηθφ ράζκα θαη λα παξάζρεη έλα ζχλνιν ζεκαληηθψλ γλψζεσλ ζην αθαδεκατθφ 

θαη επηζηεκνληθφ θνηλφ, αθνχ πεξηιακβάλεη, ηφζν κηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή εξκελεία 

ηνπ ζέκαηνο, φζν θαη εκπεηξηθέο εθαξκνγέο. 

1.3.θνπόο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ηππνζεξαπείαο ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγηθή επίδνζε παηδηψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, θαζψο θαη ε εμέηαζε θαη παξάζεζε ησλ επεξγεηηθψλ 

επηδξάζεψλ ηεο. Αξρηθά, αλαιχεηαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο πάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή ησλ κεζφδσλ ηεο ηππνζεξαπείαο θαη ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο θαη παξάιιεια πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ αιφγνπ ζηηο παξαπάλσ. 

Έπεηηα, αλαιχεηαη ε αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή επίδνζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη ηέινο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο ηππνζεξαπείαο 

σο κέζν απνθαηάζηαζεο ζε παηδηά (Palisano, et al, 2000). Δηδηθφο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη 

λα απνδεηρζεί ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε ηππνζεξαπεία κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo 
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Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R) ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ 

κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.  

1.4.Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Τ1. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο κε ηελ 

πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (νκάδα παξέκβαζεο) ζα έρεη 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ νξηδφληηα θαηάθιηζε θαη ην ξνιάξηζκα απφ ηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ πνπ δε ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο (νκάδα ειέγρνπ).  

Τ2. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο κε ηελ 

πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (νκάδα παξέκβαζεο) ζα έρεη 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ θαζηζηή ζέζε απφ ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ δε ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο (νκάδα ειέγρνπ).  

Y3. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο κε ηελ 

πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (νκάδα παξέκβαζεο) ζα έρεη 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζην κπνπζνχιηζκα θαη γνλάηηζκα απφ ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ δε 

ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο (νκάδα ειέγρνπ).  

Y4. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο κε ηελ 

πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (νκάδα παξέκβαζεο) ζα έρεη 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ νξζνζηάηηζε απφ ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ δε ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο (νκάδα ειέγρνπ).  

Τ5. Ζ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο κε ηελ 

πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (νκάδα παξέκβαζεο) ζα έρεη 

κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηε βάδηζε, ην ηξέμηκν θαη ην άικα απφ ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ δε 

ζα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο (νκάδα ειέγρνπ).  

1.5.Πξνϋπνζέζεηο & πεξηνξηζκνί   

Ζ παξνχζα εξγαζία δνκείηαη κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο  θαη ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ  ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο. Δπίζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αμηνινγεζνχλ κε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο αδξήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

Gross Motor Function Measure. Tα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα πξέπεη λα είλαη 
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παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 3 έσο 16 εηψλ θαη νη αμηνινγήζεηο ζα γίλνπλ απφ 

θπζηθνζεξαπεπηέο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφλσλ ζηελ ηππνζεξαπεία κέζσ ηεο 

κεζφδνπ Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Νηθνιάνπ θαη Πνιχδνο, 2015). Θα 

δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ζα είλαη απνιχησο 

εζεινληηθή. Πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο  κειέηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ θαη  αξζξνγξαθία γηα ηε ζχγθξηζε ησλ αλακελνκέλσλ 

απνηειεζκάησλ. 

Γηα λα ιάβεη ρψξα ε έξεπλα ζα πξέπεη  α) λα δνζεί ε έγθξηζε ηεο έξεπλαο απφ ηελ 

επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, β) λα ζπκπιεξσζεί έληππν 

ζπγθαηάζεζεο απφ ην δηεζλέο ηλζηηηνχην Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation ζηνλ 

ρψξν ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξέκβαζε, γ) λα ζπκπιεξσζεί έληππν 

ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. 

1.6.Οξηζκνί όξσλ 

Αλαπεξία: Ζ ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία (2006) νξίδεη ζην πξννίκην ηεο φηη ε αλαπεξία είλαη κηα εμειηζζφκελε έλλνηα θαη 

απνξξέεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ή 

ζπκπεξηθνξηθψλ εκπνδίσλ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε πιήξεο θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε ηνπο 

άιινπο.  

Δγθεθαιηθή παξάιπζε: Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη κηα κε πξννδεπηηθή 

δηαηαξαρή ηεο θίλεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε βιάβε ζην αλψξηκν θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα - 

εγθέθαιν. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο,  ε αξγή ηαρχηεηα ζηε βάδηζε θαη ε πηνζέηεζε 

ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ-κνληέισλ θίλεζεο. Ζ ηεηξαπιεγία, ε δηπιεγία θαη ε εκηπιεγία 

είλαη νη πην ζπρλνί ηχπνη εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. Σα παηδηά κε ζπαζηηθή εγθεθαιηθή 

παξάιπζε παξνπζηάδνπλ απμεκέλν κπτθφ ηφλν (ππεξηνλία), αξρέγνλα αληαλαθιαζηηθά πνπ 

δηαηεξνχληαη, ιαλζαζκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ κπψλ, θαζπζηεξεκέλε ή θαζφινπ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ηζνξξνπηζηηθψλ αληηδξάζεσλ, απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη αδπλακία ησλ κπψλ ηνπ θνξκνχ (ππνηνλία) (Cherng et al., 
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2004). Ζ εγθεθαιηθή βιάβε ζηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί επηπιένλ, λα είλαη ππεχζπλε 

θαη γηα βιάβεο ζηηο εηδηθέο αηζζήζεηο, φπσο είλαη ε φξαζε θαη ε αθνή, γηα αλσκαιίεο ζηελ 

νκηιία θαη ζηνλ ιφγν θαη γηα δηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε. Μπνξεί αθφκα λα ππάξμνπλ θαη 

απξαμίεο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο νλνκάδνληαη επίζεο νπηηθνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο (Levitt – 

Sophie, 2001).  

Λεηηνπξγηθόηεηα: Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ζπληζηά έλα ζπλψλπκν ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα λα δειψζεη κηα θαηάζηαζε ή ιχζε πνπ είλαη δπλεηηθά 

ρξήζηκε γηα έλα άηνκν, εηδηθά εάλ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα άηνκν κε αλαπεξίεο ή ειαηηψκαηα 

ή ρξεζηηθέο δπζθνιίεο (αξξήο & νχιεο, 2001). 

Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο:   Ζ  πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ αλαπεξία επηθεληξψλεηαη ζηελ επζχλε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο  πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε, ηελ έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή. Θέηεη ηηο 

βάζεηο γηα ηελ εκθάληζε ηεο πξνζέγγηζεο  ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηελ αλαπεξία, ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα εγγελή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο δελ είλαη κφλν κηα κεζνδνινγία, αιιά είλαη έλα 

πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ (World Health Organization & World Bank,  2011) . 

πκπεξίιεςε ηεο αλαπεξίαο: πλψλπκε κε ηελ ελζσκάησζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννπηηθψλ ή ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ή ηε ζεξαπεία  ηεο αλαπεξίαο σο νξηδφληην δήηεκα (World 

Health Organization & World Bank,  2011) . 

Gross Motor Function Measure:  Ζ GMFM είλαη έλα ηππνπνηεκέλν θαη έγθπξν 

φξγαλν παξαηήξεζεο ζρεδηαζκέλν λα κεηξά ηηο αιιαγέο ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία 

κέζα ζηνλ ρξφλν, ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε (Παξάο & Σδνχκα, 2002).  

Ηππνζεξαπεία: ηελ ηππνζεξαπεία, έλαο θπζηθνζεξαπεπηήο ή εξγνζεξαπεπηήο 

ρξεζηκνπνηεί ην άινγν κε ζθνπφ λα επεξεάζεη ηε ζηάζε ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ, ηελ ηζνξξνπία, 

ηελ αληνρή, ηα θηλεηηθά θαη αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ελψ ην παηδί αιιειεπηδξά κε ην άινγν 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ (Fine, 2010). 
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Θεξαπεπηηθή Ηππαζία: ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία κε ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηή 

ηππαζίαο ην παηδί ειέγρεη ελεξγά ην άινγν σο κνξθή άζθεζεο γηα βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ, 

ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο ζηάζεο ζψκαηνο θαη αλάπηπμεο αηζζεηεξηαθψλ θαη θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ (Park et al., 2014). 

Hippo Kinesio – Educational Rehabilitation:  Ζ πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-

Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R) είλαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηππνζεξαπείαο, ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηε λεπξνπιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ (Νηθνιάνπ & Πνιχδνο, 2015). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1.Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Αξρηθά, εγθεθαιηθή παξάιπζε ζεσξείηαη κηα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ 

πξνθαιείηαη απφ κε πξννδεπηηθή εγθεθαιηθή βιάβε ή δπζκνξθία πνπ εκθαλίδεηαη, ελψ ν 

εγθέθαινο ηνπ παηδηνχ είλαη ππφ αλάπηπμε θαη αλήθεη ζηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

νθείινληαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπρλφηεηά κε ηελ νπνία 

εθδειψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή θπκαίλεηαη ζε 1-2 πεξηζηαηηθά αλά 1.000 άηνκα. Ζ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη γλσζηή θαη σο «λφζνο ηνπ Little», θαζψο θαηαπηάζηεθε 

εξεπλεηηθά κε απηήλ πξψηνο ν John Little ην 1841 θαη  1861. Οη έξεπλεο ηνπ φκσο, αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηε ζπαζηηθή δηπιεγία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ κεηνλνκάζηεθε «εγθεθαιηθή 

παξάιπζε», αλ θαη δελ παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξάιπζε (Bertoti, 1988).  

πγθεθξηκέλα, ε εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη έλαο επξχο δηαγλσζηηθφο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζε 

θαη θαζηζηά δχζθνιεο νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε κπτθή ελεξγνπνίεζε, δε ζπκβαίλεη επεηδή ππάξρεη πξφβιεκα κε ηνπο κχεο ή 

ηα πεξηθεξεηαθά λεχξα. Απηέο νη δπζθνιίεο πξνθαινχληαη ιφγσ εγθεθαιηθψλ βιαβψλ. Ζ 

πάζεζε απηή κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ηξαπκαηηζκνχ ζηνλ εγθέθαιν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, θαηά ην πξψην έηνο ηεο δσήο, ή λα ζπκβεί φηαλ ν εγθέθαινο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί ζσζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Ο ηξαπκαηηζκέλνο ινηπφλ εγθέθαινο δελ 
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είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο 

(Davis, et al, 2009). 

Με απιά ιφγηα, ν φξνο «εγθεθαιηθή» αλαθέξεηαη ζηνλ εγθέθαιν, θαη ν φξνο 

«παξάιπζε» αλαθέξεηαη ζε κπτθή αδπλακία θαη ειιηπή έιεγρν. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εγθεθάινπ δε ζα ππνηξνπηάζεη, ε θιηληθή εηθφλα ησλ αηφκσλ πνπ 

πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε αιιάδεη ζπλήζσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μεξηθέο 

θνξέο ε θαηάζηαζε ηείλεη πξνο ην θαιχηεξν, θαη κεξηθνί αζζελείο απφ απηνχο ζα 

παξακείλνπλ ζηάζηκνη. Πεξηζηαζηαθά, ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη, ζπλήζσο ιφγσ αιιαγήο 

ζηνλ κπτθφ ηφλν ή ιφγσ βξάρπλζεο ησλ ζπλδέζκσλ (MacKinnon, et al, 1995). 

ήκεξα, δελ ππάξρεη ίαζε γηα ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

δηάθνξεο επηινγέο ζεξαπείαο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ απηήλ. Απηέο νη επηινγέο 

πεξηιακβάλνπλ θπζηθνζεξαπεία, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε. Με 

ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ, ηα άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο επηπινθψλ θαη ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο (Lee, 2014). 

Λφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο απηήο ηεο παζήζεσο, ηα παηδηά αληηκεησπίδνληαη 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ θηλεηηθψλ θαη ιεθηηθψλ-λνεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο. Έηζη, ζε πεξίπησζε ηεηξαπιεγίαο ην παηδί κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

αλαπεξηθφ ακαμίδην. Αλ ππάξρεη δηπιεγία, ην παηδί κπνξεί λα πεξπαηά κε αζηαζή ηξφπν ή λα 

ρξεζηκνπνηεί παηεξίηζεο. Αλ ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρεη ηελ νκηιία επεξεαζηεί, ην 

παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί λα έρεη πξφβιεκα ζηελ «θαζαξή» νκηιία ή αθφκα θαη 

λα κελ είλαη ζε ζέζε λα κηιήζεη θαζφινπ (Palisano, et al, 2000). 

εκαληηθέο κνξθέο ζεξαπείαο γηα ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ζπλήζσο ην 

ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα θπζηθνζεξαπείαο, αιιά θαη ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία. Οη 

θπζηθνζεξαπεπηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία ζην πξφγξακκα ζεξαπείαο 

ελφο παηδηνχ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζπρλά βιέπνπλ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

παηδηνχ θαη θάπνηεο θνξέο ε βειηίσζε είλαη ζεακαηηθή. Έλα απφ ηα νθέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ηππαζίαο, είλαη φηη ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα αθήζεη ην απνζηεηξσκέλν, κεξηθέο θνξέο 

εθθνβηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζεξαπεπηεξίνπ, θαη λα εηζαρζεί ζην πνιχ πην ελδηαθέξνλ 
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πεξηβάιινλ ελφο ξάληδνπ. Απηή ε αιιαγή απφ κφλε ηεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο 

γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζηελ πφιε ή ζε αζηηθέο πεξηνρέο (Winchester, et al, 2002). 

Απφ ηελ άιιε ε ιεηηνπξγηθή ζεξαπεία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζεξαπείαο ελφο παηδηνχ κε απηήλ ηελ παζνινγία θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα 

πξνσζήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο κε ηέηνην ηξφπν, πνπ ζα βειηηψζεη 

ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζα θαηαζηήζεη πην εχθνιε ηε δηαβίσζε ηνπ (Zadnikar & 

Kastrin, 2011). 

2.2.Δγθεθαιηθή παξάιπζε 

Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε αθνξά έλα ζχλνιν παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζηθφ 

ζηνηρείν ησλ νπνίσλ απνηειεί ε θηλεηηθή αλαπεξία, πνπ πξνέξρεηαη απφ κία κε πξντνχζα 

βιάβε ή δηαηαξαρή ζηνλ αλαπηπζζφκελν (αλψξηκν) εγθέθαιν, αιιά ζπλήζσο κε 

κεηαβαιιφκελε πνξεία. Απνηειεί κία πξννδεπηηθή δηαηαξαρή ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία 

πξνζβάιεη ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. 

ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηξνπνπνηνχληαη, κνινλφηη 

πξφθεηηαη γηα κηα κφληκε βιάβε, πνπ δε δηνξζψλεηαη θαη δελ επηδεηλψλεηαη ζηαδηαθά. Έλαο 

άιινο πεξηγξαθηθφηεξνο νξηζκφο ζεσξεί ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε σο κία θαηάζηαζε 

αηζζεηηθνθηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πάξεζε, δηαηαξαρή ζηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, κπτθή αδπλακία θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί κε θηλεηηθά ή/θαη κε 

λνεηηθά ειιείκκαηα (Casady & Nichols-Larsen, 2004).  

Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε εθδειψλεηαη κε ζπρλφηεηα 1,0 - 2,5/1000 παηδηά πνπ 

γελληνχληαη δσληαλά, πνζνζηφ πνπ είλαη θαη γεληθά απνδεθηφ. ηελ Διιάδα ππνινγίδνληαη 

πεξίπνπ 10.000 άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε, ελψ γελληνχληαη 300 παηδηά 

πάζρνληα ην ρξφλν. Δπίζεο, έρεη δεκνζηεπζεί κία δηεζλήο ζηαηηζηηθή κειέηε ε νπνία 

αλαθέξεη ζπρλφηεηα 2,12 - 2,45 πεξηζηαηηθά αλά 1000 γελλήζεηο δσληαλψλ παηδηψλ, ζε έμη 

ρψξεο. Λφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ζεκεξηλψλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ζα πεξίκελε θαλείο ηα 

πνζνζηά απηά θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο πάζεζεο λα έρνπλ κεησζεί.  

Μνιαηαχηα, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο δελ έρεη ζεκεηψζεη 

κείσζε, παξφιν πνπ ηα βξέθε ηα νπνία γελληνχληαη είλαη πεξηζζφηεξν «αζθαιή».  Με ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο γελληνχληαη θαη επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξα ειιηπνβαξή βξέθε. ε 
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κειέηε πνπ δηεμήρζε θαηαρσξήζεθαλ 17.000 πεξηπηψζεηο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο γηα 

δηάζηεκα 20 εηψλ (1989-2008). Απφ ηε ζηαηηζηηθή έξεπλα έγηλε αληηιεπηφ φηη ην 0,58% ησλ 

αζζελψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε έρεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα. ηηο 

Ζλσκελεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ην 2007 ππνινγίδνληαη 0,23% πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο ζηα παηδηά έμη ρξνλψλ.  

Δίλαη δχζθνιν βέβαηα λα ππνινγηζηεί αθξηβψο ε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο, εληνχηνηο δελ είλαη εχθνιν λα ζπγθξηζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο, αθνχ ζε θαζεκία δηαθέξεη ην πιηθφ, ε ειηθία θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, δελ έρεη νξηζηεί επαθξηβψο ν φξνο «εγθεθαιηθή παξάιπζε» θαη νη αζζελείο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Απηφ πνπ έρεη φκσο, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε θάζε επηδεκηνινγηθή 

κειέηε είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θνηλνχ παξνλνκαζηή απφ ηνλ γεληθφηεξν πιεζπζκφ παηδηψλ 

κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε 

ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, εάλ δειαδή πξφθεηηαη γηα λενγέλλεηα, 

βξέθε, λήπηα θ.ιπ. (Casady & Nichols-Larsen, 2004). 

Σα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη πνηθίια θαη νθείινληαη ζε 

δηαθφξσλ εηδψλ βιάβεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ. Οη βιάβεο απηέο 

πξνθαινχληαη απφ παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εγθεθάινπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο κνξθνπνίεζήο ηνπ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα επηδξνχλ θαη παξαπάλσ απφ έλαο παξάγνληεο ηαπηνρξφλσο. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη 

ε εχξεζε ηνπ αθξηβή αηηηνινγηθνχ παξάγνληα απνηειεί έλα δχζθνιν θνκκάηη ηεο δηάγλσζεο 

θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ εκθαλείο ελδείμεηο, πνπ φκσο δελ απνηεινχλ ζίγνπξα απνδείμεηο.  

Δπίζεο, ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ γηα ην νπνίν ηα αίηηα παξακέλνπλ άγλσζηα 

θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο. Ζ δηθαηνινγία πσο ν ηνθεηφο είλαη απηφο πνπ 

θπξίσο επζχλεηαη γηα ηηο βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ εγθέθαιν ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ 

απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε πιένλ ζεσξείηαη θαη είλαη αλαθξηβήο, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο θαη ηεο κεγάιεο πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο ηεο καηεπηηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Σαπηφρξνλα φκσο, κε απηήλ ηε δηαπίζησζε ζπκπεξαίλνπκε πσο ηειηθά, θαη απηή ε πξφνδνο, 

δε κεηψλεη ηα πνζνζηά γέλλεζεο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε (Sterba, et 

al, 2002). 
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Κπξηφηεξνη πξνγελλεηηθνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη νη ζπγγελείο θαη 

ελδνκήηξηεο ινηκψμεηο, νη ζπγγελείο δπζπιαζίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηα ελδνκήηξηα αγγεηαθά 

επεηζφδηα. ηηο ζπγγελείο θαη ελδνκήηξηεο ινηκψμεηο νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί 

κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ην έκβξπν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηδηαίηεξα θαηά 

ηνπο πξψηνπο κήλεο, νπφηε ην έκβξπν είλαη πην επαίζζεην. Ζ κεηάδνζε ηνπ παζνγφλνπ 

κηθξννξγαληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε ηξείο ηξφπνπο. Αξρηθά, δηαπεξλψληαο ηνλ πιαθνχληα, 

φπνπ εκθαλίδεηαη απαξαίηεηα θαη ινίκσμε ηεο κεηέξαο. Έπεηηα, κε ηε δηείζδπζή ηνπ κέζα 

απφ ηνλ γελλεηηθφ ζσιήλα θαη ηέινο, κε ηελ επαθή ηνπ εκβξχνπ κε κνιπζκέλεο εθθξίζεηο. 

 Κπξηφηεξεο ινηκψμεηο απφ ηηο νπνίεο θηλδπλεχεη ην έκβξπν είλαη ν ηφο ηνπ απινχ 

έξπεηα, ε ηνμνπιάζκσζε, ε εξπζξά, ν κεγαινθπηηαξνηφο, ε ηιαξά, ε  ζνβαξή γξίπε, ε 

αλεκνβινγηά  θαη ε ζχθηιε. Τπάξρεη πηζαλφηεηα αζθπμίαο εληφο ηεο κήηξαο ζην δεχηεξν ή 

ηξίην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο, ιφγσ ειιηπνχο παξνρήο νμπγφλνπ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ 

εκβξχνπ, εμαηηίαο αλεπαξθνχο πιαθνχληα. Παξάιιεια, ηα ελδνκήηξηα αγγεηαθά επεηζφδηα 

(έκθξαθηα) έρνπλ σο αηηία ηα έκβνια απφ ηνλ πιαθνχληα πνπ πεξλνχλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

εκβξχνπ, δηακέζνπ ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ.  Οπζηαζηηθά, νξηζκέλα αγγεία ηνπ εγθεθάινπ 

απνθξάζζνληαη θαη ζπρλά παξνπζηάδεηαη εκηπιεγία, πνπ δε γίλεηαη αληηιεπηή θαηά ηε 

γέλλεζε (Freeman & Steven, 2006).  

Άιινη πξνγελλεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ε νηθνγελήο πξνδηάζεζε κε  

απμεκέλα πνζνζηά εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη θπξίσο ζπγγελνχο αηαμίαο, νη πνιχδπκεο 

θπήζεηο νη νπνίεο έρνπλ 3-4 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηεο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπαζηηθήο δηπιεγίαο θαη νη ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο/αγελεζία κεζνιφβηνπ, ζχλδξνκν Arnold-Chiari, ζπγγελήο 

πδξνθέθαινο, πξσηνπαζή αίηηα κηθξνθεθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νξγαλνγέλεζεο, 

αλσκαιίεο θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ λεπξψλσλ (παρπγπξία, κηθξνγπξία, αγπξία), ε 

αζπκβαηφηεηα Rhesus, ην ζχλδξνκν ελδνκήηξηαο απνζηέξεζεο παξνρψλ, νη αλνζνινγηθέο 

δηαηαξαρέο ζην ζχζηεκα κεηέξα-έκβξπν, ε έθζεζε ζε ξαδηελέξγεηα θαη άιινπο βιαπηηθνχο 

παξάγνληεο, ην αιθνφι, ην θάπληζκα, ε ιήςε θαξκάθσλ θ.ιπ. (Snider, et al, 2007) 

Κπξηφηεξνη πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο είλαη ε αζθπμία ηνπ εγθεθάινπ θαη νη 

ηζραηκηθέο θαη αηκνξξαγηθέο βιάβεο. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη φινη νη 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξφσξν ηνθεηφ ή παξάηαζε ηνπ ηνθεηνχ (>42 
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εβδνκάδεο). Ζ αζθπμία ηνπ εγθεθάινπ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία λεπξνινγηθψλ βιαβψλ 

θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν, ελψ νη ηζραηκηθέο/αηκνξξαγηθέο βιάβεο απνηεινχλ ηε 

δεχηεξε ζπρλφηεξε αηηία εκθάληζεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή 

πεξίνδν. Απηέο νη εγθεθαιηθέο βιάβεο νθείινληαη ζηελ ππνμαηκία θαη ηελ ηζραηκία θαη 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο νη κεραληθέο θαθψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ε πεξηηχιημε ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ, νη δηαηαξαρέο ζηελ 

εκβξπνπιαθνπληηαθή κνλάδα, ε απηφκαηε έθηξσζε, γεληθφηεξεο αλσκαιίεο θαηά ηνλ 

ηνθεηφ, ε ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία, ην εγθεθαιηθφ ηξαχκα θ.α. Άιινη πεξηγελλεηηθνί 

παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ε πξνσξφηεηα, ηδίσο ζηα πνιχ ρακεινχ βάξνπο λενγλά (<2.500 

gr), νη πεξηγελλεηηθέο ινηκψμεηο, θαη ζπαληφηεξα νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε 

ππεξρνιεξπζξηλαηκία θαη ε ππνγιπθαηκία  (Bertoti, 1988). 

Σα αίηηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο κεηά ηε γέλλεζε θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ 

εηψλ, πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεσξείηαη ην φξην γηα ηελ εκθάληζή ηεο είλαη πνηθίια. 

Μεηαγελλεηηθνί, ινηπφλ, παξάγνληεο θπξίσο ζεσξνχληαη νη ινηκψμεηο ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νη εγθεθαιηθέο θαθψζεηο, ε ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία, ε αλνμηθή 

εγθεθαινπάζεηα, νη λενγληθνί ζπαζκνί θαη ε ζηέξεζε ηεο ηξνθήο ηνπ λενγλνχ ή ε αλεπαξθήο 

ιήςε ηεο. Οη ινηκψμεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λενγλά θαη βξέθε κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο αηηία ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο θαη λα νδεγήζνπλ ζε κφληκεο βιάβεο 

ζηνλ εγθέθαιν. Γχν απφ ηηο ζπρλφηεξεο ινηκψμεηο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ε λενγληθή 

κεληγγίηηδα θαη ε εγθεθαιίηηδα. Ζ λενγληθή κεληγγίηηδα ζπλνδεχεηαη απφ πςειά πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο θαη απνηειεί ην ζπρλφηεξν αίηην ηεο επίθηεηεο ζπαζηηθήο ηεηξαπιεγίαο. 

Μπνξνχλ επίζεο, λα πξνθιεζνχλ εγθεθαιηθά έκθξαθηα ζηα λενγέλλεηα σο επηπινθή ηεο 

κεληγγίηηδαο ή νξηζκέλεο θνξέο κεηά απφ εκβνιηαζκφ ή ζήςε.  

Δπηπξφζζεηα, ζε πνζνζηφ 30% ησλ πεξηπηψζεσλ, παξαηεξείηαη δηάρπηε 

ελδναγγεηαθή πήμε, ελψ αξθεηά ζπρλέο είλαη νη ζξνκβψζεηο ησλ θιεβψλ ηνπ θινηνχ θαη 

αξηεξίηηδεο. Δίλαη δπλαηφλ ηέινο, λα αλαπηπρζνχλ παξεγθεθαιηδηθέο θχζηεο ή 

πδξνθέθαινο. Αθφκα, ηα εγθεθαιηθά ηξαχκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε. Ζ αηηία πξφθιεζεο ησλ εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ θαη ηξαπκάησλ κπνξεί λα 

πνηθίιεη απφ απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα θαη πηψζεηο έσο ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θ.ιπ. Ζ 

αλνμηθή εγθεθαινπάζεηα είλαη έλα αίηην πνπ νθείιεηαη ζε γεληθεπκέλε αλνμία, 
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θπθινθνξηαθή αλεπάξθεηα, θαξδηαθή αλαθνπή θ.ιπ. Ζ ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία αθνξά 

ζηελ νμεία εγθαηάζηαζε λεπξνινγηθήο ζπκπησκαηνινγίαο απφ αγγεηαθή ξήμε θαη 

εμαγγείσζε αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν.  ηα αίηηα πξφθιεζήο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε 

αηκνξξαγηθή δηάζεζε, νη ζεπηηθέο θαηαζηάζεηο, νη θαθνήζεηο φγθνη, νη αξηεξίηηδεο, ηα 

εγθεθαιηθά ηξαχκαηα θαη αηκνξξαγηθά έκθξαθηα (Λνγνζέηεο, 2004). Σέινο, ε ζηέξεζε 

ηξνθήο ή ε αλεπαξθήο ιήςε ηεο είλαη παξάγνληαο παξνδηθήο ή θαη κφληκεο βιάβεο ζηνλ 

εγθέθαιν ηνπ λενγλνχ, ηδίσο ζηα ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλά. Δίλαη βαζηθή ε 

αλαπηπμηαθή θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν εγθέθαινο ηνπ λενγλνχ θαηά ηελ ππνζξεςία, 

εθφζνλ αλ παξαηεξεζεί ζην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπ, πξνθαινχληαη ηφζν ζσκαηηθά, φζν θαη 

ςπρνθηλεηηθά πξνβιήκαηα (Palisano, et al, 2000).  

Ζ πξψηκε δηάγλσζε  είλαη  ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δηφηη ζα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηεο 

λφζνπ θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηεο. Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο ηεο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο είλαη πνηθίινη θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. 

Αξρηθά, ην παηδί κε ππνςία εγθεθαιηθήο παξάιπζεο κπνξεί λα εληαρζεί ζε πξφγξακκα 

ζπλερνχο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο (follow-up) απφ εηδηθνχο, δηφηη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηα χπνπηα ζεκεία ηεο βιάβεο, φπσο εγθαηάζηαζε 

ζαθέζηεξεο παζνινγίαο θαη κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ εγθαίξσο. Δπίζεο, ηα παηδηά πνπ 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα «χπνπηα» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξψηκεο έληαμεο ζε πξνγξάκκαηα 

έγθαηξεο παξέκβαζεο (Early intervention-Stimulation). Σέινο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

επαηζζεηνπνηείηαη  απέλαληη  ζην παηδί πνπ είλαη «χπνπην», φρη απαξαίηεηα κε πξψηκε 

θηλδπλνινγία, παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ραξίδνληαο ηε 

βνήζεηά ηνπο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν (Winchester, et al, 2002). 

Γηα λα δηαρσξίζνπκε ηα παηδηά πνπ φλησο ηειηθά πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε 

βαζηθά εξγαιεία είλαη νη πξψηκνη θιηληθνί δείθηεο ππνςίαο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ζε 

λενγέλλεηα θαη βξέθε. Δίλαη αιήζεηα πψο πνιιά βξέθε θξίλνληαη «χπνπηα» θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, φκσο δελ πάζρνπλ απαξαηηήησο φια. Οη 

θιηληθνί απηνί δείθηεο απνηεινχλ ζηελ νπζία ηα πξψηα ζεκάδηα χπαξμεο ηεο λφζνπ θαη δελ 

έρνπλ ηφζν ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή βαξχηεηα. ηνηρεία απφ ηε κεγάιε πεξηγελλεηηθή 

πνιπθεληξηθή κειέηε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (1959 - 1966) απνδεηθλχνπλ φηη, 

ίζσο, ην θαιχηεξν πξψηκν πξνγλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηα παηδηά πνπ εκθάληζαλ 
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αξγφηεξα εγθεθαιηθή παξάιπζε ήηαλ φηη ραξαθηεξίζζεθαλ χπνπηα θαηά ηε λενγληθή 

πεξίνδν. Ο ραξαθηεξηζκφο θαη κφλνλ ηνπ χπνπηνπ αλέβαζε θαηά 99 θνξέο ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. Σν πξσηαξρηθφ θαη ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο 

δηάγλσζεο απνηειεί ν λεπξνινγηθφο έιεγρνο. ε απηφλ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη παηδνλεπξνιφγνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζε βξέθε θαη παηδηά είλαη ηα αξρέγνλα αληαλαθιαζηηθά, ν παζνινγηθφο κπτθφο ηφλνο θαη νη 

αληηδξάζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπίζεο, ν εμεηαζηήο ζα πξέπεη λα έρεη απφιπηε γλψζε θαη 

επίγλσζε ηεο θπζηνινγηθήο εμειηθηηθήο σξηκφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ βξέθνπο 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίζεη ηα παζνινγηθά θιηληθά ζεκεία (Snider, et al, 2007). 

Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε πεξηγξάθεη κία νκάδα δηαηαξαρψλ ηεο θίλεζεο θαη ηεο 

ζηάζεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

θπζηθνζεξαπεία έρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε ζεξαπεία ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηελ 

παξαπάλσ. Αλαθέξνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο πςειέο 

εληάζεηο θαη ζπρλφηεηεο ζεξαπείαο φπσο θαη πνηθίιεο ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο. Μηα ηέηνηα 

ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη βαζηθέο θπζηνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο, φπσο παζεηηθέο 

δηαηάζεηο, κάιαμε, κπτθή ελδπλάκσζε, ειεθηξηθή δηέγεξζε, αζθήζεηο θπζηθήο θαηάζηαζεο, 

αζθήζεηο αληνρήο, αζθήζεηο ηδηνδεθηηθφηεηαο θαη ηζνξξνπίαο θαη αζθήζεηο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. Απηέο νη ηερληθέο ζπλήζσο ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζην 

επίπεδν ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ην εχξνο θίλεζεο, ε δχλακε θαη ν 

κπτθφο ηφλνο. Πην πεξίπινθεο πξνζεγγίζεηο ζεξαπείαο, φπσο ε λεπξναλαπηπμηαθή ζεξαπεία 

(Neurodevelopmental Treatment), ε ζεξαπεία Vojta θαη Peto είλαη γεληθφηεξα βαζηζκέλεο ζε 

δηαθνξεηηθέο αξρέο ηεο θηλεηηθήο εθκάζεζεο θαη απαηηνχλ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη 

εμεηδίθεπζε (Zadnikar & Kastrin, 2011). 

2.3.Ηππνζεξαπεία 

Ζ ηδέα ηεο ηππαζίαο σο ζεξαπεία αλάγεηαη ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηελ αξραία 

Αίγππην. ηελ αξραία Διιάδα ν Αζθιεπηφο εζεσξείην φηη έζηεηιε ηα άινγα ζηνπο 

αλζξψπνπο γηα λα ηνπο ζεξαπεχνπλ. Ο Ηππνθξάηεο ζεσξνχζε ηελ ηππαζία, σθέιηκε γηα ηνπο 

κχεο θαη ηνπο πλεχκνλεο. Ο Ξελνθψλ ζεξάπεπε ηνπο ιαβσκέλνπο ηνπ ζηξαηηψηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην άινγν. ηε ζχγρξνλε ηζηνξία, ε πξψηε επηζηεκνληθή εξγαζία έγηλε ην 

1870 απφ ηνλ γάιιν ηαηξφ Chassagne ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ. 
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Έθηνηε έγηλαλ νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο θπξίσο απφ θπζηθνζεξαπεπηέο θαη ηαηξνχο, 

αιιά απηφο πνπ θαηεγνξηνπνίεζε ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία θαη έζεζε ηηο επηζηεκνληθέο 

βάζεηο, ήηαλ ν Γεξκαλφο Heipertz (1977). Απφ ηφηε, ζε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ νκάδεο 

ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο, πνπ απνηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο (Snider, et al, 

2007). 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ηππαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη 

είλαη δηαζέζηκνη, ε ηππνζεξαπεία θαη ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία. Γεληθφηεξα ε ηππαζία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηησκέλν ζπληνληζκφ, απμεκέλν έιεγρν θεθαιήο θαη θνξκνχ, θαη βειηίσζε 

ζηε βάδηζε. Ζ ινγηθή ηεο ηππνζεξαπείαο βαζίδεηαη ζην φηη ην βάδηζκα ηνπ αιφγνπ παξέρεη 

έλα αθξηβέο, νκαιφ, ξπζκηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν κνηίβν θίλεζεο ζηνλ ηππέα ην νπνίν 

είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ αλζξψπηλνπ βαδίζκαηνο. Σν θέληξν ηζνξξνπίαο ηνπ αιφγνπ είλαη 

θαηαλεκεκέλν ηξηζδηάζηαηα φηαλ πεξπαηάεη, κε απνηέιεζκα ε θίλεζε ηνπ λα παξνκνηάδεηαη 

κε απηή ηεο αλζξψπηλεο ιεθάλεο ζην πεξπάηεκα. Απηή ε ξπζκηθή θίλεζε ζπλδπαζκέλε κε ηε 

ζεξκφηεηα ηνπ αιφγνπ, αλαθέξεηαη πψο κεηψλεη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα/ ππεξηνλία θαη 

πξνάγεη ηελ εξεκία ζηνλ ηππέα πνπ πάζρεη απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε. Ζ πξνζαξκνγή ζηηο 

θηλήζεηο ηνπ αιφγνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ρξήζε ησλ κπψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ. Απηέο κε ηνλ 

θαηξφ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο δχλακεο θαη δηεχξπλζε ηεο πνηθηιίαο ηεο θίλεζεο. 

Ζ θίλεζε ηνπ αιφγνπ γεληθφηεξα παξέρεη πνηθηιία εξεζηζκάησλ ζηνλ ηππέα, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο, ηελ αξζξηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηελ αλχςσζε βάξνπο θαη ηελ ζηαηηθή ηζνξξνπία ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε (Borges, et al, 2011). 

Ζ ζεξαπεπηηθή ηππαζία απνηειεί έλαλ επξχ φξν πνπ θαιχπηεη πνιιά ζηνηρεία, ηελ 

ςπραγσγηθή ηππαζία ή ηππαζία αλαςπρήο. Ζ ζεξαπεπηηθή ηππαζία κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο, νη εθπαηδεπηέο, αλ θαη ζπλήζσο δελ απνηεινχλ 

επαγγεικαηίεο πγείαο, πξέπεη λα είλαη γλψζηεο δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Σέηνηεο παξάκεηξνη 

είλαη ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αζζελνχο, νη αληελδείμεηο, ηα είδε ησλ αλαπεξηψλ θαη άιινη 

πεξηνξηζκνί. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη αξκφδηνη λα επηιέμνπλ, λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ ην θαηάιιειν άινγν ζε ζρέζε κε ηνλ εθάζηνηε αζζελή. Οη εθπαηδεπηέο θαη νη 

βνεζνί ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο πξέπεη λα αθνινπζνχλ πνιππαξαγνληηθά πιάλα 
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καζήκαηνο, θαζψο νη ζπλεδξίεο εκπεξηέρνπλ πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη πξνθπιάμεηο (Russell, 

et al, 2000).  

Οη δχν απηέο κέζνδνη ηεο ηππαζίαο σο ζεξαπεπηηθφ κέζν ζε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, εθ πξψηεο φςεσο, θαίλεηαη λα κνηξάδνληαη ζρεδφλ παλνκνηφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αιήζεηα είλαη πψο νη δχν πξνζεγγίζεηο έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία, φπσο 

ηε ρξήζε ηνπ αιφγνπ σο ζεξαπεπηηθφ κέζνπ θαη ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο, κα ππάξρνπλ 

θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηε κηα απφ ηελ άιιε. 

ηελ ηππνζεξαπεία, έλαο θπζηθνζεξαπεπηήο ή εηδηθφο ζεξαπεπηήο ειέγρεη ην άινγν 

ψζηε λα επεξεάδεη ηε ζηάζε, ηελ ηζνξξνπία, ηνλ ζπληνληζκφ, ηε δχλακε θαη ηα 

αηζζεηηθνθηλεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί επνκέλσο, έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

άινγν θαη απνθξίλεηαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ. Αληίζεηα, ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία θαζνδεγείηαη απφ 

έλαλ εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή ηππαζίαο κε ην παηδί λα έρεη ελεξγεηηθφ έιεγρν ηνπ αιφγνπ. 

Απηφο ν ελεξγεηηθφο ξφινο ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη  σο  άζθεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ, ηεο ηζνξξνπίαο, θαη ηεο ζηάζεο θαζψο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ αηζζεηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ ηππνζεξαπεία επίζεο, 

αλαθέξεηαη φηη παξέρεη βξαρππξφζεζκα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κπτθή ζπκκεηξία ηνπ 

θνξκνχ θαη ησλ ηζρίσλ, ελψ ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηνλ κπτθφ ηφλν 

(Sterba, et al, 2002).   

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ηππνζεξαπεία θαη ηε 

ζεξαπεπηηθή ηππαζία, νη ζεξαπεπηηθνί ηνπο ζηφρνη είλαη βαζηθά νη ίδηνη γηα ηα παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε. Ζ ζεξκνθξαζία, ε δνκή ηνπ αιφγνπ, θαη ε ξπζκηθή θαη ηξηζδηάζηαηε 

θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηππαζίαο πηζηεχεηαη πψο βειηηψλεη ηελ ειαζηηθφηεηα, ηε ζηάζε, 

ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ επθηλεζία ηνπ ηππέα. 

Ζ ηππνζεξαπεία θαη ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεξαπεπηηθέο 

κέζνδνη γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αζζελεηψλ εδψ θαη πάλσ απφ 30 ρξφληα θαη 

είλαη νη εμήο: 

 Δγθεθαιηθή παξάιπζε 

 χλδξνκν Down 
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 Απηηζκφο 

 Αθξσηεξηαζκνί 

 Μπτθή αηξνθία 

 Μπτθή δπζηξνθία 

 Ννεηηθή πζηέξεζε 

 Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο 

 θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

 Γπζιεηηνπξγίεο ηνπ κπνζθειεηηθνχ (ιφγσ ηξαχκαηνο) 

 ηεθαληαία λφζνο 

 Αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην 

 Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο 

 Γηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

 Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο 

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 Γηαηαξαρέο ηνπ  ιφγνπ  

 Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (MacKinnon, et al, 1995) 

Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο θαη αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο ε ηππνζεξαπεία 

θαη ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία αληελδείθλπηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη επηπινθέο θαη ε 

ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ αζζελνχο . Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Οπνηαδήπνηε αζζέλεηα ζε νμχ ζηάδην 

 Οζηενπφξσζε 
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 Νεθξηθά πξνβιήκαηα 

 Δπζξαπζηφηεηα αξζξψζεσλ θαη νζηψλ 

 Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άινγν (π.ρ. ηξίρεο) 

ή/θαη ην πεξηβάιινλ (π.ρ. ζθφλε) 

 Παζήζεηο αίκαηνο 

 Γπζκνξθία ηζρίσλ 

 Τπέξκεηξε θχθσζε ή ιφξδσζε 

 πνλδπινιίζζεζε 

 Πξφπησζε κεζνζπνδχιηνπ δίζθνπ 

 θνιίσζε >30° (Bertoti, 1988) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηππνζεξαπεία κεηαρεηξίδεηαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θίλεζεο ηνπ ίππνπ, ψζηε λα δηεγεξζνχλ ν ζηαηηθφο έιεγρνο θαη ε αλάπηπμε. Οη πην 

πξσηνβάζκηεο, λεπξνθπζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θξίλνληαη σο θαηάιιειεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ή φηαλ επηζπκνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ αλάπηπμε πην θπζηνινγηθψλ 

θηλεηηθψλ πξνηχπσλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, νξηζκέλνη πξαθηηθνί ηξφπνη 

ρεηξηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ησλ Karl θαη Berta Bobath θαη ηεο Margaret Rood 

είλαη δπλαηφλ λα ζπλαξκνζηνχλ ζην άινγν. Ζ βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο παξέρεηαη απφ ηνλ 

ζηαηηθφ έιεγρν θαη ηνλ ζπληνληζκφ (Casady & Nichols-Larsen, 2004).  

Ο ζηαηηθφο έιεγρνο νξίδεηαη απφ ηνπο Shumway-Cook θαη Woollacott (1993) σο ε 

ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο ζέζεο ζηνλ ρψξν, φπσο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

(ηζνξξνπίαο) θαη ν θαηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζψκαηνο κε ζεβαζκφ ζηε 

δξαζηεξηφηεηα. Μεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ έιεγρν ζπληνλίδνπλ ηελ επίδνζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα εηδηθφ πιαίζην θαη πνζνηηθνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

κεηαηφπηζε, ην πιάηνο θαη ε ηαρχηεηα. Ο ζπληνληζκφο αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ή ηνλ 

ζπγρξνληζκφ ελφο ζπζηήκαηνο κε πνιιαπιά ζπζηαηηθά (MacKinnon, et al, 1995). 
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Αμηνπνηείηαη κηα κεηαβιεηή γηα λα απνδνζεί ε έλλνηα ηνπ ζπληνληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πεξηνδηθή θάζε ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο. 

Σε ζηηγκή πνπ ν εηδηθφο ζεξαπεπηήο θαζνξίδεη ηελ θίλεζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

αιφγνπ, αλακέλεηαη απφ ηνλ αζζελή λα αληηηίζεηαη ή λα ελαξκνλίδεηαη αμηνπνηψληαο φρη 

κφλν γλσζηηθνχο, αιιά βαζηθά απηφκαηνπο κεραληζκνχο. Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ 

αζζελή λα αληηδξά απηφκαηα ζε ιεηηνπξγηθέο ζέζεηο, είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ 

αλαπηπμηαθή ζεξαπεπηηθή ηππαζία (ηππνζεξαπεία), έλαληη ησλ άιισλ ζεξαπεηψλ (αζιεηηθή 

ηππαζία, ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε). ηελ ηππνζεξαπεία θαη ζηελ αλαπηπμηαθή 

ζεξαπεπηηθή ηππαζία, ν αζζελήο δελ ειέγρεη ή επηδξά ζην άινγν κε ηε ζέιεζή ηνπ ζηελ αξρή 

ηεο ζεξαπείαο. Ο ζεξαπεπφκελνο αληαπνθξίλεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ ρσξίο εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα (π.ρ. αθνπζηηθά). πγρξφλσο, εμαηηίαο ηνπ ζηαδηαθνχ εξεζίζκαηνο θίλεζεο ηνπ 

ίππνπ, ν ζεξαπεπφκελνο αηζζάλεηαη ηελ επίδξαζε ζην ζχλνιφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ηφρνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο νκάδαο είλαη λα αληηδξάζεη ν αζζελήο ελεξγεηηθά, φκσο ρσξίο ζπλαίζζεκα. 

Γηα λα ζπκβεί απηφ θξνληίδεη λα εληνπίζεη ην πνζφ εξεζηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη απφ ην 

άινγν (Sterba, 2007). 

Τπάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο βάδηζεο ηνπ αιφγνπ πνπ αμηνπνηνχληαη ηφζν 

ζηελ θιαζζηθή ηππνζεξαπεία, φζν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ηα νπνία έρνπλ σο 

βάζε ηελ θηλεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Καζέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά εμεηάδεηαη δηεμνδηθά, 

πξνζδηνξίδεηαη θαη πεξλάεη απφ ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο κε ζηφρν θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν.  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθιήζεηο ζην νβειηαίν, κεησπηαίν θαη εγθάξζην επίπεδν.   

Οη ζρεδηαζκέλνη ρεηξηζκνί γηα ηελ θαηάιιειε εθινγή θαη ν ζπζρεηηζκφο απηψλ ησλ 

ηξηψλ ζηνηρείσλ ηεο θίλεζεο ηνπ αιφγνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ άλζξσπν. Σν άινγν θαηά ηε βάδηζή ηνπ θηλεί ηελ πιάηε ηνπ 

ηξηζδηάζηαηα θαη ε θίλεζε απηή κεηαθέξεηαη ζηνλ ηππέα, ν νπνίνο θηλεί ηε ιεθάλε θαη ηε 

ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε, βαδίδνληαο, φπσο: 5 εθαηνζηά πιεπξηθή θίλεζε ηεο ιεθάλεο 

αθνινπζψληαο θάζε βήκα,  80 κνίξεο ζηξνθή ηεο ιεθάλεο, 7-8 εθαηνζηά πιεπξηθήο 

κεηαηφπηζεο ηεο ιεθάλεο θαη θίλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαηά 16 κνίξεο (Snider et al., 

2007). 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή θφξκνπια έρεη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα βαζηζηνχλ νη εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηεο θίλεζεο, ηα θαζήθνληα ή ηα παηρλίδηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Με ζθνπφ λα επηιερζνχλ ζηαηηθέο/θηλεηηθέο πξνθιήζεηο θαη λα θαλνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχληαη ζπγρξφλσο ηα ηξία 

ζηνηρεία ηεο θίλεζεο ηνπ αιφγνπ. Σα ηξία ζπζηαηηθά θίλεζεο πνπ πξνζθέξεη ην άινγν πξέπεη 

λα κειεηεζνχλ ηαπηνρξφλσο, ψζηε λα έρνπκε ηηο θαηάιιειεο ζηαηηθέο θαη θηλεηηθέο 

πξνθιήζεηο γηα λα επηηεπρζεί κία απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Γηα ηνλ αζζελή πνπ ηππεχεη ηα 

ζπζηαηηθά ηεο θίλεζεο πξνζδηνξίδνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εμειηθηηθά. Απηά ηα 

ζπζηαηηθά πάληα θαζνξίδνληαη θαη εθηεινχληαη κε έλαλ πξννδεπηηθφ ηξφπν γηα θάζε άηνκν 

πνπ ηππεχεη. Σν θέληξν βάξνπο ηνπ αζζελή πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί κε ην θέληξν βάξνο ηνπ 

αιφγνπ. Ζ ζσζηή επζπγξάκκηζε ηεο ιεθάλεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζνκνηαζηεί ε 

αλζξψπηλε βάδηζε κε αθνξκή ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θίλεζεο 

ηνπ αιφγνπ είλαη ην ζηαηηθφ / δπλακηθφ ζηνηρείν, ην ζηνηρείν ηεο απιήο κεηαηφπηζεο βάξνπο 

θαη ην ζηξνθηθφ ζηνηρείν.  

Σα ηππηθά – θηλεηηθά ζπζηαηηθά πξνζνκνηάδνπλ ζηηο αληίζηνηρεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

αληηδξάζεηο ζηελ θίλεζε/βάδηζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο 

νη ζπγθεθξηκέλεο ηξεηο θηλήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην πεξπάηεκα ηνπ  αιφγνπ 

ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ζην ζψκα ηνπ αζζελή. Οξηζκέλεο θηλήζεηο ηνπ αιφγνπ 

ιεηηνπξγνχλ εκθαηηθά ή εληείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ειέγρνπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο ζπγθξηηηθά κε άιιεο (Ketelaar et al., 2001). 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά ειηθίαο 2-7 ρξνλψλ θαηαθηψληαο ηελ έλλνηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο εκπεηξηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηνχλ κηα κνξθή εθθξαζηηθήο 

γιψζζαο. Ζ θίλεζε ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ νκηιία θαη απνηειεί βαζηθφ ηξφπν ζθέςεο ζε 

επηθνηλσληαθφ επίπεδν. Ζ εμέιημε απηή ππνθηλείηαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή  ζεξαπεπηηθή 

ηππαζία, ε νπνία πξνηείλεη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξνζδίδνπλ δπλαηφηεηεο 

νκηιίαο. Υξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζθέςεο ησλ αζζελψλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αζθήζεηο πνπ ζα αμηνπνηνχλ απηέο ηηο αξρέο (Bertoti, 1988). 

Οη ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απφζπαζε ηεο νκηιίαο αμίδνπλ 

ελαζρφιεζεο θαη πξνζνρήο, φκσο νη αζζελείο πνπ έρνπλ νξηζκέλεο βιάβεο ζην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα δπζθνιεχνληαη πνιιέο θνξέο λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. Δίλαη πηζαλφλ γηα 
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απηνχο ινηπφλ, λα κπνξνχλ ειάρηζηα ή/θαη θαζφινπ λα εθθξαζηνχλ γισζζηθά, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή δελ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα λνεηηθφ ή αλαπηπμηαθφ. Ζ αλαπηπμηαθή ζεξαπεπηηθή 

ηππαζία ίζσο ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηε λνεκνζχλε ηνπο ψζηε λα 

εθθξαζηνχλ. 

Ζ αλαπηπμηαθή ζεξαπεπηηθή ηππαζία θαη ε πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο ηνπ αιφγνπ 

είλαη πηζαλφ λα ηνλψζνπλ φζν ρξεηάδεηαη ηνλ ζεξαπεπφκελν γηα λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αληηδξά φπσο πξέπεη, κε ζθνπφ λα αληαπνθξίλεηαη εθνχζηα ηφζν ιεθηηθά φζν θαη 

εθθξαζηηθά. Οη αζθήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ηεο γισζζηθήο θαη 

θηλεηηθήο αληίδξαζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή λα εθθξαζηεί πην θπζηθά. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή απνηειεί αξσγφ θαη ζηε ινγνζεξαπεπηηθή ζεξαπεία (Borges, et al, 2011). 

Πξναπαηηνχκελν ηεο αλζξψπηλεο ηειείσζεο απνηειεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα. 

Σα άηνκα κε θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο έρνπλ πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο, εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη αλ πξνζδηνξηζηνχλ κπνξνχλ λα 

εμειίμνπλ ηε γλσζηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε. Σα παηδηά θαζεκεξηλά αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε 

πνηθίιεο ζεξαπείεο πνπ αθνξνχλ ζην λεπξνθηλεηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη έηζη δελ ππάξρεη 

ειεχζεξνο ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ειεχζεξα, λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

άιια άηνκα θπζηθά θαη ηζφηηκα. Σα παηδηά κε ηέηνηα πξνβιήκαηα ζπρλά ληξέπνληαη, 

ακθηβάιινπλ, απνκνλψλνληαη θαη ληψζνπλ ππνδεέζηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ ρξφλησλ ζεξαπεηψλ ζηηο νπνίεο 

ππνβάιινληαη ζπρλά εθθξάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή άξλεζε ζην λα αθνινπζήζνπλ κία αθφκε 

ζεξαπεία. Δπηπξφζζεηα, ε επηξξνή πνπ κπνξεί λα δερηεί ε ζσκαηηθή ή ε γλσζηηθή ηνπο 

εμέιημε, κπνξεί λα ζπκβάιιεη σο ζπληζηακέλε ζηελ επηηπρία ησλ επηκέξνπο ζεξαπεηψλ 

(Russell, et al, 2000). 

Με ηελ ηππνζεξαπεία ν αζζελήο κεηαζέηεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην άινγν θαη παχεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. Δπηπιένλ, πνιινί 

απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζεξαπείαο ελδέρεηαη λα είλαη ελδηαθέξνληεο γηα 

ην παηδί θαη λα ην βνεζνχλ λα πεξάζεη φκνξθα ηνλ ρξφλν ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ην νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο 

απηνεηθφλαο ηνπ. Δίλαη πην εχθνιν γηα ηνλ θαζέλα λα θαηαλνήζεη θαη λα πξννδεχζεη ζε έλα 

ήξεκν θαη επράξηζην πιαίζην. Δπηπιένλ, ε επαθή κε ην άινγν είλαη αξσγφο ζηελ εθθξαζηηθή 
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εμέιημε. Δπηπξφζζεηα, ην άινγν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ φρεκα γηα ηελ έθθξαζε, ηνλ 

απηνέιεγρν θαη ηελ απηναπνδνρή ηνπ αζζελή. Σα παηδηά είλαη πνιχ ελζνπζηαζκέλα πξηλ απφ 

θάζε ζπλάληεζε θαζψο ε επαθή κε ην άινγν απνηειεί γηα απηά θηλεηήξηα δχλακε. Σν θίλεηξν 

απηφ θάλεη πην επράξηζηεο ηηο ζπλεδξίεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εκπεηξηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

εμέιημε. Δίλαη πην εχθνιν ζε έλα εμσθιηληθφ πεξηβάιινλ λα ηεζνχλ νξηζκέλνη ζηφρνη 

ζεξαπείαο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ. Πνιχ ζπρλά ν αζζελήο δελ ειέγρεη άκεζα ην άινγν 

θαη εληνχηνηο εθείλν πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή εκπεηξία, σζψληαο ηνλ ζεξαπεπφκελν λα 

απνθηήζεη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ απνδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά γηα εθείλνλ (Ekström, et al, 2005). 

Ζ επαθή κε ην άινγν εθηφο απφ ηα θίλεηξα θαη ηελ απηνλνκία πξνζθέξεη θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα. Παξαηεξείηαη ακνηβαίνο επεξεαζκφο αλάκεζα ζηνλ εηδηθφ θαη 

ζην παηδί, θαζψο επίζεο θαη αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ ίππν ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

εμαηξεηηθά αζθαιείο θαη ππνζηεξηθηηθέο ζπλζήθεο. Ζ επαθή απηή αμηνπνηείηαη απφ ηνπο 

ζεξαπεπφκελνπο ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο, αλεμαξηεζίαο θαη 

απνθαζηζηηθφηεηαο (Ekström, et al, 2005).  

Αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ελδέρεηαη λα αγρψλνληαη ζε 

λέεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ίζσο λα εληνπηζηνχλ ζσκαηηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο απψιεηεο θαη 

γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο νη ιφγνη είλαη μερσξηζηνί θαη δελ απνθιείεηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη 

δηαθνξεηηθά. Οξηζκέλνη εθδειψλνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο κε ζπκπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

ζψκα ηνπο, κε θπζηθέο αληηδξάζεηο (δάθξπα, εθίδξσζε, δαιάδα, αθξάηεηα). Κάπνηνη άιινη 

είλαη πην πεηζκαηψδεηο θαη δηαθαηέρνληαη απφ άξλεζε, κε ζθνπφ λα ειέγμνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, νη ζπλζήθεο κεγάιεο αλεζπρίαο (ε πξψηε 

επαθή κε ην άινγν) πηζαλφηαηα λα εληείλνπλ ηε ζπαζηηθφηεηα (κπτθφο ηφλνο) (MacKinnon, 

et al, 1995). 

Δίλαη πηζαλφ απηή ε ζεξαπεία λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο εθδειψζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, αθνχ απηέο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ αιφγνπ. 

Σν παηδί ελδέρεηαη λα ληψζεη αζθαιέο θαη επηπρηζκέλν ζε απηή ηε ζπλζήθε.  

Ζ βαζηθή νκάδα ηεο ζεξαπείαο απηήο βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζεξαπεπηηθφ ίππν, ηνλ αζζελή, ηνλ ζεξαπεπηή θαη έλαλ βνεζφ. Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 
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ρξεηάδεηαη λα έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηνλ εηδηθφ ζεξαπεπηή, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζέζεη 

ππνςεθηφηεηα σο ηππνζεξαπεπηήο είλαη αξθεηέο. Καηαξράο, πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά λα 

ηππεχεη, λα έρεη επηζηεκνληθέο γλψζεηο ςπρνινγίαο, θηλεηηθήο εθπαίδεπζεο, γισζζηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζσκαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Γηα θάζε αζζελή πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή 

επηινγή βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία γηα θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ψζηε λα εζηηάδεη 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Οξηζκέλνη ζεξαπεπφκελνη ρξεηάδνληαη θαη έλαλ εηδηθεπφκελν 

ζηελ ηππνζεξαπεία, ελψ θάπνηνη έρνπλ αλάγθε  κνλάρα ηνλ εηδηθφ ζεξαπεπηή θαη απηφ έρεη λα 

θάλεη κε ηε δχλακε ηνπ εθάζηνηε ζεξαπεπηή. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη 

εζσηεξηθφ θίλεηξν ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη θάλεη ν ζεξαπεπηήο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επηιέμεη λα αθνινπζήζεη, έζησ θη αλ νη εηδηθεπφκελνη δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε ηελ ηππνζεξαπεία (Davis, et al, 2009). 

Ζ νκάδα ησλ εηδηθψλ ζπλεδξηάδεη πξηλ απφ θάζε ζπλάληεζε κε ηνλ αζζελή. ηε 

ζπλεδξίαζε απηή ν βαζηθφο ζεξαπεπηήο πνπ δηεπζχλεη ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα γλσζηνπνηεί 

ζηνπο ππνινίπνπο ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. ηε ζπλέρεηα, νη 

άιινη ζεξαπεπηέο θάλνπλ παξαηεξήζεηο θαη αλαθέξνπλ ηξφπνπο, αλάινγα κε ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο αληηθείκελν, κε ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη ζα βνεζεζεί ν αζζελήο. 

ηφρνο απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο απνηειεί ε θαηάιεμε ζε κηα θνηλή γξακκή ζηξαηεγηθήο ηεο 

ζεξαπείαο ζηελ νπνία ζα ζπλπθαίλνληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπ αζζελή θαη ζα ζπληαηξηάδνληαη 

φιεο νη εηδηθφηεηεο γηα ηελ πξνζερή ζπλεδξία. Ο εηδηθφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηεχζπλζε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο –ν δηεπζχλσλ ζεξαπεπηήο- παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε 

ζπλεδξία. Δίλαη κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ λα ειέγρεη ηηο αζθήζεηο ηνπ αζζελή, λα νξίδεη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ αιφγνπ θαη ηνλ ξπζκφ ηνπ θαη λα αζρνιείηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ εθάζηνηε επαθή ηνπ αζζελή κε ην άινγν. Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ 

ζσζηά θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Sterba, et al, 2002). 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππνζεξαπείαο είλαη φηη νη ζεξαπεπηέο 

είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ ρξήζε παξαδνζηαθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ ζε έλα θαηάιιειν 

πλεπκαηηθά, θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη εηδηθνί ρξήδνπλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ζεξαπεπφκελνπο θαη λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ κε ηνλ 

ζσζηφ ηξφπν, ψζηε λα ηνπο θάλνπλ λα αηζζαλζνχλ άλεηα θαη λα έρνπλ ηειηθά ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Κάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο θσλήο ηνπο θαη 
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ηεο κνπζηθήο, ε νπζία ησλ ιφγσλ ηνπο, ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, ε επαθή (Sterba, 

2007). 

Ο εηδηθφο νθείιεη λα έρεη εθπαηδεπηεί θσλεηηθά γηα λα ππάξρεη απνηέιεζκα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ρξεηάδεηαη πξνπαξαζθεπή θαη ζπλερήο πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ νη ζεξαπεπηέο λα ληψζνπλ φηη θαηέρνπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη λα ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ηηο κεηαιακπαδεχζνπλ ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο θσλήο ζηε ζεξαπεία δελ 

είλαη έλα θπζηθφ ράξηζκα, αιιά κηα θαηάθηεζε ε νπνία ρξεηάδεηαη πξνζήισζε θαη πςειή 

λνεκνζχλε. Ζ επίδξαζε ηνπ ζεξαπεπηή ζα πξέπεη λα θξίλεηαη θαη απφ ηνλ ίδην ζεκαληηθή γηα 

ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο (Davis, et al, 2009).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηε ε εμάζθεζε ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο θσλήο ηνπ εηδηθνχ κε ην αληίζηνηρν εξέζηζκα πνπ ζα δέρεηαη 

ν αζζελήο απφ ην άινγν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλάδεη ε θσλή ηνπ ζεξαπεπηή κε ηνλ ξπζκφ θαη 

ηε ξνή ηνπ πεξπαηήκαηνο ηνπ αιφγνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο θαη ε εμηζνξξφπεζε ζα 

επηδξάζεη ζην ζψκα ηνπ αζζελή πνιπεπίπεδα (ζηάζε, ραιάξσζε, εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο).  

Ο ζεξαπεπφκελνο ίζσο ληψζεη θαιχηεξα θαη ραιαξψζεη αξρηθά ζε θάζε ζπλάληεζε, 

ράξε ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θσλήο ηνπ εηδηθνχ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη απφ ην άινγν. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ θαη αμηνπνηεί ηελ θαηάιιειε πιεπξά ηνπ 

εγθεθάινπ, εθφζνλ δηδάζθεηαη αηζζεηεξηαθά. Δίλαη πξνθαλέο, φηη απηή ε ζηξαηεγηθή 

εζηηάδεη ζηελ νιηζηηθή ςπρνθηλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζηε ζεξαπεία 

θαη ν εηδηθφο θαιείηαη λα θξίλεη πφηε πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε πεδία φπσο ε δνκή θαη ηα 

φξηα θαηά ηε ζεξαπεία. Δλδέρεηαη ν ζεξαπεπφκελνο λα αληηδξά ζηε θσλή ηνπ ζεξαπεπηή 

επεηδή δελ θαηαλφεζε ζσζηά ή έλησζε άζρεκα θαη ίζσο ζηακαηήζεη, ή εθδειψζεη αξλεηηθή 

ζηάζε θαη θάλεη αξλεηηθέο ζθέςεηο είηε ζησπεξά είηε θσλαρηά (Lee & Chae-Woo, 2014).  

Γηα κία απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία είλαη ζεκαληηθφ ν εηδηθφο ζεξαπεπηήο λα 

αμηνπνηεί κε επθνιία πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο θσλέο, πνπ αξκφδνπλ ζηνλ θάζε 

αζζελή κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ θαη ζηνλ 

ραξαθηήξα θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεξαπεπηή. Ο ζεξαπεπηήο γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ζεξαπείαο νθείιεη λα είλαη εππξνζάξκνζηνο θαη λα ελαιιάζζεη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν 
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ην πεξηβάιινλ ηεο ζεξαπείαο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε θαηάθηεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θσλψλ απφ ηνλ ζεξαπεπηή.  

Πξσηεχνληα ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο έρεη ην άγγηγκα, ην νπνίν βνεζά 

ζηελ εμέιημε ησλ αηζζεηεξηαθψλ, θηλεηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ πεδίσλ ηνπ 

αζζελή. Σν άγγηγκα πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα πνπ αμηνινγνχληαη σο πνιχ 

ζεκαληηθά θαη νπζηψδε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, αλεμάξηεηα δειαδή απφ 

ηελ ειηθία. Ο ηφλνο ηεο θίλεζεο κεηψλεηαη θαη ην εχξνο απμάλεηαη φηαλ ην παηδί θάζεηαη πξνο 

ηα πίζσ, θξαηψληαο ην άινγν. Ζ ζέζε απηή βνεζάεη ηε δέζκεπζε, ηελ αλαηξνθή θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ παηδηνχ λα απνιαχζεη ηελ αθή. Σν άινγν επηδεηθλχεη ππνκνλή ζε ζρέζε κε ηε 

ζηάζε ηνπ αζζελή (Winchester, et al, 2002). 

Ο εθάζηνηε αζζελήο αληηδξά δηαθνξεηηθά ζε θάζε επαθή-άγγηγκα θαη ν εηδηθφο 

νθείιεη λα δίλεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζε απηέο ηηο αληηδξάζεηο. πγρξφλσο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνζέρεη ηηο πνιιέο εμσηεξηθέο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ν αζζελήο θαη έρνπλ 

ζρέζε κε ην άγγηγκα. Ζ επαθή ηνπ αέξα κε ην αλζξψπηλν ζψκα κνηάδεη κε έλα απαιφ άγγηγκα 

πνπ ίζσο αλεζπρήζεη ή εξεζίζεη ην άηνκν. Ζ βξνρή ελδέρεηαη λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή θαη 

λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηε ζπλεδξία.  Καηά ηελ πεξηπνίεζε ηνπ αιφγνπ (θαζαξηζκφο 

θαη θαιισπηζκφο) ή θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ είλαη πηζαλφ λα αληηδξάζεη άζρεκα 

ην άινγν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ππάξρνπλ θάπνηνη ζεξαπεπφκελνη νη νπνίνη 

θξαηνχλ ζηάζε άκπλαο ζηα αγγίγκαηα θαη ζπλήζσο είλαη απηνί πνπ εθδειψλνπλ θαη 

ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά αλ δηαηαξαρζεί ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σν πιένλ αμηνπξφζεθην ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο ηππνζεξαπείαο είλαη ε ιάζπε θαη ηα πεξηηηψκαηα ηα νπνία πξνδηαζέηνπλ 

δπζάξεζηα θάπνηνπο ζεξαπεπφκελνπο θαη δπζθνιεχνληαη λα πεξπαηνχλ ζε απηά.  

Δλδερνκέλσο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λα κελ αληηδξνχζαλ εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

ηεο θνπξηάο θαη λα ηε ζπλήζηδαλ, παξφιν πνπ είλαη αληηαηζζεηηθή απφ φιεο ηηο απφςεηο. 

Όκσο, θάπνηνη αζζελείο ίζσο αληηδξάζνπλ ππεξβνιηθά. Γηα απηνχο ηνπο ζεξαπεπφκελνπο 

πξέπεη λα πξνλνήζνπλ νη εηδηθνί ψζηε λα γίλνπλ αξσγνί ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο 

ηνπο, κε ζηφρν λα κελ εκκείλνπλ ζε απηά πνπ ηνπο ελνρινχλ θαη ράζνπλ ηελ νπζία ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζην ηππνδξφκην. Γηα λα ππάξρεη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, νη 

ζεξαπεπηέο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα νκαδνπνηνχλ απηέο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θαηφπηλ λα 
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ηηο θαηεπζχλνπλ αιινχ ή λα ηηο αγλννχλ θαηφπηλ θξηηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπο (Ketelaar, et al, 

2001). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο πξέπεη λα εμεηαζηεί κε επηκέιεηα αλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηνλ 

ζηφρν, λα ειεγζεί ζε επίπεδν θαηαιιειφηεηαο, αζθάιεηαο, άλεζεο θαη πνηφηεηαο. Ζ 

θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα 

ηελ απνηξνπή ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ ίζσο ηαξάμνπλ ηνλ αζζελή ή δηαθηλδπλεχζνπλ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ. Σα εξγαιεία πνπ θξίλνληαη σο απαξαίηεηα είλαη ηα εμήο: ίππνο, ηππηθά 

θαπέια, ελία µε πφξπε, πνπ λα µπνξεί λα αθαηξείηαη γξήγνξα, εηδηθά ππνζηξψκαηα ή ζέιεο 

dressage, κε δψλεο ζε θαιή θαηάζηαζε, έπνρα µε ιαβέο, πξνζαξκνζκέλνη αλαβνιείο, 

εμνπιηζκφ ηππνθνκίαο (Winchester, et al, 2002) 

Δηδηθφηεξα, θάζε αζζελήο έρεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν 

ζεξαπεπηήο ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ηνπ αιφγνπ αλαιφγσο. (ξπζκφο, απμνκείσζε). Δίλαη 

απαξαίηεην νη φπνηεο δηαθπκάλζεηο ηεο έθηαζεο ηνπ βήκαηνο ηνπ αιφγνπ λα γίλνληαη ήξεκα, 

δίρσο απψιεηα ηεο ηζνξξνπίαο ή ηνπ βάξνπο πνπ θνπβαιά. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ην άινγν 

επηηαρχλεη ην βήκα ηνπ ην ζψκα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ πξαγκαηνπνηεί θάκςε (ελεξγνπνίεζε 

θνηιηαθψλ κπψλ), εμηζνξξνπψληαο ηελ ψζεζε πνπ ηνπ δίλεη ε θίλεζε ηνπ αιφγνπ, γηα λα 

θαηαθέξεη λα ζηαζεί ζηε ζέζε ηνπ. Αληίζηνηρα, αλ ην άινγν επηβξαδχλεη ην ζψκα ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ πξαγκαηνπνηεί έθηαζε (ελεξγνπνίεζε ξαρηαίσλ κπψλ) γηα λα παξακείλεη 

ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Ζ πην κεγάιε δπζθνιία, ινηπφλ, είλαη ε θαηάθηεζε ηεο ζρέζεο θάκςεο 

– έθηαζεο ηνπ ζψκαηνο ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ άζθεζε: παχζε ηεο θίλεζεο, 

ζπγθξάηεζε ηνπ αιφγνπ, βήκα εκπξφο (Borges, et al, 2011).  

Αξρηθά, ν αζζελήο εθπαηδεχεηαη ζηε θφξηηζε κε ηα ρέξηα ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζην 

άινγν γηα ζηήξημε θαη έπεηηα ζηε θάζε ηεο κε ζηήξημεο, θαηά ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ελαιιαγέο ζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελαιιαγή απφ ηε θφξηηζε ζηε 

κε θφξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη πξννδεπηηθά κε ζπλερή αμηνιφγεζε, δηφηη ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ε ππνζηεξηθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελή, πξηλ ηελ έθζεζε ζε πςειψλ απαηηήζεσλ 

ηζνξξνπηζηηθέο αζθήζεηο. Ζ πξννδεπηηθή ελαιιαγή ηεο θηλεηηθήο πξφθιεζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία  (Russell, et al, 2000).  
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Ο ζεξαπεπφκελνο παίξλεη δηαβαζκηζκέλα ηελ θαηάιιειε δηέγεξζε θαη πξφθιεζε 

ζηελ ηζνξξνπία ηνπ, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηνπ 

θνξκνχ θαη ηεο θεθαιήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα ζηέθεηαη 

επζπγξακκηζκέλα ρσξίο αληηζηαζκίζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί αληηζηάζκηζε, ε 

αληίζηνηρε θίλεζε ηνπ αιφγνπ είλαη θάιν λα πξνζαξκνζηεί, ψζηε  ν αζζελήο λα επζεηάζεη ηνλ 

θνξκφ ηνπ.  

Σν άινγν, κε ηελ ηζνξξνπεκέλε βάδηζή ηνπ, θηλεί ηε ιεθάλε ηνπ θαη ην ζψκα ηνπ 

επίζεο θηλείηαη, απφ ηε κηα κεξηά ζηελ άιιε ζε θάζε εκπξφζζην βήκα ησλ πίζσ πνδηψλ. Ο 

ζεξαπεπφκελνο δέρεηαη ζαλ δεπηεξεχνλ εζσηεξηθφ εξέζηζκα ηε κεηαηφπηζε βάξνπο απφ ηε 

κηα κεξηά ζηελ άιιε. Απηή ε άζθεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζε θιεηζηφ ρψξν κε ηελ αμηνπνίεζε 

κηαο εηδηθήο κπάιαο. Σν ζψκα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ εθηείλεηαη θαη θάκπηεηαη κε βάζε ηε 

κεηαηφπηζε βάξνπο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ παξαπάλσ άζθεζε. Δπί παξαδείγκαηη, ην 

αξηζηεξφ ηζρίν ηνπ αιφγνπ θαηεβαίλεη θαη εθηείλεηαη ε αξηζηεξή πιεπξά, ελψ θάκπηεηαη ε 

δεμηά, φηαλ ην άινγν θάλεη εκπξφζζηα θίλεζε κε ην αξηζηεξφ ηνπ πίζσ πφδη (Palisano, et al, 

2000). 

Καζψο γίλεηαη πξνζαξκνγή ζηνλ απαξαίηεην βαζκφ πξφθιεζεο, γίλνληαη πην 

εχθνιεο νη ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο ηνπ πιεπξηθνχ ειέγρνπ ζην κεησπηαίν επίπεδν ράξε ζηε 

κεηαηφπηζε βάξνπο. Καηαιήγνληαο, ε αληίδξαζε ελδέρεηαη λα γίλεη πην έληνλε θαη λα 

απμεζεί ζηνπο πιάγηνπο θακπηήξεο, κε ηελ θαηάιιειε θίλεζε ηνπ αιφγνπ ζπκκεηξηθά, φπσο 

κε ηελ θπθιηθή θίλεζε. Μηα θίλεζε πνπ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαη έρεη νξηζκέλν 

κέγεζνο θαη ζρήκα, πξνσζεί ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ πνζνχ ηεο κεηαθίλεζεο. Οη 

θηλήζεηο πνπ γίλνληαη ζε δχν δηεπζχλζεηο παξέρνπλ ζπκκεηξία ζην ζψκα. Αιιάδνληαο ην 

κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηεο νθηνεηδνχο θίλεζεο θαη ηεο θίλεζεο ζε νρηάξηα κε πξνθαζνξηζκέλε 

βάδηζε, αμηνπνηείηαη ε θίλεζε ηνπ αιφγνπ, ψζηε λα ππάξμνπλ αληηδξάζεηο κεηαηφπηζεο 

βάξνπο. Ζ δπλακηθή ηεο νθηνεηδνχο θίλεζεο θάλεη ζαθή ηε δηαβάζκηζε ηεο θίλεζεο ηνπ 

ίππνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηεο θίλεζεο ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο 

άζθεζεο ην άινγν θηλεί ην ζψκα ηνπ ζηηο θακπχιεο ελφο θπθιηθνχ πξνηχπνπ. Αθνινπζείηαη 

έλα εηδηθφ κνηίβν ζηηο θηγνχξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ (Zadnikar & Kastrin, 2011).  

Καηαξράο, ην άινγν βαδίδεη επζχγξακκα, ζπκκεηξηθά θαη νξηδφληηα. ηαδηαθά, ην 

επίπεδν ηεο πιάγηαο θχξησζεο θαη  ην πιάγηαζκα ηνπ θνξκηνχ εληείλνληαη, αθνχ ην άινγν 
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θακππιψλεη θαηά 180 κνίξεο πεξηκεηξηθά ηεο θνξπθήο ηεο θακπχιεο. Δλψ ην άινγν 

εμειίζζεηαη κε απηήλ ηε δηαδηθαζία, ε θίλεζή ηνπ είλαη ρξήζηκν λα είλαη ζηαδηαθή θαη λα 

δηαθαηέρεηαη απφ απαιφηεηα θαη ηζνξξνπία.  Σν άινγν πξέπεη ζηαδηαθά λα απνθαζηζηά ην 

επίπεδν θχξησζεο θαη ζπκκεηξίαο πνπ έρεη νξηζηεί, φηαλ βξίζθεηαη ζην ίζην κέξνο ηεο 

θηγνχξαο θαη αληίζηνηρα λα ην εληείλεη φηαλ νδεγείηαη ζηελ θακπχιε. Ζ επαλάιεςε ηνπ 

κνηίβνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν νδεγεί ζε αληηδξάζεηο κεηαηφπηζεο βάξνπο θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο (Ketelaar, et al, 2001). 

Έλαο ζεξαπεπηηθφο ίππνο έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ελφο αιφγνπ ηθαλνχ ζηελ θιαζηθή ηππαζία. Ο βαζηθφο θαλφλαο ηεο 

ηππαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα πνξεχεηαη ην άινγν αθνξά ην ζρήκα «κπξνζηά, κε 

εξεκία, ζε επζεία, κε ζηαζεξφ βεκαηηζκφ». Ζ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή δηέγεξζε κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ ην άινγν πνπ αθνινπζεί ηνλ παξαπάλσ βεκαηηζκφ θαη θπζηθά είλαη δπλαηφλ 

λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη άλεζε. Σν άινγν πνπ ππαθνχεη θαη θηλείηαη κε βάζε ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πξφζπκα δηαηεξψληαο ηνλ ξπζκφ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

είλαη απηφ πνπ έρεη θαη αλάινγε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ζπλαθφινπζε κπτθή αλάπηπμε 

(Sprink, 1993).  

εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θίλεζεο ηνπ ίππνπ απνηειεί ε θακππισηή πιάηε ηνπ  

θαη ε θάζεηε ζέζε ηνπ θεθαιηνχ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα θάλεη ιεηηνπξγηθφ βεκαηηζκφ. 

πγρξφλσο, αλαθνξηθά κε ηα πφδηα ηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αθήλνπλ ίρλε επζπγξακκηζκέλα 

θαη ακεηάβιεηα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηνπ δνζεί εληνιή λα θηλεζεί πιαγίσο 

(Sprink, 1993). Βαζηθέο παξάκεηξνη επηινγήο ηνπ ζσζηνχ ζεξαπεπηηθνχ ίππνπ απνηεινχλ νη 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Γελ ππάξρεη ελδεδεηγκέλε 

ξάηζα αιφγνπ γηα φιεο ηηο ζεξαπείεο. Ο θαηάιιεινο ζεξαπεπηηθφο ίππνο είλαη έλα δπλαηφ 

άινγν, κε ζρήκα πνπ λα θάκπηεηαη εχθνια θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη δχν 

αλζξψπνπο άλεηα θαη κε αζθάιεηα. Ζ ηειεπηαία απηή δπλαηφηεηα είλαη πνιχ νπζηαζηηθή θαη 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πάξαπηα.  

Ο ζεξαπεπηηθφο ίππνο αθφκε, είλαη πξέπνλ λα γπκλάδεηαη μερσξηζηά θαη φρη καδί κε ηα 

ππφινηπα άινγα ηνπ ηππνδξνκίνπ, θαζψο ελδέρεηαη λα απνιέζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ, ε νπνία 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζεξαπείαο. πγθεθαιαηψλνληαο, πέξα απφ ηελ 

ηππηθή κπτθή δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη, νπζηαζηηθά κνλάρα ε ηθαλφηεηα πεηζαξρίαο 
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θαη ζπγθέληξσζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

(Γεσξγηάδνπ θαη Καπεηάλνπ, 2004). 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ππνζηήξημεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ζηελ ηππνζεξαπεία. 

ηελ ηππνζεξαπεία εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ππνζηήξημεο ηνπ αζζελή-παηδηνχ. 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ίππεπζεο απνηειεί κηα κέζνδν ζηελ νπνία δχν άλζξσπνη 

ηππεχνπλ ηαπηφρξνλα έλα άινγν θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν. Ζ ηερληθή ηεο ππνζηεξηθηηθήο 

ίππεπζεο πξνθαιεί ραιάξσζε, αίζζεκα αζθάιεηαο, θαη άλεζε ζηνλ ζπκκεηέρνληα 

ζεξαπεπφκελν θαη ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ πξψηε ηνπ επαθή 

κε ην άινγν ή αθφκα θαη σο κηα θάζε κέρξη ην άηνκν λα θαζίζεη κφλν ηνπ. Δπηπιένλ, 

πξνζθέξεη αζθάιεηα σο πξνο ηε ζηαζεξφηεηα ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ έρνπλ θεληξηθή 

αζηάζεηα θαη ζπλεπηθνπξεί ζηελ πξνζπάζεηα αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο αηζζεηεξηαθήο ηξνθνδφηεζεο. Δμειίζζεη ηελ εθπαίδεπζε απφ ην άηνκν γηα 

ην άηνκν θαη βνεζά ηνλ αζζελή λα αληηιεθζεί ην ζψκα ηνπ.  Ο εηδηθφο θαηεπζχλεη ηνλ 

ζεξαπεπφκελν, ζηνρεχνληαο ζην λα δίλεη βάζε ζε φζα γίλνληαη αληηιεπηά κε ηηο αηζζήζεηο, λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ αλαπλνή ηνπ θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε ζσζηή θαη επζπγξακκηζκέλε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Ζ θσλή θαη ε θίλεζε ηνπ εηδηθνχ- ππνζηεξηθηή ελαξκνλίδνληαη κε 

ηνλ ξπζκφ θίλεζεο. Αθφκε, ζηεξίδεη θαη πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηηο πην εμεδεηεκέλεο 

αζθήζεηο ι.ρ. ζηελ φξζηα ζέζε (Sprink, 1993). 

Ζ ππνζηεξηθηηθή ηππαζία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

παηδηψλ κηθξφηεξεο ειηθίαο. Δλδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα λεαξφηεξνπο αζζελείο πνπ 

έρνπλ κηθξφ κπτθφ ηφλν θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζηάζε, αιιά θαη ζε γηα παηδηά 

πνπ έρνπλ πην ζνβαξέο ή κέηξηεο βιάβεο. Δπηιέγεηαη ζπλήζσο, ζηηο πξψηεο ζεξαπεπηηθέο 

ζπλεδξίεο νη κηθξνί αζζελείο λα είλαη κε ππνβνήζεζε ζην άινγν θαη φρη απηφλνκνη, αθνχ 

ελδέρεηαη λα κε ζηαζεί ζσζηά. Γελ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ελία ζε κηθξέο ειηθίεο, 

αθνχ δελ έρνπλ αθφκε ζηαζεξή ζηάζε θαη θαηάιιειε επζπγξάκκηζε ζε πνιιέο θηλεηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ππνζηεξηθηηθή ίππεπζε ζπλερή 

ή δηαιεηκκαηηθή θαηά ηελ ζπλάληεζε, κέρξη λα είλαη ζε ζέζε απφ θιηληθή ζθνπηά ην παηδί λα 

δηαρεηξηζηεί ην άινγν (Bertoti, 1988).  

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο πξέπεη λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ζηήξημε γηα ην 

εθάζηνηε παηδί, γηα ηελ αζθάιεηα, ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο 
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ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα ηηο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά νη ηππνζεξαπεπηέο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηνλ αζζελή, Με ζηφρν ηε ζσζηή δηεμαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ν εηδηθφο 

ζεξαπεπηήο νθείιεη λα ζηέθεηαη θνληά ζηνλ αζζελή ζε απφζηαζε πνπ λα κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη ηε κέζε ηνπ (Sprink, 1993). Πην ζπρλά γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ 

θιεηδψκαηνο κε ην ρέξη. ε απηήλ ε εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ αληηβξαρίνπ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε 

παιάκε ηνπ δηαπεξλνχλ ηνλ κεξφ ηνπ παηδηνχ θαη ην άιιν ρέξη ζηεξίδεη ή πηέδεη ηνλ 

αζηξάγαιν ή ην γφλαηφ ηνπ. 

 Δπίζεο, ε κέζνδνο γφλαην-αζηξάγαινο θαηά ηελ νπνία ην ρέξη πνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζην παηδί θξαηά ζηαζεξφ ην γφλαηφ ηνπ κε ζηφρν λα παξέρεη ηε ζσζηή ζέζε θαη ηελ ηζνξξνπία 

θαη ην άιιν ρέξη θξαηά ηνλ αζηξάγαιν. Αθφκε, ε κέζνδνο πξνζηαζίαο ηεο ιεθάλεο ζηελ 

νπνία ηα ρέξηα ησλ ζεξαπεπηψλ ηνπνζεηνχληαη ζηα ηζρία ηνπ παηδηνχ κε θαηεχζπλζε πξνο ηε 

ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε. ηα πην κηθξά παηδηά ν εηδηθφο κε ην ρέξη πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά 

ηνπ αζζελή πεξηθιείεη ηε ιεθάλε. Απηή ε κέζνδνο αμηνπνηείηαη ζηνπο ζεξαπεπφκελνπο πνπ 

ρξήδνπλ αξσγήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κνηξάζνπλ ην βάξνο ηνπο φπσο πξέπεη, γηα λα 

έρνπλ ηζνξξνπία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο. Σέινο, ε κέζνδνο «ρσξίο ρέξηα» -γηα 

αζζελείο πνπ είλαη απηφλνκνη θαη επζπγξακκίδνληαη- ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαιήο ςπρνινγίαο ηνπ αζζελή. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζηα 

δεμηά θαη ζηα αξηζηεξά ηνπ αζζελή είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζεξαπεπηέο  (Sprink, 

1993). 

2.4.Θεξαπεπηηθό πξόγξακκα ηππνζεξαπείαο 

Ο  ζεξαπεπηήο δηαιέγεη ην άινγν πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε παηδί. Ζ επηινγή γίλεηαη κε 

βάζε ηε λνεηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρεη θχζεη. Πξνηείλεηαη ζε θάζε 

ζπλάληεζε λα αθνινπζείηαη ην ζρήκα πξνζέξκαλζε (πέληε ιεπηά) – ελεξγεηηθή ελαζρφιεζε 

(δέθα ιεπηά) – ραιάξσζε (πέληε ιεπηά) (Βiery and Κauffman, 1989). ηε θάζε ηεο 

πξνζέξκαλζεο ν ζεξαπεπφκελνο δελ θξαηάεη ηε ζέια απφ ηηο ρεηξνιαβέο θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ζπληνλίδεηαη κε ηελ θίλεζε ηνπ ίππνπ. ηε θάζε ηεο ελεξγεηηθήο 

ελαζρφιεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο κε δηαηάζεηο θαη έπεηηα γίλνληαη δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθνχ ηχπνπ. Γηα ηα πέληε ιεπηά ηεο ραιάξσζεο  πξνηηκψληαη εηδηθέο 

ζέζεηο κε ζηφρν ηελ επζπγξάκκηζε θαη ηε κείσζε ηεο έληαζεο. 
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ηφρνο ελφο πξνγξάκκαηνο ηππνζεξαπείαο είλαη λα απμεζεί ε ειαζηηθφηεηα θαη ε 

ηζνξξνπία ησλ παηδηψλ. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ γίλνληαη αξρηθά θάπνηεο ζηαηηθέο 

αζθήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο (θαζηζηή κε ην θεθάιη 

γπξηζκέλν πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ, πξελή, χπηηα ή φξζηα). Έπεηηα, νη ζεξαπεπφκελνη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηππεχζνπλ πεξηκεηξηθά ηνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ γηα ηελ 

ηππνδξνκία, ελψ ζπγρξφλσο ππάξρνπλ πιατλνί ζεξαπεπηέο νη νπνίνη, φπνηε ρξεηάδεηαη, 

βειηηψλνπλ ηε ζέζε ησλ παηδηψλ, ελψ εθηεινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Μεηά απφ θάπνηεο 

ζπλεδξίεο ηα παηδηά πξννδεχνπλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ πνηθίιεο θαη 

δπζθνιφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νθηνεηδείο θηλήζεηο κε ηελ αμηνπνίεζε θψλσλ θαη 

νρηάξηα  (Brudvig, 1988).  

Ο ζηφρνο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο δχλακεο, 

ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο ζηάζεο θαη ηνπ ξπζκνχ. Σν παηδί ζα κπνξέζεη λα εμειηρζεί θαη λα 

παξαηεξήζεη κηα πνηνηηθή αιιαγή κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο αζθήζεηο (Haskin et al., 1974). 

Καηφπηλ, ην παηδί ζα θιεζεί λα αληαπνθξηζεί ζε βαζηθέο ππνδείμεηο ηνπ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο 

ζα ηνπ δεηήζεη λα αγγίμεη θάπνηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ηνπ κε θάπνην απφ ηα ρέξηα ηνπ. Σα 

ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζπγθεθξηκέλα (ι.ρ. άγγημε ην πφδη ζνπ) ή λα είλαη 

πην ζηνρεπκέλα (ι.ρ. πηάζε ην δεμί ζνπ γφλαην κε ηνλ δείθηε ηνπ αξηζηεξνχ ζνπ ρεξηνχ). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηελ απεηθφληζε ηνπ ζψκαηνο, ζηε δηάθξηζε ησλ κεξψλ ηνπ 

ζψκαηνο, ζηνλ ζρεδηαζκφ θίλεζεο θαη ζην πέξαζκα ηεο κέζεο γξακκήο (Brudving, 1988 and 

Sprink, 1993). 

Σν παηδί ζηέθεηαη πξελεδφλ ζηελ πιάηε ηνπ ίππνπ, φπσο ππνδεηθλχεη ν ζεξαπεπηήο. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ην άινγν λα είλαη ζηαζεξφ ή λα πεξπαηάεη. Δηδηθνί ζεξαπεπηέο 

ηνπνζεηνχληαη δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην παηδί. Οη ζεξαπεπηέο ιέλε ζηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο αγθψλεο ηνπο, ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζνχλ θαη λα ηεληψζνπλ ηνλ 

απρέλα ηνπο (Brudving, 1988). ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Χο πξψην βήκα ην παηδί πξέπεη λα θξαηήζεη έλα πξάγκα πνπ ηνπ δίλεη 

ν ζεξαπεπηήο. Έπεηηα, θαιείηαη λα αγγίμεη απαιά ην άινγν θαη ζηηο δχν κεξηέο. Απηφ πνπ 

ελδηαθέξεη εδψ είλαη λα δεη ν εηδηθφο πνην απφ ηα δχν ρέξηα αμηνπνηεί ην παηδί θάζε θνξά. Ο 

αζζελήο πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ αιφγνπ. Ο ζεξαπεπηήο δίλεη εληνιή ζην παηδί λα πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελν 
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πνπ βξίζθεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία θαη κε ηα δχν ρέξηα. Γίδεηαη ζεκαζία ζην πέξαζκα ηεο 

κέζεο γξακκήο θαη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ησλ δχν πιεπξψλ 

(Sprink, 1993). 

Ο ζεξαπεπηήο θάλεη θάπνηεο αζθήζεηο θαη δεηάεη απφ ην παηδί λα ηηο θάλεη θαη ην ίδην. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ελδέρεηαη λα είλαη πην απιντθέο ή/θαη πην εμεδεηεκέλεο, φπσο απαγσγή 

ησλ ψκσλ θαη πξαγκαηνπνίεζε πεξηαγσγψλ κπξνο θαη πίζσ. ε θάπνηα άιιε άζθεζε 

ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αθνπκπήζεη ην παηδί κε ην ρέξη ηνπ ην θεθάιη ηνπ, ελψ παξάιιεια 

ην άιιν ηνπ ρέξη ζα ηνπνζεηεζεί ζηε κέζε ηνπ. Οη αζθήζεηο απηέο εζηηάδνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ θηλήζεσλ, ηελ νπηηθνθηλεηηθή ξχζκηζε θαη ηελ ηδηνδεθηηθφηεηα (Sprink, 1993). 

ε κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη ην παηδί δηαηεξεί κε ηα δπν ηνπ ρέξηα (ηα 

νπνία είλαη ηελησκέλα σο ηνπο ψκνπο) έλα ξαβδνεηδέο αληηθείκελν νξηδνληίσο. εθψλεη ηα 

ρέξηα ηνπ πην ςειά απφ ην θεθάιη θαη ζηε ζπλέρεηα ηα επαλαθέξεη ζηε ζέζε φπνπ βξίζθνληαλ 

αξρηθά. Δίλαη ζεκαληηθφ ην παηδί λα έρεη ηε ζσζηή επζπγξακκηζκέλε ζηάζε, ελψ θάλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Δλδέρεηαη αθφκε λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή λα ηεληψζεη ηα δπν ηνπ ρέξηα. 

Μπνξεί επίζεο λα δεηήζνπκε απφ ην παηδί λα απιψζεη ηα δχν ηνπ ρέξηα ςειά πάλσ απφ ην 

θεθάιη ηνπ. Απηή ε άζθεζε είλαη ζεκαληηθή γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ν αζζελήο ειέγρεη 

θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

Ο αζζελήο έρεη έλα ξαβδνεηδέο αληηθείκελν ζην έλα ρέξη θαη έλα ζην άιιν. Ο εηδηθφο 

βάδεη  3 έσο 6 θξίθνπο ζην έλα ξαβδνεηδέο αληηθείκελν. Σν παηδί θαιείηαη λα κεηαθηλήζεη έλαλ 

έλαλ ηνπο θξίθνπο απφ ην έλα ξαβδνεηδέο ζην άιιν ξαβδνεηδέο αληηθείκελν θαη θαηφπηλ λα 

ηνπο επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Ζ άζθεζε απηή βνεζάεη ζηελ νινθιήξσζε θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ, ζηελ νπηηθή θαη ρσξνηαμηθή αληηιεπηηθφηεηα (Sprink, 1993). Ο εηδηθφο 

ηνπνζεηεί θψλνπο θπθιηθά. Ο ίππνο θηλείηαη εζσηεξηθά ηνπ θχθινπ θαη ν αζζελήο ζηνρεχεη 

ηνπο θψλνπο κε δηάθνξα αληηθείκελα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη ελψ ην 

άινγν πεξπαηάεη αξγά ή γξήγνξα. Οκνίσο θαη εδψ, αμηνινγείηαη ε νπηηθνθηλεηηθή αληίιεςε 

θαη ε ηδηνδεθηηθφηεηα (Sprink, 1993). 

2.5. Αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη αμηνιόγεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Ζ αδξή θηλεηηθφηεηα αθνξά ηελ ηθαλφηεηα λα εθηεινχληαη ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχλ 

ηελ ελεξγνπνίεζε κεγάισλ κπτθψλ νκάδσλ φπσο γίλεηαη ζηε βάδηζε, ζην ηξέμηκν, ζηελ 
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ηζνξξνπία θ.ιπ. Ζ θπζηνινγηθή αδξή θίλεζε απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ιεπηψλ θηλήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ην ληχζηκν, ε ζίηηζε, ην γξάςηκν θ.ιπ. Σα άηνκα κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο έρνπλ εμ νξηζκνχ δηαηαξαρέο ηεο αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. 

Ο άλζξσπνο απφ ηε γέλλεζή ηνπ αξρίδεη λα νξγαλψλεη ηελ θίλεζή ηνπ, ε νπνία ζηελ 

αξρή εμαξηάηαη απφ ηα αξρέγνλα αληαλαθιαζηηθά. Καζψο φκσο σξηκάδεη ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα, ηα αξρέγνλα αληαλαθιαζηηθά ηξνπνπνηνχληαη θαη δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πην 

ψξηκα θηλεηηθά πξφηππα. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη 

ν άλζξσπνο απφ απηφ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Καηά ζπλέπεηα, 

εμειίζζνληαη νη απζφξκεηνη κεραληζκνί πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζηάζεο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ ηε βάζε γηα ηελ εθάζηνηε θίλεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηζνξξνπία. Πξέπεη λα ππάξρεη ινηπφλ, θπζηνινγηθφο κπτθφο ηφλνο, 

ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη πξναλαθεξζέληεο κεραληζκνί. Βιάβεο ζηνλ κπτθφ ηφλν πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ πξνβιήκαηα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, είλαη ζπρλφ λα επηδξνχλ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο αιιαγήο ηεο ζηάζεο θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο θίλεζεο.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο θηλεηηθφηεηαο ιφγσ βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

επεξεάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

θπζηνινγηθή λνεηηθή ηνπ εμέιημε. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο παζνινγίεο ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλαληνχκε ζηα παηδηά ζην ζρνιείν είλαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

θαη ε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε. Ζ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, αλ 

θαη δελ θαζηζηά ην παηδί αλάπεξν, απνηειεί κηα αξθεηά ζπρλή δηαηαξαρή ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο (ηακαηηάδεο, 2005). 

Σν Gross Motor Function Measure (G.M.F.M.) είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ 

έρεη ζρεδηαζηεί θαη αμηνινγεζεί γηα ηε κέηξεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ αθαζάξηζηε θηλεηηθή 

ιεηηνπξγία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή κε παξέκβαζε ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

Αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 γηα ρξήζε ηφζν ζε θιηληθά 

φζν θαη ζε εξεπλεηηθά πεξηβάιινληα θαη έρεη εμειηρζεί κέζσ πξνεγκέλσλ αλαιπηηθψλ 

ηερληθψλ θαη σο απάληεζε ζε αηηήκαηα γηα πην απνηειεζκαηηθέο δνθηκέο. 
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Τπάξρνπλ δχν εθδφζεηο ηνπ Gross Motor Function Measure (G.M.F.M.) . Σν αξρηθφ 

κέηξν ησλ 88 ζηνηρείσλ θαιχπηεη ην θάζκα ησλ αδξψλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πέληε 

δηαζηάζεηο. ηελ πξψηε δηάζηαζε ειέγρνληαη ή θαηάθιηζε θαη ην ξνιάξηζκα, ζηε δεχηεξε 

δηάζηαζε ε θαζηζηή ζέζε, ζηελ ηξίηε δηάζηαζε ην κπνπζνχιηζκα θαη ην γνλάηηζκα, ζηελ 

ηέηαξηε δηάζηαζε ε φξζηα ζέζε θαη ζηελ πέκπηε ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν θαη ην άικα. Σν δε 

δεχηεξν είλαη έλα ππνζχλνιν 66 κφλν ζηνηρείσλ-δνθηκαζηψλ απφ ηα αξρηθά 88 ζηνηρεία ηνπ 

Gross Motor Function Measure-88, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ ηεο αλάιπζεο Rasch, ην 

νπνίν πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ αθαζάξηζηε θηλεηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Έρεη κηα κνλνδηάζηαηε θιίκαθα πνπ παξέρεη 

θιηκάθσζε δηαζηήκαηνο παξά ηελ θαλνληθή θιίκαθα ηνπ Gross Motor Function Measure-88. 

Σα ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζε φξνπο δπζθνιίαο θαη κηα κνλάδα αιιαγήο έρεη ην ίδην λφεκα ζε 

φιε ηελ θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 100. Σν Gross Motor Function Measure-66 δίλεη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην επίπεδν δπζθνιίαο θάζε αληηθεηκέλνπ, παξέρνληαο έηζη πιεξνθνξίεο 

πνπ βνεζνχλ ζηε ξεαιηζηηθή ξχζκηζε ζηφρνπ. 

Γχν ζπληνκεπκέλεο εθδφζεηο ηνπ Gross Motor Function Measure-66 έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε επηινγή δνθηκαζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ έθδνζε 

item set ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν κε ηξία ζηνηρεία απφθαζεο, γηα λα θαζνξίζεη πνην απφ 

ηα ηέζζεξα ζχλνια ζηνηρείσλ είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ελφο 

παηδηνχ. 

Ζ έθδνζε Basal & Ceiling ρξεζηκνπνηεί νδεγίεο βάζεη ησλ επηπέδσλ θαη ηεο ειηθίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηψλ θηλεηήξα κε ζθνπφ λα θαζνξίζεη 

πξνηεηλφκελα ζεκεία γηα λα μεθηλήζεη ε δνθηκή. Έλα βαζηθφ επίπεδν θαζνξίδεηαη φηαλ 

βαζκνινγνχληαη ηξία δηαδνρηθά ζηνηρεία κε βάζε ηε ζεηξά δπζθνιίαο σο 3. Ζ δνθηκή 

ζπλερίδεηαη κε ηε ζεηξά δπζθνιίαο έσο φηνπ 3 ζπλερφκελα ζηνηρεία βαζκνινγεζνχλ σο 0, 

θαζνξίδνληαο ην αλψηαην φξην. Πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηνπιάρηζηνλ 15 ζηνηρεία. 

Καη νη δχν εθδφζεηο είλαη αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο, σζηφζν, ε έθδνζε ηνπ ζπλφινπ 

ζηνηρείσλ είλαη πξνηηκφηεξε γηα παηδηά κε κνλνκεξή εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

Ζ επηινγή ηεο έθδνζεο Gross Motor Function Measure πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Σν Gross Motor Function Measure -88, παξέρεη 
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πην πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θηλεηήξα γηα πνιχ κηθξά παηδηά ή 

παηδηά κε πην πεξίπινθε θηλεηηθή αλαπεξία, φπσο απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν Gross 

Motor Function Measure V, θαζψο έρεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πξψηκεο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Σν Gross Motor Function Measure -88 ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ε 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηπαηεηηθά βνεζήκαηα θαη/ή νξζνζηάηεο ή 

παπνχηζηα είλαη ελδηαθέξνπζα, θαζψο νη βαζκνινγίεο Gross Motor Function Measure-66 

βαζίδνληαη ζε δνθηκέο ρσξίο παπνχηζηα. Σν Gross Motor Function Measure-88 επηηξέπεη 

επίζεο, ηε δνθηκή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ. 

Σν Gross Motor Function Measure-66 δηαξθεί ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηε δηαρείξηζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην Gross Motor Function Measure-88 θαη δελ απαηηεί λα αμηνινγεζνχλ φια ηα 

ζηνηρεία γηα λα ιεθζεί αθξηβήο εθηίκεζε ηεο βαζκνινγίαο ελφο παηδηνχ. Γηα λα ηεθκεξησζεί 

ε αιιαγή εληφο ηνπ παηδηνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή γηα λα ζπγθξηζνχλ ηα πξφηππα 

αιιαγήο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ην Gross Motor Function Measure-66 παξέρεη κηα πην 

νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο, επεηδή ηα αληηθείκελα ηαμηλνκνχληαη θαηά επίπεδν 

δπζθνιίαο. Δπηπιένλ, ε αιιαγή πέξα απφ ην ζθάικα κέηξεζεο πξνζδηνξίδεηαη εχθνια 

εμεηάδνληαο ηελ έθηαζε ηεο επηθάιπςεο ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο 95% πνπ 

παξάγνληαη απφ ην Gross Motor Function Measure. 

Σν δείγκα επηθχξσζεο γηα ην αξρηθφ Gross Motor Function Measure πεξηειάκβαλε 

παηδηά ειηθίαο 5 κελψλ έσο 16 εηψλ. Σα αληηθείκελα είλαη θαηάιιεια γηα άηνκα κε θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο ζε ή θάησ απφ εθείλα ελφο παηδηνχ 5 εηψλ ρσξίο θηλεηηθή αλαπεξία. Δπί ηνπ 

παξφληνο, δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο αλαθνξέο ρξήζεο ηνπ Gross Motor Function 

Measure ζε ελήιηθεο πιεζπζκνχο, σζηφζν ε έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Σν Gross Motor Function Measure -88 εμεηάδεη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο ησλ θπζηνινγηθψλ νξφζεκσλ αλάπηπμεο θαη επνκέλσο, κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκεο γηα άιινπο δηαγλσζηηθνχο πιεζπζκνχο. Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ζε άιιεο νκάδεο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ζε παηδηά κε ζχλδξνκν Down, ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή βιάβε, κπτθή αηξνθία ηεο 
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ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αηειή νζηενγέλεζε, θιεξνλνκηθή ζπαζηηθή πάξεζε θαη νμεία 

ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία. 

Σν Gross Motor Function Measure -88 ηζρχεη γηα ρξήζε ζε παηδηά κε ζχλδξνκν Down. 

Δηδηθέο νδεγίεο δηαηίζεληαη ζην εγρεηξίδην Gross Motor Function Measure. Γηα παξάδεηγκα, 

νξηζκέλα ζηνηρεία κπνξνχλ λα βαζκνινγεζνχλ απηφκαηα (Russel et.al, 2002). 

2.6. Ζ ηππνζεξαπεία κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 

Σν 2009 γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Γηάλλε Νηθνιάνπ, 

Νίθν Πνιχδν θαη  Νίθν Νηθνιαΐδε ε ζεξαπεία Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 

(Hi.K.E.R.). Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε ζεξαπεία εξκελεχεη ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην ηελ 

ηππνζεξαπεία θαη βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα κεηαηξέπεη ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ράξε ζηελ πιαζηηθφηεηά ηνπ. Οη αλαηνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηξνπνπνηήζεηο 

ζπκβαίλνπλ δηηηά, ηφζν αιιάδνληαο ην θχθισκα λεπξψλσλ φζν θαη ζρεδηάδνληαο θαη 

πινπνηψληαο έλα λέν θχθισκα λεπξψλσλ (λεπξνγέλεζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηππφθακπνπ, ηνπ 

νζθξεηηθνχ βνιβνχ θαη ηνπ λενθινηνχ ζηνλ κεησπηαίν θαη ζηνλ θξνηαθηθφ βνιβφ).  

Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ σζεί ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξνπνπνηήζεηο απνηειεί έλα 

πιαίζην κε πνηθίια εξεζίζκαηα, παλνκνηφηππν κε απηφ ηεο ηππνζεξαπείαο. Σν πιαίζην απηφ 

ζα δηαζέηεη παηρλίδηα θαη δπλαηφηεηεο πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ (εμαηξεηηθά πινχζην ζε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ), ζην νπνίν ζα δηεγείξνληαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ 

αζζελή (κπνζθειεηηθφ, αηζζεηεξηαθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θαξδηαγγεηαθφ), ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκάησλ. ην πεξηβάιινλ απηφ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζην λεπξνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αζζελνχο, φπσο φηη απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ εγθεθάινπ, ην πάρνο ηνπ θινηνχ 

ηνπ, νη λεπξψλεο, νη δηαθιαδψζεηο, νη ζπλάςεηο αλά λεπξψλα θαη ν αξηζκφο ησλ 

λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ. 

ηηο ζπλζήθεο απηέο, ππάξρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

εθθίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εγθεθάινπ, ιφγσ ηεο πιαζηηθφηεηάο 

ηνπ, εθφζνλ γηα λα εμειηρζεί (λα αλαπηπρζεί, λα δηδαρζεί, λα ιεηηνπξγεί θαη λα κεηαβάιιεηαη) 

ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη αηζζήζεηο, πξνζθέξνληαο ηα αλάινγα εξεζίζκαηα. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάλεη θάζε άηνκν κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα (θίλεηξν), θαζψο θαη ε 
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επαλάιεςε ηνπ εξεζίζκαηνο, πνπ είλαη βαζηθή γηα ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, 

εληζρχεη ηελ αληίδξαζε. 

Ζ Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) σο ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε πξνηείλεη έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαηάιιεια δνκεκέλν, εθφζνλ κφλν κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζνχλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν. Σν δνκεκέλν πιαίζην 

ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη αθνξνχλ ζηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπφκελν θαη ζηνλ ρψξν ηεο ζεξαπείαο. Οη 

ζπλζήθεο απηέο ζα σζήζνπλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε ζε φια ηα επίπεδα (γλσζηηθφ, 

θηλαηζζεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, αληηιεπηηθφ θαη θνηλσληθφ), πξνάγνληαο ζπγρξφλσο ηελ 

νιφπιεπξε εμέιημε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ν εηδηθφο νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο αζζελείο 

έλα πεξηβάιινλ πνηθίισλ εξεζηζκάησλ, ην νπνίν ζα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εξεπλήζνπλ πξνζεθηηθά, λα εληνπίζνπλ, λα νδεγεζνχλ ζην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα θαη 

ηαπηφρξνλα λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία, λα γλσξίζνπλ ην ζψκα ηνπο θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

θφζκν. Ο εηδηθφο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο ηθαλφ λα σζεί ζηελ 

θηλεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή εθπαίδεπζε θαη λα εξγάδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε 

κηαο κάζεζεο πνπ ζα πξνζδνθά ηελ απηελέξγεηα, ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ θαιπηέξεπζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ.  

Ο  ζεξαπεπηήο  Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) είλαη ν 

εηδήκσλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεια δνκεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. Δίλαη 

νπζηαζηηθφ λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα πνπ ζπλαπνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

εηδηθφηεηεο θαη λα εξγάδεηαη κε ηνπο επηζηήκνλεο, κε ζθνπφ λα εθηηκά ηελ επίδνζε θαη λα 

γλσξίδεη ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, λα ζηνρνζεηεί κε γλψκνλα ηνλ εθάζηνηε 

αζζελή θαη λα πξνσζεί ηε ζρέζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κε ην άινγν, ψζηε λα ππάξρεη εζσηεξηθή 

ψζεζε απφ ηνλ αζζελή πνπ ζα πξνάγεη ηελ φπνηα θηλεηηθή θαη ςπρηθή βιάβε. Δπηπξνζζέησο, 

ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίδεη θαη λα απνδέρεηαη κε ζεβαζκφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

ζεξαπεπφκελσλ, λα δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ ήξεκν θαη ζα σζεί ηνλ θαζέλα λα ζπκκεηέρεη 

κε βάζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία απνηεινχλ ε απηελέξγεηα, ε εκπηζηνζχλε, ν ζεβαζκφο, ε αιιειεγγχε, ε 

αιιεινβνήζεηα θαη ε απηνζπγθξάηεζε.   
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ηελ πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) ν εηδηθφο 

εμαηνκηθεχεη ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Καηαξράο, θξίλεη πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο 

εηδηθφηεηεο πνπ πξέπεη λα εκπιαθνχλ (ινγνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη, θπζηθνζεξαπεπηέο θηι), 

γηα ηνλ εθάζηνηε ζεξαπεπφκελν.  Αθφκε, επηιέγεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηεί θαη ηα 

θξίζηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, ην ζσζηφ άινγν θαη ηνλ θαηάιιειν βεκαηηζκφ, ηε δηαδξνκή ηνπ 

αιφγνπ ζην ηππνδξφκην, θαη ηνπο εληζρπηέο πνπ ζα σζήζνπλ ηνλ ζεξαπεπφκελν ζηηο 

επηδησθφκελεο αληηδξάζεηο.  Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιεγνχλ νη ζηάζεηο θαη ηα 

αθξηβή ζεκεία ηνπ αιφγνπ πνπ ζα ζηαζεί ν αζζελήο θαηά ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, αθνχ 

θάζε ζηάζε ή ζεκείν πξνζθέξεη ηδηαίηεξα εξεζίζκαηα θίλεζεο. Δπίζεο, νθείιεη ν 

ζεξαπεπηήο λα δηαιέμεη ηηο θαηάιιειεο ιαβέο (αζθάιεηαο, ζηαζεξνπνίεζεο θ.η.ι).  Οη 

ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο γίλνληαη κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

ηππνζεξαπεία απνηειεί έλα κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαηνκηθεπκέλεο 

απνθαηάζηαζεο.  

Με βάζε ηε ζεξαπεία Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) νη 

εηδηθφηεηεο ησλ θπζηθνζεξαπεπηψλ, ησλ εξγνζεξαπεπηψλ, ησλ ινγνζεξαπεπηψλ θαη ησλ 

ςπρνιφγσλ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηππνζεξαπεία. Οπζηαζηηθά κεηαθέξεηαη ε 

ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία ζην ηππνδξφκην, θαη αμηνπνηείηαη ε επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην άινγν. 

Καηαιήγνληαο, ε κφλε δηαθνξά ηεο θιαζηθήο ζεξαπείαο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

είλαη ν ρψξνο (ηππνδξφκην) θαη ην θχξην εξγαιείν ζεξαπείαο (άινγν) θαη θπζηθά ε 

εμαζθάιηζε φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ (εθηίκεζε ηεο απφδνζεο, ε ζηνρνζεζία, νη θαλφλεο ηεο 

ζεξαπείαο, θηι ) πνπ είλαη απαξαίηεηεο (Νηθνιάνπ θαη Πνιχδνο, 2015). 

2.7. Πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε 

Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο γηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.), αξρηθά 

πξνυπνηίζεηαη ε δεκηνπξγία ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ, πνπ θαζηζηνχλ ην άινγν θαη ηνλ ηππηθφ 

ζηίβν έλα νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ν ζεξαπεπηήο, κε βάζε ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπο ζεξαπεπηηθνχο 

ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν άινγν θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν βεκαηηζκφ, ηε ζέζε 

θαη ην ζεκείν πνπ ζα θαζίζεη ην παηδί πάλσ ζηε ξάρε ηνπ αιφγνπ, ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

θαη λα ζεζπίζεη ζεξαπεπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο. 
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πγθεθξηκέλα, ζηε ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εζηηάδνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο εθνχζηαο θίλεζεο 

θαη ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αλεμαξηεζίαο ηνπ παηδηνχ. Σν επίπεδν ηεο ζπαζηηθφηεηαο 

θαζνξίδεη θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο. Οη βαζηθνί ζεξαπεπηηθνί 

ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο ηππνζεξαπείαο είλαη ε νκαινπνίεζε ηνπ κπηθνχ ηφλνπ, ε 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ θεθαιήο θαη θνξκνχ, ε βειηίσζε ηζνξξνπηζηηθψλ θαη 

πξνζηαηεπηηθψλ αληηδξάζεσλ, ε αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο ιεθάλεο, ε αλαραίηηζε 

παζνινγηθψλ πξνηχπσλ ζηάζεο θαη θίλεζεο θαη ε βειηίσζε ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θίλεζεο 

(Νηθνιάνπ θαη Πνιχδνο, 2015). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ III 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1.Γείγκα 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 20 παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ηχπνπ 

ζπαζηηθήο ηεηξαπιεγίαο, ειηθίαο 3-15 εηψλ αλεμαξηήησο θχινπ. 

3.2.Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ   

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε έγηλε κε εκπεηξηθή έξεπλα θαη γηα ηα αξρηθά 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο Gross Motor Function Measure-88 

(G.M.F.M.-88).  

3.3.Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν ηζφπνζεο νκάδεο. 

Όια ηα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ην βαζηθφ πξφγξακκα ζεξαπεηψλ ηνπο ελψ ηα παηδηά ηεο 

κίαο νκάδαο μεθίλεζαλ λα παξαθνινπζνχλ θαη έλα πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο βαζηζκέλν 

ζηελ πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.)2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα απφ 30 ιεπηά. Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ δηεζλνχο 

ηλζηηηνχηνπ Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) ζηνλ ηππηθφ φκηιν 

Βαξπκπνκπήο απφ θπζηνζεξαπεπηέο κε εκπεηξία δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ ζηελ 
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ηππνζεξαπεία. Όια ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα Gross Motor Function Measure, 

ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 5 θαηεγνξίεο. Ζ θιίκαθα απηή αμηνινγεί ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα κέζα ζην ρξφλν κε 5 εηδηθέο δνθηκαζίεο πνπ ζην ζχλνιν ηνπο απνηεινχληαη 

απφ 88 δνθηκαζίεο. Οη 5 θαηεγνξίεο βαζκνινγνχληαη μερσξηζηά θαη ζπιινγηθά. ηελ 

θαηεγνξία Α πνπ απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο 17 δνθηκαζίεο αμηνινγείηαη ε νξηδφληηα 

θαηάθιηζε θαη ην ξνιάξηζκα, ζηε Β κε 20 δνθηκαζίεο αμηνινγείηαη ην θάζηζκα, ζηελ C κε 14 

δνθηκαζίεο ην κπνπζνχιηζκα θαη ην γνλάηηζκα, ζηε D κε 13 δνθηκαζίεο ε νξζνζηάηηζε θαη 

ζηελ Δ κε 24 δνθηκαζίεο ηε βάδηζε, ην ηξέμηκν θαη άικαηα. Οη αμηνινγήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, κεηά απφ δχν κήλεο παξέκβαζεο θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο κήλεο. Οη αμηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ κε ηελ θιίκαθα Gross Motor Function Measure 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ θέληξνπ εηδηθψλ ζεξαπεηψλ «Γέληξν ηεο Γλψζεο» απφ 

πηπρηνχρν εμεηδηθεπκέλν θπζηθνζεξαπεπηή.  

3.4.ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Με ζθνπφ λα απνηππσζνχλ κε ζαθήλεηα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα γίλεη ρξήζε 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κε πίλαθεο (Κακπίηζεο, 2004). Θα αμηνπνηεζνχλ νη κέζεο ηηκέο 

(Mean), νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation = SD), νη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο 

(Min – Max) γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (Βαγελάο, 2001). 

Ζ ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ε εμαγσγή ησλ θχξησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, ζα δηελεξγεζεί κέζσ ηνπ ειέγρνπ ππφζεζεο T-test γηα αλεμάξηεηα θαηά δεχγε 

δείγκαηα (Paired Samples T-test). Έιεγρνο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (ANOVA repeated measures). Λφγσ ηνπ φηη έρνπκε κηα 

κεηαβιεηή νκαδνπνίεζε κε δχν επίπεδα (πεηξακαηηθή νκάδα, νκάδα ειέγρνπ) θαη ζπλερείο 

κεηαβιεηέο γηα θάζε πεξίπησζε κέηξεζεο, ρξεζηκνπνηνχκε κεηθηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

(mixed ANOVA). Όιε ε αλάιπζε ζα γίλεη κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 20 παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, ην 65% δειαδή 13 ήηαλ αγφξηα θαη ην 35% δειαδή 7 ήηαλ θνξίηζηα. Ζ 

ειηθία θπκάλζεθε κεηαμχ 3 έσο 15 εηψλ.  

Ζ νκάδα παξέκβαζεο απνηεινχληαλ απφ 2 θνξίηζηα δειαδή 20% θαη 8 αγφξηα 80%, 

ελψ ε νκάδα ειέγρνπλ απφ 5 θνξίηζηα 50% θαη 5 αγφξηα 50%. 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

  Οκάδα 

παξέκβαζεο 

Οκάδα  

ειέγρνπ 

 N (%) N (%) Ν (%) 

Φύλο    
   Αγφξηα 13 (65%) 8 (80%) 5 (50%) 
   Κνξίηζηα 7 (35%) 2 (20%) 5 (50%) 
Ηλικία    
   3 έσο 6 εηψλ 6 (30%) 2 (20%) 4 (40%) 
   7 έσο 10 εηψλ 7 (35%) 3 (30%) 4 (40%) 
  11 έσο 15 εηψλ 7 (35%) 5 (50%) 2 (20%) 
 

 

4.2. Αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ε παξνχζα έξεπλα κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο 

ηππνζεξαπείαο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Gross Motor Function Measure-88 ην νπνίν αμηνινγεί ηελ 

αδξή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο (M), ε ηππηθή απφθιηζε (SD), 

ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή, ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ησλ δχν νκάδσλ, δειαδή πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο παξέκβαζεο. 
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Πίλαθαο 2. Αμηνιφγεζε πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

Τιμή 
SD 

Κατηγορία  A 10 1,00 47,00 29,5000 16,74813 

Κατηγορία  B 10 ,00 56,00 26,9000 17,95333 

Κατηγορία  C 10 ,00 32,00 11,6000 10,78270 

Κατηγορία  D 10 ,00 25,00 6,6000 8,59199 

Κατηγορία  E 10 ,00 38,00 10,0000 13,29160 

GMFM-88 Συνολικό σκορ 10 ,38 75,66 32,2400 24,36133 

 

Πίλαθαο 3. Αμηνιφγεζε νκάδαο ειέγρνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

Τιμή 
SD 

Κατηγορία  A 10 6,00 49,00 31,5000 15,74272 

Κατηγορία  B 10 2,00 54,00 29,4000 22,58908 

Κατηγορία  C 10 ,00 34,00 14,5000 14,21462 

Κατηγορία  D 10 ,00 25,00 11,2000 11,08352 

Κατηγορία  E 10 ,00 49,00 17,4000 20,53290 

GMFM-88 Συνολικό σκορ 10 3,68 77,90 39,6090 30,27430 

  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζηηο δνθηκαζίεο ηεο 

θαηεγνξίαο A ηεο θαηάθιηζεο ν κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο είλαη 29,50, ζηε 

δνθηκαζία B ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαζίζκαηνο είλαη 26,90, ζηε δνθηκαζία C ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ κπνπζνπιίζκαηνο θαη γνλαηίζκαηνο ν κέζνο φξνο είλαη 11,60, ζηελ θαηεγνξία D ηεο 

νξζνζηάηηζεο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ γηα ηηο δνθηκαζίεο είλαη 6,60 θαη γηα ηελ 

θαηεγνξία E ηεο βάδηζεο, ηνπ ηξεμίκαηνο θαη ηνπ άικαηνο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ γηα 

ηηο δνθηκαζίεο είλαη 10,00. Δλψ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ νη κέζνη φξνη γηα ηελ θαηεγνξία A είλαη 

31,50, ζηε θαηεγνξία B 29,40, ζηε θαηεγνξία C 14,50, ζηε θαηεγνξία D 11,20 θαη ηε 
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θαηεγνξία E 17,40. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ην Gross Motor Function 

Measure-88 είλαη ζηε νκάδα παξέκβαζεο 32,24 ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 39,6090. 

4.3. Αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ δπν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο (M), ε ηππηθή απφθιηζε (SD), 

ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ, δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο παξέκβαζεο.  

Πίλαθαο 4. Αμηνιφγεζε πεηξακαηηθήο νκάδαο δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

Τιμή 
SD 

Κατηγορία  A 10 2,00 47,00 29,9000 16,34659 

Κατηγορία  B 10 1,00 56,00 27,7000 17,44865 

Κατηγορία  C 10 ,00 32,00 11,7000 10,70877 

Κατηγορία  D 10 ,00 25,00 6,7000 8,51208 

Κατηγορία  E 10 ,00 38,00 10,3000 13,07287 

GMFM-88 Συνολικό σκορ 10 1,10 75,66 32,8140 23,94560 

 

Πίλαθαο 5. Αμηνιφγεζε νκάδαο ειέγρνπ δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 
SD 

Κατηγορία  A 10 6,00 49,00 31,5000 15,74272 

Κατηγορία  B 10 2,00 54,00 29,4000 22,58908 

Κατηγορία  C 10 ,00 34,00 14,5000 14,21462 

Κατηγορία  D 10 ,00 25,00 11,2000 11,08352 

Κατηγορία  E 10 ,00 49,00 17,4000 20,53290 

GMFM-88 Συνολικό σκορ 10 3,68 77,90 39,6090 30,27430 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζηηο δνθηκαζίεο ζηελ 

θαηεγνξία A ηεο θαηάθιηζεο ν κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο είλαη 29,90, ζηε 

δνθηκαζία B ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαζίζκαηνο είλαη 27,70, ζηε δνθηκαζία C ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ κπνπζνπιίζκαηνο θαη γνλαηίζκαηνο ν κέζνο φξνο είλαη 11,70, ζηελ θαηεγνξία  D ηεο 

νξζνζηάηηζεο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ γηα ηηο δνθηκαζίεο είλαη 6,70 θαη γηα ηελ 

θαηεγνξία E ηεο βάδηζεο, ηνπ ηξεμίκαηνο θαη ηνπ άικαηνο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ γηα 



46 
 

ηηο δνθηκαζίεο είλαη 10,30. Δλψ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ νη κέζνη φξνη γηα ηελ θαηεγνξία A είλαη 

31,50, ζηε θαηεγνξία B 29,40, ζηε θαηεγνξία C 14,50, ζηε θαηεγνξία D 11,20 θαη ηε 

θαηεγνξία E 17,40. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ην Gross Motor Function 

Measure G.M.F.M.-88 είλαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 32,8140 ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

39,6090.  

4.4. Αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο (M), ε ηππηθή απφθιηζε (SD), 

ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή, ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο παξέκβαζεο.  

Πίλαθαο 6. Αμηνιφγεζε πεηξακαηηθήο νκάδαο ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

παξέκβαζεο 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

τιμή 
SD 

Κατηγορία  A 10 3,00 49,00 32,2000 15,65461 

Κατηγορία  B 10 5,00 59,00 31,3000 17,82663 

Κατηγορία  C 10 ,00 36,00 13,8000 11,41928 

Κατηγορία  D 10 ,00 25,00 7,9000 8,69802 

Κατηγορία  E 10 ,00 38,00 11,2000 12,66491 

GMFM-88 Συνολικό σκορ 10 2,82 78,58 36,7740 24,15053 

 

Πίλαθαο 7. Aμηνιφγεζε νκάδαο ειέγρνπ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

 
N 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέση 

Τιμή 
SD 

Κατηγορία  A 10 6,00 49,00 31,8000 15,74660 

Κατηγορία  B 10 2,00 54,00 29,8000 22,79279 

Κατηγορία  C 10 ,00 34,00 14,7000 14,23649 

Κατηγορία  D 10 ,00 25,00 11,3000 11,19573 

Κατηγορία  E 10 ,00 49,00 17,4000 20,53290 

GMFM-88 Συνολικό σκορ 10 4,16 78,78 40,0110 30,42200 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, ζηηο δνθηκαζίεο ζηελ 

θαηεγνξία A ηεο θαηάθιηζεο ν κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο είλαη 32,20, ζηε 

δνθηκαζία B ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαζίζκαηνο είλαη 31,30, ζηε δνθηκαζία C ζηελ θαηεγνξία 
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ηνπ κπνπζνπιίζκαηνο θαη γνλαηίζκαηνο ν κέζνο φξνο είλαη 13,80, ζηελ θαηεγνξία  D ηεο 

νξζνζηάηηζεο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ γηα ηηο δνθηκαζίεο είλαη 7,90 θαη γηα ηελ 

θαηεγνξία E ηεο βάδηζεο, ηνπ ηξεμίκαηνο θαη ηνπ άικαηνο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ γηα 

ηηο δνθηκαζίεο είλαη 11,20. Δλψ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ νη κέζνη φξνη γηα ηελ θαηεγνξία A είλαη 

31,80, ζηε θαηεγνξία B 29,80, ζηε θαηεγνξία C 14,70, ζηε θαηεγνξία D 11,30 θαη ηε 

θαηεγνξία E 17,40. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ην Gross Motor Function 

Measure-88 ζηε νκάδα παξέκβαζεο είλαη 36,7740 ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 40,0110. Μεηά 

απφ ηέζζεξηο κήλεο παξαηεξνχκε αχμεζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκνινγηψλ θαη ζηηο δχν 

νκάδεο θαη γηα ηηο 5 θαηεγνξίεο ηνπ Gross Motor Function Measure-88.  

4.5. Γηαθνξέο ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ δύν νκάδσλ ζηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

Ζ παξνχζα έξεπλα κειέηεζε ηηο δηαθνξέο ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, εάλ απηά αθνινπζνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθά έλα 

πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο βαζηζκέλν ζηελ πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational 

Rehabilitation (Hi.K.E.R.). Γηα λα εμάγνπκε απνηειέζκαηα έπξεπε λα ππνινγίζνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ησλ επηδφζεσλ θαη ζηηο ηξείο αμηνινγήζεηο, γηα ηηο δχν νκάδεο θαη κεηά λα 

ππνινγίζνπκε ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηηκψλ ηνπ εξγαιείνπ Gross Motor Function 

Measure απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε θαη απφ ηελ πξψηε ζηελ ηξίηε αμηνιφγεζε 

θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπλ ππνινγηζηεί νη κέζνη φξνη ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ θαη ζηηο 

ηξεηο αμηνινγήζεηο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο.  
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Πίλαθαο 8. Μέζνη φξνη (+- SD) ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ ηεζη Gross Motor Function 

Measure θαη ζην ζχλνιφ ηνπ 

 Hippotherapy (n=10) Control (n=10) 

Επιδόςεισ 1η
 μζτρηςη 2η

 μζτρηςη 3η
 μζτρηςη 1η

 μζτρηςη 2η
 μζτρηςη 3η

 μζτρηςη 

Κατηγορία  

A 

29,50 +- 16,75 29,90 +- 16,35 32,20 +- 15,66 31,50 +- 15,74 31,50 +- 15,74 31,80 +- 15,75 

Κατηγορία  

B 

26,90 +- 17,95 27,70 +- 17,45 31,30 +- 17,83 29,40 +- 22,59 29,40 +- 22,59 29,80 +- 22,79 

Κατηγορία  

C 

11,60 +- 10,78 11,70 +- 10,71 13,80 +- 11,42 14,50 +- 14,22 14,50 +- 14,22 14,70 +- 14,24 

Κατηγορία  

D 

06,60 +- 08,59 06,70 +- 08,51 07,90 +- 08,70 11,20 +- 11,08 11,20 +- 11,08 11,30 +- 11,20 

Κατηγορία  

E 

10,00 +- 13,29 10,30 +- 13,07 11,20 +- 12,67 17,40 +- 20,53 17,40 +- 20,53 17,40 +- 20,53 

GMFM-88 

Συνολικό 

σκορ 

32,24 +- 27,01 32,81 +- 23,95 36,78 +- 24,15 39,61 +- 30,27 39,61 +- 30,27 40,01 +- 30,42 

 

Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο ππάξρεη βειηίσζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ αμηνινγηθνχ εξγαιείνπ αιιά θαη ζην 

ζπλνιηθφ ζθνξ κεηά απφ ηέζζεξηο κήλεο. Παξφια απηά ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

παξαηεξείηαη θάπνηα βειηίσζε θαη ζηνπο πξψηνπο δχν κήλεο, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ φρη.    

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπλ ππνινγηζηεί αλαιπηηθά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο νη 

δηαθνξέο ησλ κέζσλ ηηκψλ αλάκεζα ζηηο αμηνινγήζεηο, γηα θάζε κία θαηεγνξία ηνπ 

εξγαιείνπ μερσξηζηά, αιιά θαη ζπλνιηθά. πγθεθξηκέλα πφζε βειηίσζε είραλ νη νκάδεο 

ζηνπο πξψηνπο δχν κήλεο θαη πφζε ζηνπο ηέζζεξηο κήλεο.   
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Πίλαθαο 9. Βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ζηνπο δχν θαη ζηνπο ηέζζεξηο κήλεο 

 

Hippotherapy Control 

Mean SD Mean SD 

2 – 1 3 – 1 2 – 1 3 – 1 2 – 1 3 – 1 2 – 1 3 -1  

Καηεγνξία  A 0.40 2.70 0.699 2.214 0.00 0.30 0.000 0.675 

Καηεγνξία  B 0.80 4.40 0.789 1.430 0.00 0.40 0.000 0.516 

Καηεγνξία  C 0.10 2.20 0.316 1.932 0.00 0.20 0.000 0.422 

Καηεγνξία  D 0.10 1.30 0.316 1.337 0.00 0.10 0.000 0.316 

Καηεγνξία  E 0.30 1.20 0.949 1,989 0.00 0.00 0.000 0.000 

GMFM-88 πλνιηθό ζθνξ 0.57 4.53 0.919 2.052 0.00 0.40 0.000 0.411 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ ην πξψην δίκελν δελ παξνπζηάδεηαη βειηίσζε 

ελψ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο παξνπζηάδεηαη κία βειηίσζε ηεο ηάμεσλ ησλ 0,4 κνλάδσλ ζηε 

θαηεγνξία A, 0,8  κνλάδσλ ζηε θαηεγνξία B, 0,1 ζηηο θαηεγνξίεο C θαη D θαη 0,3 ζηε 

θαηεγνξία E. Ζ νκάδα παξέκβαζεο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ θαηεγνξία 

πνπ αθνξά ην θάζηζκα, ελψ ηε κηθξφηεξε βειηίσζε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ην 

κπνπζνχιηζκα, ην γνλάηηζκα θαη ηελ νξζνζηάηηζε. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ απμήζεθε ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο θαηά 0,57% ην πξψην δίκελν. πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο 

αξρίδεη λα θαίλεηαη απφ ην πξψην δίκελν. 

ηηο αμηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο 

παξαηεξνχκε βειηίσζε θαη ζηηο δχν νκάδεο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε ηεο ηππνζεξαπείαο αλέβαζε ην ζθνξ ηεο θαηεγνξίαο A θαηά 2,7 κνλάδεο ελψ ε 

νκάδα ειέγρνπ θαηά 0,3 κνλάδεο, ηεο θαηεγνξίαο B θαηά 4,4 κνλάδεο ελψ ε νκάδα ειέγρνπ 

θαηά 0,4 κνλάδεο, ηεο θαηεγνξίαο C θαηά 2,2 κνλάδεο ελψ ε νκάδα ειέγρνπ 0,2 κνλάδεο, ηεο 

θαηεγνξίαο D 1,3 κνλάδεο ελψ ε νκάδα ειέγρνπ θαηά 0,1 κνλάδεο, ηεο θαηεγνξίαο E θαηά 1,2 

κνλάδεο ελψ ε νκάδα ειέγρνπ δελ παξνπζίαζε θαζφινπ βειηίσζε. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

ηνπ  Gross Motor Function Measur-88,  βειηηψζεθε θαηά 4,53% ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, 

ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά 0,4%. Παξαηεξνχκε κία ζεακαηηθή βειηίσζε ζηελ θαηεγνξία 

B ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο, πηζαλφλ γηαηί ε ηππνζεξαπεία θαίλεηαη λα 

έρεη κία πην άκεζε ρξνληθά επίδξαζε ζηνλ έιεγρν ηεο θαζηζηήο ζέζεο ελψ κία πηζαλφλ πην 
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καθξνρξφληα ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνζηάηηζε, ηε βάδηζε, ην ηξέμηκν θαη ην 

άικα. 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηππηθέο απνθιίζεηο είλαη αξθεηά κεγάιεο ιφγν ηνπ πνιχ 

κηθξνχ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο.     

Πίλαθαο 10. Έιεγρνο ζεκαληηθφηεηαο (p-value) 

 Time Effect Hippotherapy effect 

Καηεγνξία  A < 0.001    0.006 

Καηεγνξία  B < 0.001 < 0.001 

Καηεγνξία  C    0.001    0.005 

Καηεγνξία  D    0.005    0.016 

Καηεγνξία  E    0.040    0.112 

GMFM-88 

πλνιηθό ζθνξ 

< 0.001 < 0.001 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηηο ηηκέο ζεκαληηθφηεηαο νη νπνίεο είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (α=0,05). Γειαδή ηα απνηειέζκαηά καο είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΤΕΖΣΖΖ 

5.1. πδήηεζε 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αλαδεηρζεί ε επίδξαζε ηεο 

ηππνζεξαπείαο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 

(Hi.K.E.R.) ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηελ 

Διιάδα φηαλ απηή εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο ζεξαπείεο. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν ηζφπνζεο νκάδεο ηελ 

νκάδα παξέκβαζεο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ νκάδα παξέκβαζεο μεθίλεζε λα παξαθνινπζεί 
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ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο ζεξαπείεο έλα πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο βαζηζκέλν ζηε 

πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.),  δχν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα γηα ηξηάληα ιεπηά, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχζε κφλν ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζεξαπείεο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αδξήο θηλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηελ αιιαγή απηνχ κέζα ζην ρξφλν ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξγαιείν Gross Motor Function Measure-88 (G.M.F.M.-88) version 1.0 ζηελ ειιεληθή 

έθδνζε, ηνπ έηνπο 2002. Σν Gross Motor Function Measure-88 είλαη έλα ηππνπνηεκέλν θαη 

έγθπξν φξγαλν παξαηήξεζεο ζρεδηαζκέλν λα κεηξά ηηο αιιαγέο ζηελ αδξή θηλεηηθή 

ιεηηνπξγία κέζα ζην ρξφλν, ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε (Παξάο & Σδνχκα, 2002). 

Οη επηκέξνπο θαηεγνξίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε 

θαηεγνξία A πνπ αμηνινγεί ηελ νξηδφληηα θαηάθιηζε θαη ην ξνιάξηζκα, ε θαηεγνξία B πνπ 

αμηνινγεί ην θάζηζκα, ε θαηεγνξία C πνπ αμηνινγεί ην κπνπζνχιηζκα θαη ην γνλάηηζκα, ε 

θαηεγνξία D πνπ αμηνινγεί ηελ νξζνζηάηηζε θαη ε θαηεγνξία E πνπ αμηνινγεί ηε βάδηζε, ην 

ηξέμηκν θαη ην άικα. Οη θαηεγνξίεο απνηεινχληαη απφ δνθηκαζίεο πνπ βαζκνινγνχληαη 

μερσξηζηά κε βαζκνχο απφ ην 0 έσο ην 3, ελψ ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο αδξήο θηλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηηο 100 κέζσ κίαο εμίζσζεο φπσο νξίδεη ην 

πξσηφθνιιν βαζκνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ. Με ην πξναλαθεξζέλ εξγαιείν έγηλε θαηαγξαθή 

ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο, δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο θαη ηέζζεξηο κήλεο 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο.  

Οη ζεξαπεπφκελνη πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη παηδηά κε 

δηαγλσζκέλε εγθεθαιηθή παξάιπζε. πκκεηείραλ εζεινληηθά, κεηά απφ ελεκέξσζε ηφζν 

ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ γνλέσλ ηνπο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο γίλεηαη κε πιήξε αλσλπκία. Ζ 

έξεπλα έρεη έλαλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αξθεηά αληίζηνηρα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ή άξζξα, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ.  

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλαδεηήζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε αλ ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πνπ παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα 

ηππνζεξαπείαο βαζηζκέλν ζηελ πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 
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(Hi.K.E.R.) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο εμεηάζηεθαλ ηφζν ζην 

ζπλνιηθφ επίπεδν αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο πνπ ην 

ζπλζέηνπλ, δειαδή ζηελ νξηδφληηα θαηάθιηζε θαη ην ξνιάξηζκα, ζην θάζηζκα, ζην 

κπνπζνχιηζκα θαη γνλάηηζκα, ζηελ νξζνζηάηηζε, ζην βάδηζκα, ζην ηξέμηκν θαη ζην άικα. 

Κάλνληαο κηθηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ, παξαθάησ 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε παξνχζα έξεπλα. 

ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο βξέζεθε φηη ν κέζνο φξνο ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο A ήηαλ 29,50 ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη 31,50 ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ, κε ηε δηαθνξά λα βξίζθεηαη ζηηο 2 κνλάδεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Ο κέζνο φξνο 

ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο B ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 26,90 θαη 29,40 ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, κε ηε δηαθνξά λα βξίζθεηαη ζηηο 3 κνλάδεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Ο κέζνο 

φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο C ζηελ νκάδα παξέκβαζεο είλαη 11,60 θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ 14,50, κε ηε δηαθνξά λα βξίζθεηαη ζηηο 2,9 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο 

ηεο θαηεγνξίαο D ζηελ νκάδα παξέκβαζεο είλαη 6,60 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 11,20, κε 

δηαθνξά 4,6 κνλάδεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο E 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο είλαη 10,00 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 17,40, δειαδή 7,4 κνλάδεο 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ Gross Motor 

Function Measure-88 ζηε νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 32,24% ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 39,61%. 

Παξαηεξνχκε κία ζπλνιηθή δηαθνξά 7,37% αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ ζεκαίλεη φηη ην γεληθφ 

επίπεδν αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξν 

απηήο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο πξηλ μεθηλήζεη ε παξέκβαζε.  

Γχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο νη κέζνη φξνη ησλ 

βαζκνινγηψλ θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο. ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο ζηελ θαηεγνξία A ε βαζκνινγία πήγε 29,90 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ έκεηλε 

31,50, κε ηε δηαθνξά λα κεηψζεθε ζηηο 1,6 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο θαηεγνξίαο B ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο πήγε 27,70, θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξέκεηλε 29,40, κε ηε δηαθνξά λα 

κεηψζεθε ζηηο 1,7 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο θαηεγνξίαο C ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πήγε 

11,70, θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ έκεηλε 14,50, ε δηαθνξά κεηψζεθε ζηηο 2,8 κνλάδεο. Ο κέζνο 

φξνο ηεο θαηεγνξίαο D ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πήγε ζην 6,70 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ έκεηλε 

11,20, κε ηε δηαθνξά λα κεηψλεηαη ζηηο 4,5 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηεο 
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θαηεγνξίαο E ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πήγε 10,30 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ έκεηλε 17,40, 

δειαδή ε δηαθνξά κεηψζεθε ζηηο 7,1 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ 

Gross Motor Function Measure-88 ζηε νκάδα παξέκβαζεο αλέβεθε ζην 32,81% ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ 39,61%. Γχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο παξαηεξνχκε κηθξή 

αχμεζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκνινγηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ζηηο πέληε 

θαηεγνξίεο ηνπ Gross Motor Function Measure-88, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ έρεη δηαηεξήζεη ηελ 

ίδηα βαζκνινγία. πκπεξαζκαηηθά έρνπκε κηθξή κείσζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο. Παξφια απηά ην γεληθφ επίπεδν αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ παξακέλεη κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, δπν κήλεο κεηά. 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρεη αξρίζεη λα θαίλεηαη θάπνηα επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο ήδε 

απφ ην πξψην δίκελν. 

Σέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο νη κέζνη φξνη ησλ 

βαζκνινγηψλ θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο. ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο ζηελ θαηεγνξία A ε βαζκνινγία πήγε 32,2 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ πήγε 31,8, 

κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο λα πεξλά ζε βαζκνινγία ηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά 0,4 κνλάδεο. Ο 

κέζνο φξνο ηεο θαηεγνξίαο B ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πήγε 31,3, θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

πήγε 29,8, κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο λα πεξλά ζε βαζκνινγία ηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά 1,5 

κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο θαηεγνξίαο C ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πήγε 13,8, θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ πήγε 14,7, κε ηελ δηαθνξά λα κεηψλεηαη ζηηο 0,9 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο 

θαηεγνξίαο D ζηελ νκάδα παξέκβαζεο πήγε ζην 7,9 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ πήγε 11,3, κε ηε 

δηαθνξά λα κεηψλεηαη ζηηο 3,4 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο E 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο δηακνξθψζεθε ζην 11,2 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ  έκεηλε 17,40, 

δειαδή ε δηαθνξά κεηψζεθε ζηηο 6,2 κνλάδεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ 

Gross Motor Function Measure-88 ζηε νκάδα παξέκβαζεο αλέβεθε ζην 36,77% ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ 40%, δειαδή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο κεηψζεθε ζην 3,23% απφ 

7,37%.  

Δλ θαηαθιείδη, ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο παξαηεξνχκε 

κεγάιε αχμεζε ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκνινγηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ζηηο 

πέληε θαηεγνξίεο ηνπ Gross Motor Function Measure-88, ελψ κηθξή αχμεζε ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Δδψ ππνζέηνπκε φηη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ησλ 
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παηδηψλ έρεη επίδξαζε ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη νη δχν νκάδεο 

παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζηηο κεηξήζεηο ηνπο, αιιά αθφκα κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο ιφγσ ηεο ηππνζεξαπείαο. πκπεξαζκαηηθά έρνπκε κεγάιε κείσζε ηεο 

δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Τπελζπκίδνπκε φηη νη νκάδεο  είραλ δηαθνξά πεξίπνπ 7% 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ε δηαθνξά κεηψζεθε ζην 

3,23%. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε νκάδα παξέκβαζεο είρε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ Gross Motor Function Measure-88, αιιά θαη ζπλνιηθά κέζα ζε ηέζζεξηο 

κήλεο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ νη δηαθνξέο ζηηο δχν νκάδεο. Σν 

γεληθφ επίπεδν αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ παξακέλεη ιίγν 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, ηέζζεξηο κήλεο κεηά.  

Ζ θαηαγξαθή ηεο επίδξαζεο ηεο ηππνζεξαπείαο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio 

Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.), ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε  απνηέιεζε ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα θαη ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 20 παηδηά κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ηχπνπ ζπαζηηθήο ηεηξαπιεγίαο. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ην Gross Motor Function Measure-88 (G.M.F.M.-88) 

version 1.0 ην νπνίν δηαηέζεθε κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά. Σν εξγαιείν θαηέιεγε ζην 

ζπλνιηθφ επίπεδν αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε παηδί κέζσ πέληε θαηεγνξηψλ πνπ 

βαζκνινγνχληαλ μερσξηζηά θαη απνηεινχληαλ απφ επηκέξνπο δνθηκαζίεο. 

ε ζεσξεηηθή βάζε ε παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο φηη ε ηππνζεξαπεία 

ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη 

γεληθφηεξα  γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε. Αθφκα, ζπλεηζθέξεη ζηε ζπκπεξίιεςε θαη ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο.  

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε κειέηε καο: Ζ πξψηε ζηαηηζηηθή ππφζεζε 

επαιεζεχηεθε: Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α = 5%, αλάκεζα ζηε βειηίσζε ησλ νκάδσλ ζηελ θαηεγνξία A. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε ηππνζεξαπεία κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational 

Rehabilitation (Hi.K.E.R.), έρεη επίδξαζε ζηηο αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάθιηζε θαη ην ξνιάξηζκα ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 
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Δλ ζπλερεία, ε δεχηεξε ζηαηηζηηθή ππφζεζε αθνξνχζε ζηε βειηίσζε ησλ νκάδσλ 

ζηελ θαηεγνξία B. Ζ ππφζεζε ήηαλ φηη  ε νκάδα παξέκβαζεο ζα παξνπζίαδε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε βειηίσζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην θάζηζκα. Οκνίσο κε 

πξνεγνπκέλσο, επαιεζεχηεθε ε δεχηεξε ζηαηηζηηθή ππφζεζε.  

Ζ επφκελε ππφζεζε ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ήηαλ φηη παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 5%, αλάκεζα ζηε βειηίσζε ησλ 

νκάδσλ ζηελ θαηεγνξία C. Οκνίσο επαιεζεχηεθε θαη ε ηξίηε ππφζεζε. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη ε ηππνζεξαπεία κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational 

Rehabilitation (Hi.K.E.R.), έρεη επίδξαζε ζηηο αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην 

κπνπζνχιηζκα θαη ην γνλάηηζκα ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

 Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππφζεζε: Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 5%, αλάκεζα ζηε βειηίσζε ησλ 

νκάδσλ ζηελ θαηεγνξία D. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε ηππνζεξαπεία κέζσ ηεο 

πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.), έρεη επίδξαζε ζηηο 

αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνζηάηηζε ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε. 

Σέινο, φζν αθνξά ηελ πέκπηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, απηή δελ επαιεζεχηεθε θαζψο 

δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 5%, 

ζηηο κεηξήζεηο ησλ δχν νκάδσλ ζηελ θαηεγνξία E, πνπ αθνξνχζε ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν 

θαη ην άικα. 

Βέβαηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ βξέζεθαλ θάπνηα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ήηαλ: α) Ζ 

επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο άξρηζε λα θαίλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ην πξψην δίκελν ηεο 

παξέκβαζεο, β) ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ήηαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

θαζίζκαηνο, δειαδή ε ηππνζεξαπεία θαίλεηαη λα επηδξά άκεζα ζηελ ηθαλφηεηα θαη 

θαηάθηεζε ηεο θαζηζηήο ζέζεο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

Γπζηπρψο, επεηδή δε βξέζεθαλ πνιιέο αληίζηνηρεο κειέηεο- ην νπνίν απνηειεί θαη 

πεξηνξηζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο- δε δχλαηαη λα γίλεη ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα, παξά κφλν κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Sterba, et al, (2002) θαη Park, et al, (2014) 
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πνπ κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο ζηε ιεηηνπξγηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε.  

πγθεθξηκέλα, νη Sterba, et al, (2002) εθάξκνζαλ έλα πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο 3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, απφ 1 ψξα γηα 18 εβδνκάδεο ζε 17 παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

ηχπνπ ζπαζηηθήο ηεηξαπιεγίαο, ζπαζηηθήο εκηπιεγίαο θαη ζπαζηηθήο δηπιεγίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ είρε νκάδα ειέγρνπ. Μεηά απφ 18 εβδνκάδεο ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηνπο gross motor function measure απμήζεθε θαηά 7,6%. Ζ βαζκνινγία ζηε 

θαηεγνξία E (βάδηζε, ηξέμηκν, άικα) απμήζεθε θαηά 8,7 κεηά απφ 12 εβδνκάδεο θαη 8,5 κεηά 

απφ 18 εβδνκάδεο. ηε δηθή καο έξεπλα ε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ gross motor function 

measure κεηά απφ 8 εβδνκάδεο ήηαλ 0,57% θαη κεηά απφ 16 εβδνκάδεο 4,53%. Οη δχν έξεπλεο 

ζπκθσλνχλ ζην φηη ε ηππνζεξαπεία έρεη επίδξαζε ζηελ αδξή θηλεηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο. Οη 

δηαθνξέο κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ζηε δηθή καο έξεπλα είρακε ιηγφηεξεο 

ζπλεδξίεο ηππνζεξαπείαο, ζπκπεξηιάβακε κφλν παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ηχπνπ 

ζπαζηηθήο ηεηξαπιεγίαο θαη είρακε κηθξφηεξν δείγκα. 

ηελ έξεπλα ησλ Park, et al. (2014), 55 παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ειηθίαο 3 έσο 

12 εηψλ ρσξίζηεθαλ ζε δπν νκάδεο (νκάδα παξέκβαζεο 34 παηδηά, νκάδα ειέγρνπ 21 παηδηά). 

ηελ νκάδα παξέκβαζεο εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο 45 ιεπηψλ 2 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα γηα 2 κήλεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ gross motor function measure-88, θαζψο θαη νη δχν 

νκάδεο είραλ βειηίσζε. Ζ ζπλνιηθή βειηίσζε ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 2,07% ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ 1,05%. πγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία A ε βειηίσζε γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο ήηαλ 0,65, ελψ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 0,3, ζηελ θαηεγνξία B ε νκάδα παξέκβαζεο 

βειηηψζεθε θαηά 1,85 ελψ ε νκάδα ειέγρνπ 1,75, ζηε θαηεγνξία C ε νκάδα παξέκβαζεο 

βειηηψζεθε θαηά 2,32, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ 1,65, ζηε θαηεγνξία D ε νκάδα παξέκβαζεο 

βειηηψζεθε θαηά 3 κνλάδεο ελψ ε νκάδα ειέγρνπ θαηά 0,6 θαη ηέινο ζηελ θαηεγνξία E ε 

βειηίσζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ήηαλ 3,09 κεηά απφ δχν κήλεο ηππνζεξαπεία, ελψ ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ 0,8. πκπεξαζκαηηθά ζηελ θαηεγνξία D (νξζνζηάηηζε) θαη E (βάδηζε, 

ηξέμηκν, άικα) ε νκάδα παξέκβαζεο είρε αξθεηά κεγαιχηεξε βειηίσζε απφ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο 
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καο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ νκάδσλ ζηηο θαηεγνξίαο A, B  θαη C, θαζψο δχν 

κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηθήο καο έξεπλαο δε θάλεθε κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο. Παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα καο δελ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε απηά ησλ Park, et 

al, (2014), φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζηε βειηίσζε ησλ θαηεγνξηψλ D θαη E πνπ ήηαλ αξθεηά 

κεγαιχηεξεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζηνπο δχν κήλεο, ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο καο κεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο δε θάλεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ην πξψην δίκελν. Οη δηαθνξέο κπνξεί λα νθείινληαη 

ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο π.ρ. δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη ζην δηαθνξεηηθφ 

πξσηφθνιιν παξέκβαζεο ηεο ηππνζεξαπείαο.    

πλνςίδνληαο, ην επίπεδν ηεο αδξήο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε βειηηψλεηαη ζεκαληηθά χζηεξα απφ έλα 30ιεπην πξφγξακκα 

ηππνζεξαπείαο βαζηζκέλν ζηε πξνζέγγηζε Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 

(Hi.K.E.R.), δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, φπσο θαηαγξάθεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Gross Motor 

Function Measure-88. πζηήλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξαηηέξσ εξεπλψλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξέκβαζεο ψζηε λα δνχκε ηελ επίδξαζε 

ηεο ηππνζεξαπείαο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation 

(Hi.K.E.R.) ζε βάζνο ρξφλνπ,  ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ θαιχηεξε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο (φκνηα ειηθηαθή θαηεγνξία, 

παξφκνην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο).  

Πέξαλ απηνχ, είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη παξαπάλσ εμεηδίθεπζε ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο κε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φπσο ην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ «Οξγάλσζε θαη 

Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνχ γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο», ψζηε λα γίλεηαη πξάμε ε δηεξεχλεζε ησλ 

αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο. Ζ πιαηζίσζε κε έξεπλεο δελ πξέπεη λα αθνξά κφλν 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, αιιά ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ πεξίγπξν θαη ηελ θνηλσλία, γηα λα ππάξμεη 

σο απνηέιεζκα ε νπζηαζηηθή έληαμε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
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Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ 

Π.Μ..: Οξγάλσζε / Γηαρείξηζε ηνπ Αζιεηηζκνχ γηα ΑκεΑ 

Λεσθ. Δπζηαζίνπ θαη ηακαηηθήο Βαιηψηε & Πιαηαηψλ,Σ.Κ. 23100, πάξηε 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο: Υάξκπαο Θεόδσξνο Νεθηάξηνο 

Σειεθσλν επηθνηλσλίαο: 6973185976 

Δ- mail: theodore.char1989@gmail.com 

                                                                                            Αζήλα, 15/1/2021 

Δλεκέξσζε 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηίηιν «Ζ επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο 

κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε» πνπ δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο: «Οπγάνυζη και διασείπιζη αθληηικών δπαζηηπιοηήηυν για ΑμεΑ» ηνπ 

Σκήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αλζξψπηλεο 

Κίλεζεο & Πνηφηεηαο Εσήο,  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, επηζπκψ ηελ έγθξηζε ζαο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ ζαο ζηελ έξεπλα.  

Ζ έξεπλα απνηειείηαη απφ έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο 4 κελψλ πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζηνλ ηππηθφ φκηιν Βαξπκπφκπεο απφ ην δηεζλέο ηλζηηηνχην Hippo Kinesio-

Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.), δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 30 ιεπηά. Οη 
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ζπκκεηέρνληεο ζα αμηνινγεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δχν κήλεο κεηά ηελ 

έλαξμε θαη 4 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε. Γηα ηηο αμηνινγήζεηο θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ Gross Motor Function Measure πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο ζην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη 

αμηνινγήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην θέληξν εηδηθψλ ζεξαπεηψλ ΄΄Σν Γέληξν ηεο 

Γλψζεο΄΄ ζηε δηεχζπλζε Μπζηξά 1, Νέα Υαιθεδφλα.  

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή, ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Έληππν ζπγθαηάζεζεο 

Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζε κνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ κνπ 

……………………………………………………….. γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ηνπ 

Υάξκπα Θεφδσξνπ Νεθηάξηνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο. 

Ο θεδεκφλαο 

………………………… 

Τπνγξαθή 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Παξάξηεκα 3 : 

Αίηεζε ζπγθαηάζεζεο δηεζλνύο ηλζηηηνύηνπ Hippo Kinesio-Educational 

Rehabilitation Hi.K.E.R. 
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Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

ρνιή Δπηζηεκψλ Αλζξψπηλεο Κίλεζεο & Πνηφηεηαο Εσήο 

Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ 

Π.Μ..: Οξγάλσζε / Γηαρείξηζε ηνπ Αζιεηηζκνχ γηα ΑκεΑ 

Λεσθ. Δπζηαζίνπ θαη ηακαηηθήο Βαιηψηε & Πιαηαηψλ,Σ.Κ. 23100, πάξηε 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο: Υάξκπαο Θεόδσξνο Νεθηάξηνο 

Σειεθσλν επηθνηλσλίαο: 6973185976 

Δ- mail: theodore.char1989@gmail.com 

                                                                                            Αζήλα, 15/1/2021 

Δλεκέξσζε 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηίηιν «Ζ επίδξαζε ηεο ηππνζεξαπείαο 

κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε» πνπ δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο: «Οπγάνυζη και διασείπιζη αθληηικών δπαζηηπιοηήηυν για ΑμεΑ» ηνπ 

Σκήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αλζξψπηλεο 

Κίλεζεο & Πνηφηεηαο Εσήο,  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, επηζπκψ ηελ έγθξηζε ζαο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ ζαο ζηελ έξεπλα.  

Ζ έξεπλα απνηειείηαη απφ έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ηππνζεξαπείαο 4 κελψλ πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζηνλ ηππηθφ φκηιν Βαξπκπφκπεο απφ ην δηεζλέο ηλζηηηνχην Hippo Kinesio-

Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.), δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 30 ιεπηά. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αμηνινγεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δχν κήλεο κεηά ηελ 

έλαξμε θαη 4 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε. Γηα ηηο αμηνινγήζεηο θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπ 
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εξγαιείνπ Gross Motor Function Measure-88 πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο ζην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη 

αμηνινγήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην θέληξν εηδηθψλ ζεξαπεηψλ ΄΄Σν Γέληξν ηεο 

Γλψζεο΄΄ ζηε δηεχζπλζε Μπζηξά 1, Νέα Υαιθεδφλα.  

Ζ ζπκκεηνρή ζαο θαη ησλ παηδηψλ είλαη εζεινληηθή, ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Έληππν ζπγθαηάζεζεο 

Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζε κνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξέκβαζε ηππνζεξαπείαο, ησλ 

παηδηψλ -πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηνπ Υάξκπα Θεφδσξνπ Νεθηάξηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο- ζηνλ ρψξν ηνπ δηεζλνχο ηλζηηηνχηνπ Hippo Kinesio-

Educational Rehabilitation (Hi.K.E.R.) ζηνλ ηππηθφ φκηιν Βαξπκπφκπεο. 

 

Πξφεδξνο δηεζλνχο ηλζηηηνχηνπ Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation ( Hi.K.E.R.) 

 

 

Τπνγξαθή 

 

 


