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νιότης (Μιχαήλ Σουμμάκης, Παστώρ φίδος, ἤγουν Ποιμήν 

πιστός,Βενετία 1638). Τότε, υποκατέστησε στη δημώδη 

Βυζαντινή την αρχαία λέξηἔαρ (που σήμερα επιβιώνει στο 

παράγωγο επίθετο εαρινός, δηλ. ανοιξιάτικος:εαρινή ισημερία), 

προφανώς για να δηλώσει εκφραστικότερα το «άνοιγμα» του 

καιρού μετά το χειμώνα. 

Διαβάζουμε στο Λεξικόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου του 

Σκαρλάτου Δ. τοῦ Βυζαντίου: ἄνοιξις, ὄχι διότι τότε ἀνοίγει πρός 

πλοῦν ἡ θάλασσα, ἀλλά διότι τότε ἀνοίγουν τά ἄνθη. 

Παροιμιώδης φράση: Ένας κού(κ)κος / ένα χελιδόνι δε φέρνει την 

άνοιξη: οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν αρκούν για την 

πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών. 
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Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε 

να τα βοηθήσουμε με την βοήθεια του φεγγαριού. Απευθύνεται 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που τα 

φοβίζει το σκοτάδι. Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με έξυπνο και 

διασκεδαστικό τρόπο να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 
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 Οι περισσότεροι 

άνθρωποι τρώνε 

τουλάχιστον 15 

διαφορετικές τροφές κάθε 

μέρα, οπότε αν το παιδί 

τρώει λιγότερο από 30 

τρόφιμα, τότε είναι πιθανόν 

να τρώει τα ίδια φαγητά 

κάθε μέρα. Υπάρχουν 

λοιπόν  πολλοί λόγοι για τα 

παιδιά που αγωνίζονται με 

το φαγητό. Όταν ένα παιδί 

με αυτισμό έχει σίτισης 

δυσκολίες, εξετάσουμε μια 

ποικιλία θεμάτων: 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• ΓΟΠΝ – 

γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση . Τα παιδιά 

αυτά έχουν συχνά 

δυσφορία μετά το φαγητό. 

• Χρόνια Δυσκοιλιότητα 

• Φάρμακα – Ορισμένα 

φάρμακα μπορούν να 

μειώσουν στα παιδιά την 

όρεξη. Αυτό είναι συχνά σε 

φάρμακα που δίνονται για 

τη ΔΕΠ-Υ. 

• Αλλεργίες 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο Θεραπευτής που έχει 

την επαγγελματική 

εμπειρία και την 

εκπαίδευση, βοηθά την 

οικογένεια και το παιδί με 

αυτισμό επιλύσει αυτό το 

θέμα. Θα ξεκινήσει με τη 

συμπλήρωση ενός 

πλήρους Αξιολογητικού. Η 

διαταραχή αισθητηριακής 

επεξεργασίας 

χαρακτηρίζεται από 

σημαντικά προβλήματα, 

που  οργανώνουν την 

αίσθηση που προέρχονται 

από το σώμα και το 

περιβάλλον. 

Αυτό φαίνεται από τις 

δυσκολίες του παιδιού σε 

έναν ή περισσότερους 

τομείς της ζωής όπως η 

αυτο-φροντίδα, η ικανότητα 

το να ανέχεται και να είναι 

σε κοινότητα, το φαγητό, ο 

ύπνος, ή η ικανότητά του 

να ρυθμίζει τα  

 

 

 

 

 

 

 

συναισθήματα του  και το 

επίπεδο διέγερσης του. 

Η  Διαταραχή 

Αισθητηριακής 

Επεξεργασίας μας δείχνει 

ότι περισσότερο από 3/4 

των παιδιών με διαταραχή 

του φάσματος του 

αυτισμού, έχουν 

σημαντικές  δυσκολίες. 

Κατά τη διάρκεια φαγητό 

αυτό μπορεί για κάποια 

παιδιά να δείχνουν ότι 

παραγεμίζουν το στόμα 

τους,  ενώ άλλα να κάνουν 

εμετό . 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αυτή είναι η διαδικασία 

περιλαμβάνει την μάσηση. 

Δυσκολίες  στον τομέα 

αυτό στον πληθυσμό των 

παιδιών με αυτισμό, δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερα, εκτός 

εάν το παιδί έχει αρνηθεί 

τη  στερεά τροφή 

και  πλέον  είναι 

μεγαλύτερο και ποτέ δεν 

έχει μάθει να μασάει. Αυτό 

είναι συνήθως ένα 

συνδυασμός της 

στοματικής αισθητηριακές 

αποστροφής και της 

κινητικής αδυναμίας ή 

δυσκολία συντονισμού 

.Εάν το παιδί σας έχει 

δυσκολίες σίτισης, υπάρχει 

μια ποικιλία των 

επαγγελμάτων που μπορεί 

να είναι χρήσιμες: 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, 

φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές, γιατροί, 

διαιτολόγοι και 

γαστρεντερολόγοι. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Γράφει οΤάσος Μώκας   

 

Τα παιδιά με αυτισμό 

συχνά έχουν ένα 

περιορισμένο αριθμό 

προτίμησης στα 

τρόφιμα. Αυτό είναι 

απογοητευτικό και συχνά 

τρομακτικό για 

τους  γονείς που 

ανησυχούν για το παιδί 

τους . Υπάρχουν μερικές 

στρατηγικές για 

τους  γονείς, που 

μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να 

τα βοηθήσουν. 

Η Σίτιση του παιδιού σας, 

είναι ένας από τους 

κύριους ρόλους που έχετε 

σαν  γονιός. Και 

αναρωτιέστε αν αυτό που 

κάνετε,  είναι το σωστό; 

Δυστυχώς, αν το παιδί 

σας έχει αυτισμό δεν είναι 

τόσο εύκολο! Η έρευνα 

δείχνει ότι το 90 % (Kodak 

και την Piazza, 2008) των 

παιδιών με αυτισμό, 

έχουν κάποιες δυσκολίες 

σίτισης. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει ακραία 

επιλεκτικότητα, στη 

γεύση, την οσμή, την 

θερμοκρασία, την υφή και 

το χρώμα. Το παιδί 

μπορεί να φαίνεται και να 

μην είναι ποτέ 

πεινασμένο. Μπορούν να 

αρνηθούν να μην 

χρησιμοποιήσουν σκεύη 

φαγητού  ή πόσιμο από 

ένα φλιτζάνι. Μπορούν να 

έχουν περίεργους δηλαδή 

«κανόνες» για το φαγητό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχουμε όλοι ακούσει 

φυσικά τις συμβουλές: 

• «Αν είναι αρκετά 

πεινασμένος, θα φάει.» 

• «Και ο δικός 

μου γιος  ποτέ δεν έτρωγε 

τίποτα.» 

• «Αυτός θα αρρωστήσει 

από  τις κοτομπουκιές.» 

• «Κάνει αυτό για να έχει 

την προσοχή σας, 

αγνοήστε τον και θα φάει 

κανονικά. Ενώ η 

συμβουλή μπορεί να 

δίνεται με καλές 

προθέσεις, δεν είναι 

ακριβώς τόσο απλό! 

 Να θυμάστε ότι κάθε 

παιδί είναι διαφορετικό. 

Πολλά από αυτά που 

κάνουμε είναι απλά μια 

δοκιμή. Ποια είναι η 

διαφορά ανάμεσα σε ένα 

επιλεκτικά τρώγων και ένα 

παιδί με ένα δυσκολία στη 

σίτιση ή διαταραχή της 

σίτισης; Ένα παιδί με 

διαταραχή σίτισης λοιπόν 

έχει δυσκολίες με το 

φαγητό που επηρεάζει την 

ανάπτυξη και τη διατροφή 

του. Μπορούν να είναι 

υπέρβαρα (Παχύσαρκοι) 

ή λιποβαρή (δυσκολία να 

αναπτυχθεί). Αυτό μπορεί 

να περιλαμβάνει άρνηση 

τροφής ή υγρών που 

οφείλονται σε ακραία 

επιλεκτικότητα, 

συμπεριφορές ή 

ελλείμματα δεξιοτήτων. 

Χρησιμοποιώ συχνά ένα 

γενικό στόχο, του να θέλει 

τουλάχιστον 30 

διαφορετικά τρόφιμα και 

τουλάχιστον μία τροφή σε 

κάθε ομάδα τροφίμων.  
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ΣΕΛ. 2 
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ΣΕΛ. 3 

ΔΩΡΕΑΝ EBOOK 

"Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων του παιδιού " 
Για να λάβετε το eBook πατήστε το παρακάτω κουμπί και 

σημειώστε το email σας 

DOWNLOAD 

EBOOK 

http://kivotosexelixis.gr/ebook-epikoinoniakes-deksioties
http://kivotosexelixis.gr/ebook-epikoinoniakes-deksioties
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ΣΕΛ. 4 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
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ΣΕΛ. 5 

• Είναι γνωστό ότι 1-5% των παιδιών εμφανίζουν 

αποφρακτική άπνοια κατά τον ύπνο, μια διαταραχή κατά 

την οποία οι ιστοί του λαιμού συμπίπτουν κατά την 

διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας επανειλημμένες 

παροδικές αναπνευστικές παύσεις. Το θορυβώδες 

ροχαλητό είναι το εμφανέστερο σύμπτωμα, αλλά για 

αυτά τα παιδιά, η νευρικότητα, η υπνηλία κατά την 

διάρκεια της ημέρας, ή αδυναμία προσήλωσης είναι 

κόκκινη σημαία. Στα παιδιά, η άπνοια ύπνου σχεδόν 

πάντα προέρχεται από απόφραξη στο επίπεδο των 

αμυγδαλών ή των αδενοειδών εκβλαστήσεων και οφείλεται 

σε χρόνια φλεγμονή αυτών των οργάνων ή υπερτροφία. 

Εδώ συχνά η αδενοτομή - αμυγδαλεκτομή αποτελούν 

απόλυτη ένδειξη. 

• Στις ΗΠΑ η αποφρακτική υπνική άπνοια στα παιδιά, είναι ο 

κύριος λόγος αμυγδαλεκτομής. Μελέτες δείχνουν ότι τα 

συμπτώματα υποχωρούν ή υπάρχει ουσιαστική 

βελτίωση σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% των 

παιδιών που χειρουργούνται. 

• Θεραπεία 

• Η θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας στα 

παιδιά, εκτός της εξάλειψης αυτής καθεαυτής της 

επικινδυνότητας κατά τον ύπνο, έχει ευεργετικά 

αναπτυξιακά και γνωστικά οφέλη. Η αποφρακτική 

άπνοια, διαταράσσει τον ανενόχλητο ύπνο, με 

αποτέλεσμα το παιδί κατά την διάρκεια των ωρών 

εγρήγορσης να παρουσιάζει ευερεθιστικότητα, 

νευρικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης και σπάνια 

καταβολή, υπνηλία. 

• Οι μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία της κατάστασης με 

χειρουργική επέμβαση, βελτιώνει σημαντικά τα 

προβλήματα συμπεριφοράς και τη σχολική επίδοση. 

• Επιπλοκές 

• Οι συνήθεις επιπλοκές της αμυγδαλεκτομής είναι: 

• ο πόνος 

• η δυσκαταποσία και η ναυτία. 

• Σποραδικά παρουσιάζεται μετεγχειρητική αιμορραγία και 

• μάλλον σπάνια αναπνευστικά προβλήματα. 

• Τα παιδιά με υπνική άπνοια, έχουν περισσότερες 

πιθανότητες μετεγχειρητικών αναπνευστικών 

επιπλοκών, ενώ έχουν λιγότερες πιθανότητες 

μετεγχειρητικής αιμορραγία από τα παιδιά με τις 

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.  

Γράφει ο Ευάγγελος Γκόλας  

    

   Η αμυγδαλεκτομή για την θεραπεία της 

υπνικής άπνοιας στα παιδιά ενίοτε 

εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. 

Αν και η αμυγδαλεκτομή – 

αδενοτομή, είναι η 

αποτελεσματικότερη θεραπεία για 

την υπνική άπνοια στα παιδιά, ενίοτε 

εμφανίζονται μετεγχειρητικά 

αναπνευστικά προβλήματα. 

Τα παιδιά που υποβάλλονται σε 

αμυγδαλεκτομή για την θεραπεία της 

υπνικής άπνοιας εμφανίζουν 

μετεγχειρητικά αναπνευστικά 

προβλήματα, συχνότερα από τα 

παιδιά που υποβάλλονται στην ίδια 

επέμβαση για άλλους λόγους. 

Θα πρέπει να τονισθεί με έμφαση, ότι 
ένας τέτοιος φόβος δεν πρέπει να 
απομακρύνει τους γονείς από την 
απόφαση της αμυγδαλεκτομής, η οποία 
ουσιαστικά θα ανακουφίσει το παιδί τους 
από το απνοϊκό σύνδρομο κατά τον 
ύπνο. Εξ άλλου είναι υπόθεση των γιατρών, 
να γνωρίζουν ότι τα παιδιά με 
αποφρακτική άπνοια ύπνου, έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες αναπνευστικών 
επιπλοκών, όπως χαμηλά επίπεδα 
οξυγόνου στο αίμα (υποξαιμία) κατά τη 
διάρκεια και αμέσως μετά την επέμβαση 
και να παίρνουν τα ανάλογα μέτρα 
ασφάλειας. 

Οι γονείς θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, 
ότι αναπνευστικές δυσκολίες μπορεί να 
προκύψουν και αργότερα και να 
παρακολουθούν την κατάσταση του 
παιδιού των το πρώτο μετεγχειρητικό 
εικοσιτετράωρο κυρίως κατά τον ύπνο. Το 
συνηθέστερο είναι μετεγχειρητικά να 
ακολουθήσει μια τελείως ομαλή πορεία. 
Είναι όμως σημαντικό οι γονείς να 
γνωρίζουν, ότι η αμυγδαλεκτομή μπορεί 
να έχει επιπλοκές, όπως άλλωστε και κάθε 
άλλη χειρουργική επέμβαση. 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΝΟΙΞΗ 2016 
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ΣΕΛ. 6 

 
 Γράφει ο Βασίλης Γούσης 

 

 Σαν  εργοθεραπευτές, 

γνωρίζουμε τη σημασία της 

κίνησης, όταν πρόκειται για τη 

μάθηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 

τα παιδιά με δυσκολίες 

αισθητηριακής επεξεργασίας. Για 

ορισμένα νήπια και  μικρά παιδιά, 

είναι σχεδόν αδύνατο να 

καθίσουν  και να 

παρακολουθήσουν χωρίς κάποιου 

είδους κίνηση. Αυτό συμβαίνει 

γιατί τα αισθητηριακά τους 

συστήματα είτε δεν έχουν 

αναπτυχθεί πλήρως  είτε υπάρχει 

κάποιου είδους αισθητηριακή 

διαταραχή. 

Η κίνηση (αιθουσαία εισροή) και 

άλλοι τύποι αισθητηριακής 

εισροής(«βαριά σωματική 

δουλειά» και /ή  ιδιοδεκτικότητα) 

συμβάλλουν στη ρύθμιση του 

νευρικού συστήματος, το οποίο 

επιτρέπει την καλύτερη προσοχή 

και εστίαση. Πολλοί 

γονείς  ρωτούν πώς μπορούν να 

ενσωματώσουν την κίνηση σε 

μαθησιακές δραστηριότητες. Σε 

γενικές γραμμές, όταν κινούμαστε 

μαθαίνουμε, μαθαίνουμε πώς να 

κάνουμε κινητικό 

προγραμματισμό, μαθαίνουμε το 

περιβάλλον γύρω μας και 

μαθαίνουμε το σώμα μας. 

Εδώ  είναι 4 εύκολοι τρόποι για να 

συνδυάσουμε  την κίνηση και την 

παραδοσιακή «μάθηση» 

1.Διαδρομές με ‘’εμπόδια’’. -

Ενσωματώστε δραστηριότητες 

μάθησης σε διαδρομές με 

εμπόδια. Πώς; Βάλτε τα παιδιά να 

έρπονται  μέσα από ένα τούνελ 

και να ανακτήσουν τα κομμάτια 

ενός πάζλ (και στη συνέχεια να 

φτιάξει το πάζλ).  

 

 

 

 

 

 

Δημιουργήστε σταθμούς που 

περιλαμβάνουν άλματα ή στέκεται 

όρθιος στο ένα πόδι, ενώ 

περνάει  χάντρες ή ταξινομεί 

σχήματα.  Δημιουργείστε ένα 

σταθμό με μαγνητικά γράμματα 

όπου το παιδί θα πρέπει να 

σχηματίσει μια λέξη ή μια φράση 

ανάλογα με την ηλικία και τις 

ικανότητες του παιδιού. 

2. «Πιάσε  και πες». Σε αυτό το 

παιχνίδι, παίρνουν μια κατηγορία 

και κάθε φορά που πιάνουν την 

μπάλα πρέπει να αναφέρουν ένα 

στοιχείο σε αυτή την κατηγορία. 

Κατηγορίες μπορούν να είναι 

ταινίες, βιβλία, πόλεις, μέρη του 

σώματος, αντικείμενα κλπ. 

Μπορείτε να έχετε ακόμη και τα 

παιδιά να το κάνετε αυτό σε 

αλφαβητική σειρά για να γίνει πιο 

δύσκολο- (π.χ.- κατηγορία 

Αντικείμενα, Α-αεροπλάνο Β-β). 

3. Ρίψη σχημάτων. Αγοράστε ή 

δημιουργήστε σακουλάκια 

διαφορετικού σχήματος – κύκλος, 

τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο, 

κ.λπ. βάλτε τα παιδιά να λένε το 

όνομα ή το  χρώμα  του κάθε 

σχήματος, καθώς το πετάει σε 

κάδο ή δοχείο. Για μεγαλύτερα 

παιδιά, να δημιουργήστε  πιο 

πολύπλοκα σχήματα- οκτάγωνο, 

πεντάγωνο, εξάγωνο, κ.λπ. 

Μπορείτε επίσης να 

χρησιμοποιήσετε γράμματα / 

λέξεις ή και φράσεις  και τα παιδιά 

να τα διαβάζουν πριν το πετάξουν 

στο σωστό δοχείο. 

4.Twister. Το  κλασικό παιχνίδι 

που επιτρέπει στα παιδιά να 

κινηθούν, να μάθουν τα μέρη του 

σώματος τους και να μάθουν το 

«αριστερά-δεξιά», «πίσω-

μπροστά». Μπορούν επίσης να 

ασκηθούν σε κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως για παράδειγμα 

η εναλλαγή σειράς. 

  

 
4 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΗ 

 
 

Δεν έχει αποδειχθεί αν υποομάδες 

παιδιών, όπως τα παχύσαρκα ή εκείνα 

με σοβαρή αποφρακτική άπνοια 

διατρέχουν μεγαλύτερους 

μετεγχειρητικούς κινδύνους. Είναι όμως 

επιθυμητό αυτές οι υποομάδες 

μετεγχειρητικά να διανυκτερεύουν 1-2 

νύχτες στην κλινική. Το σύνηθες είναι 

μετά αμυγδαλεκτομή – αδενοτομή τα 

παιδιά να πηγαίνουν σπίτι τους την ίδια 

μέρα. 

Αν η ένδειξη της αμυγδαλεκτομής 

μπαίνει σε παιδί με υπνική άπνοια, 

είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί ότι το 

παιδί πάσχει από υπνική άπνοια. 

Αποτελούν σοβαρές ενδείξεις: 

το δυνατό ροχαλητό 

η κινητικότητα του παιδιού κατά τον 

ύπνο 

η μεγάλη νευρικότητα της ώρες 

εγρήγορσης 

η αδυναμία συγκέντρωσης και 

σπανιότερα η κόπωση και 

η υπνηλία. 

Η καταγραφή όμως της ποιότητας του 

ύπνου αποτελεί αδιάψευστη 

διαπίστωση. 

 

SOURCES: David Gozal, M.D., chair, 

pediatrics, University of Chicago; Tod 

Olin, M.D., pediatric pulmonologist, 

National Jewish Health, Denver; Sept. 

21, 2015, Pediatrics, online 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΝΟΙΞΗ 2016 

ΤΕΥΧΟΣ # 8 



ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | ΤΗΛ. 26650 21186 | KIVOTOSEXELIXIS.GR                                                   

ΣΕΛ. 7 

 

 

 

Γράφει ο Μανώλης Πανταζής   

  

      

Οι σχιστίες είναι από τις πιο 

γνωστές γενετικές μορφολογικές 

ανωμαλίες και οφείλονται στην 

ατελή διαμόρφωση των μαλακών 

και σκληρών ιστών του στόματος 

κατά την ανάπτυξη του εμβρύου. 

Παρουσιάζονται περίπου σε 1 από 

τις 600-700 γεννήσεις. Ο λόγος δεν 

είναι ακόμη σαφής και είναι 

δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί 

παρουσιάζεται μία σχιστία. 

Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν 

κληρονομικοί παράγοντες που 

μπορεί να είναι, αλλά δεν 

γνωρίζουμε τα ακριβώς τα αίτια. Οι 

πιο συχνές μορφές είναι η σχιστία 

του χείλους,  που προκαλείται 

επειδή δεν κλείνει η ρινική αύλακα 

που ενώνει την εσωτερική μοίρα 

του άνω χείλους με την πλάγια 

μοίρα του  και η σχιστία της 

υπερώας, που προκαλείται επειδή 

δεν κλείνουν τα δυο υπερώια 

πέταλα στη μέση γραμμή.  Οι 

σχιστίες εκτός από τις εμφανής 

δυσμορφίες φέρουν και 

λειτουργικά προβλήματα όπως 

στην σίτιση, την ομιλία, την ακοή, 

την αναπνοή κ.α. Εάν δεν 

συνδέονται με κάποιο σύνδρομο 

τα άτομα με σχιστία δεν 

παρουσιάζουν  προβλήματα 

νοητικής υστέρησης. 

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν 

προβλήματα στην ομιλία 

(άρθρωση),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εφόσον η σχιστία επηρεάζει τα 

όργανα  της άρθρωσής ( χείλη, τα 

δόντια, την γλώσσα,  άνω γνάθο, 

σκληρή και μαλακή υπερώα, την 

σταφυλή, τον φάρυγγα και τον ρίνο 

(μύτη). Επιπλέον  συναντάμε 

δυσκολίες και στα επίπεδα της 

ακουστικής διάκρισης 

και  κατανόησης των ήχων 

(φθόγγων), λόγω των συχνών 

ωτίτιδων που εμφανίζουν. Το πιο 

συχνό πρότυπο ομιλίας των 

παιδιών με σχιστίες είναι η 

υπερρινικότητα (διαφυγή μεγάλου 

ποσοστού αέρα από τη μύτη). 

Επιπλέον η διατροφή των παιδιών 

με σχιστίες πρέπει να γίνεται με 

τρόπο που λειτουργεί καλύτερα για 

το παιδί (ειδική εκπαίδευση από 

εκπαιδευμένους επιστήμονες). Θα 

πρέπει να ακολουθείται το ίδιο 

μοτίβο τροφής με τα άλλα παιδιά 

της βιολογικής ηλικίας τους. Τα 

παιδιά με σχιστία έχουν τα ίδια 

αντανακλαστικά για το θηλασμό και 

την κατάποση, όπως τα άλλα 

παιδιά, αλλά επειδή έχουν τη 

σχιστία, έχουν δυσκολίες στο 

πιπίλισμα (θηλασμό). 

Οι σχιστίες αντιμετωπίζονται 

χειρουργικά από μικρή ηλικία (1 

μηνός) μέχρι και περίπου και την 

ηλικία των 8-9 ετών όπου γίνεται 

μεταμόσχευση οστού στην 

φατνιακή απόφυση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ή οστό της γνάθου),  

ανάλογα τις δυσκολίες τους 

τελευταία χρόνια και τα παιδιά με 

σχιστίες όταν περιβάλλονται από 

διεπιστημονική ομάδα έχουν 

καλύτερη αποκατάσταση, που 

μπορεί να αποτελείται από: 

γναθοχειρουργό, πλαστικό 

χειρουργό, παιδίατρο – 

αναπτυξιολόγο, λογοθεραπευτή, 

ψυχολόγο, οδοντίατρο, 

ορθοδοντικό, εργοθεραπευτή, 

ΩΡΛ, νοσηλευτή, κοινωνικό 

λειτουργό και παιδοψυχίατρο 

μπορεί να φτάσει σε ένα καλό 

βιοτικό επίπεδο. 
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Πηγή: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ  

Το «παθολογικό» άγχος. 

 

  Το άγχος μπορεί να είναι μια 

φυσιολογική αντίδραση στις 

καθημερινές πιέσεις. Μας βοηθά να τα 

βγάζουμε σε απαιτητικές ή δύσκολες 

καταστάσεις και να παραμένουμε 

συγκεντρωμένοι σε κάτι που είναι 

σημαντικό π.χ. στις εξετάσεις. Οι 

περισσότεροι νώθουμε κάπου κάπου 

αγχωμένοι για κάποια πράγματα, αλλά 

αυτό διαρκεί για λίγο καιρό.  

Όταν το άγχος μας γίνεται υπερβολικός, 

παράλογος φόβος για καθημερινές 

καταστάσεις, τότε καταλήγει να μας 

προκαλεί πολύ μεγάλη δυσκολία στο να 

λειτουργήσουμε και θεωρείται 

παθολογικό. Οι άνθρωποι που έχουν 

παθολογικό άγχος νιώθουν διαρκώς 

τρομερά φοβισμένοι και αβέβαιοι. Οι 

φόβοι και οι ανησυχίες τους τούς 

δυσκολεύουν πολύ στην 

καθημερινότητα και μειώνουν πολύ την 

ποιότητα της ζωής τους. 

Όλοι σε κάθε ηλικία ανησυχούμε, κάπου 

κάπου για πράγματα όπως η υγεία, τα 

λεφτά, το σχολείο,οι φιλίες ή τα 

οικογενειακά προβλήματα. Οι άνθρωποι 

με παθολογικό ή γενικευμένο, όπως 

λέγεται, άγχος σταναχωριούνται 

υπερβολικά γι αυτά και για πολλά άλλα 

πράγματα, ακόμη κι αν υπάρχουν λίγοι 

λόγοι για να ανησυχούν. Μπορεί να 

έχουν άγχος να βγάλουν την κάθε μέρα. 

Συχνά σκέφτονται ότι τα πράγματα θα 

πηγαίνουν πάντα άσχημα. Κάποιες 

φορές η στενοχώρια εμποδίζει τους 

ανθρώπους με γενικευμένο άγχος να 

κάνουν τις καθημερινές τους ασχολίες. 

Αυτή είναι μια λίστα με τα συνηθισμένα 

συμπτώματα που έχουν οι άνθρωποι με 

γενικευμένο άγχος: 

• νιώθουν πολλή ανησυχία για 

καθημερινά πράγματα, για τουλάχιστον 

έξι μήνες, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ακόμη κι αν υπάρχουν πολύ λίγοι ή και 

καθόλου λόγοι γι αυτό 

• νιώθουν πολύ μεγάλη δυσκολία να 

ελέγξουν τις συνεχείς ανησυχίες τους 

• γνωρίζουν ότι στεναχωριούνται 

περισσότερο από όσο πρέπει (αυτό 

μπορεί να μην ισχύει για τα παιδιά) 

• δεν μπορούν να χαλαρώσουν 

• δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν 

• ξαφνιάζονται εύκολα 

• δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή 

ξυπνούν τη νύχτα 

• έχουν σωματικά συμπτώματα όπως: 

νιώθουν κουρασμένοι χωρίς λόγο, 

έχουν πονοκεφάλους, νιώθουν πόνους 

και ένταση στους μύες, δυσκολεύονται 

να καταπιούν,  έχουν τρεμούλες ή 

τινάγματα, είναι ευερέθιστοι, ιδρώνουν 

πολύ, έχουν εξάψεις, νιώθουν ναυτία, 

νιώθουν το κεφάλι τους «ελαφρύ», 

αισθάνονται ότι δεν τους φτάνει ο αέρας 

που αναπνέουν, πηγαίνουν διαρκώς 

στην τουαλέτα. 

• Το γενικευμένο άγχος εξελίσσεται αργά 

και κάποιες φορές ξεκινά στην παιδική 

ηλικία ή στην εφηβεία. Τα συμπτώματά 

του καλυτερεύουν ή χειροτερεύουν από 

καιρό σε καιρό και, συνήθως, γίνονται 

εντονότερα σε περιόδους στρες.  

• Οι άνθρωποι με γενικευμένο άγχος 

μπορεί να επισκεφτούν πολλές φορές το 

γιατρό, πριν ανακαλύψουν ότι τα 

προβλήματά τους οφείλονται στο 

παθολογικό άγχος. Ζητούν ιατρική 

θεραπεία για σωματικά προβλήματα 

όπως ο πονοκέφαλοι ή η δυσκολία να 

κοιμηθούν, αλλά συχνά δεν παίρνουν 

αμέσως τη βοήθεια που χρειάζονται. 

Μπορεί να περάσει αρκετός χρόνος, 

μέχρι τελικά να διαπιστωθεί ότι ένα 

άτομο έχει παθολογικό άγχος, και όχι 

κάτι άλλο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν 

παθολογικό άγχος; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάποιες φορές το παθολογικό άγχος 

είναι κληρονομικό, ωστόσο κανείς δεν 

ξέρει με βεβαιότητα γιατί κάποιοι 

άνθρωποι το έχουν, ενώ κάποιοι άλλοι 

όχι. Φαίνεται ότι η γενετική προδιάθεση 

που έχει κάποιος, σε συνδυασμό με 

πιεστικές καταστάσεις και γεγονότα που 

πέρασε κατά τη διάρκεια της ζωής του 

και με στοιχεία της προσωπικότητάς 

του, ευθύνονται για την κατάσταση αυτή. 

Αν θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε με 

πολύ απλά λόγια, θα λέγαμε ότι (όπως 

συμβαίνει και για άλλες ψυχολογικές 

δυσκολίες) θεωρείται πώς όταν, για 

κάποιους λόγους, οι χημικές ουσίες του 

εγκεφάλου ενός ανθρώπου δεν 

βρίσκονται σε ορισμένα επίπεδα, αυτό 

μπορεί να του προκαλέσει παθολογικό 

άγχος.  

Υπάρχει βοήθεια για τους ανθρώπους 

με παθολογικό άγχος;  

Ναι, υπάρχει.Το πρώτο βήμα είναι να 

μιλήσουν στο γιατρό για τα συμπτώματά 

τους. Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν 

κάποιες εξετάσεις, για να αποκλειστεί ότι 

πίσω από αυτά βρίσκονται άλλες 

παθολογικές αιτίες. Αν ωστόσο ο 

ιατρικός έλεγχος δεν δείξει κάτι τέτοιο, 

είναι σημαντικό να ζητήσουν βοήθεια 

από ψυχίατρο ενηλίκων (για άτομα από 

18 ετών και πάνω) ή ψυχίατρο παιδιών-

εφήβων (για όσους είναι κάτω των 18 

ετών). Υπάρχουν πολύ αποτελεσματικές 

ψυχοθεραπείες που βοηθούν κάποιον 

να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται 

κατάλληλα το άγχος του. Οι θεραπείες 

αυτές μπορούν να προσαρμοστούν, 

ώστε να μπορούν να τις ακολουθήσουν 

παιδιά και έφηβοι. Για τις σοβαρότερες 

περιπτώσεις και αν το προτείνει ο 

ειδικός, τα σύγχρονα φάρμακα που 

εξισορροπούν τις χημικές ουσίες του 

εγκεφάλου προσφέρουν πολύ καλά 

αποτελέσματα, είναι κατάλληλα ακόμη 

και για παιδιά μικρής ηλικίας, χωρίς 

σημαντικές παρενέργειες και χωρίς τον 

κίνδυνο «εξάρτησης» από αυτά.  
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ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

 

Ένα Παραμύθι για τα παιδιά που 

φοβούνται το σκοτάδι. Ελάτε να 

τα βοηθήσουμε με την βοήθεια 

του φεγγαριού.  
 

Απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας που τα φοβίζει 

το σκοτάδι. 
 

Το Παραμύθι θα τα βοηθήσει με 

έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο 

να ξεπεράσουν τις φοβίες τους. 

Για την Παραγγελία 

σας πατήστε εδώ  

10€ 
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Οι δυσκολίες στην προσοχή συχνά 

αναγνωρίζονται πρώτα από τον 

εκπαιδευτικό στο σχολείο, ο οποίος 

παρατηρεί ότι λ.χ. ο μαθητής αποσπάται 

ευκολότερα από τα άλλα παιδιά, του 

παίρνει ασυνήθιστα πολλή ώρα να 

τελειώσει τις σχολικές εργασίες, όταν του 

ζητούν να απαντήσει σε ερωτήσεις 

δείχνει να μην έχει παρακολουθήσει το 

μάθημα, αποσυντονίζεται όταν του δίνουν 

οδηγίες ή ξεχνά εύκολα αυτά που έχει να 

κάνει.  

Όλα τα παιδιά, ειδικά τα μικρότερα σε 

ηλικία, έχουν μικρό εύρος προσοχής και 

συγκεντρώνονται δυσκολότερα από τους 

ενήλικες. Η δυσκολία να προσέξει κανείς 

συνδέεται με τη ΔΕΠ-Υ και αυτή τείνει να 

είναι η κατάσταση που δάσκαλοι, γονείς 

και ειδικοί υποψιάζονται πρώτα. Ωστόσο, 

υπάρχουν και άλλες καταστάσεις οι 

οποίες συμβάλλουν στα προβλήματα της 

προσοχής. Για να αποφύγει κανείς την 

λανθασμένη διάγνωση, η οποία δεν είναι 

πάντα προφανής, είναι σημαντικό να 

απευθύνεται σε ειδικευμένο ψυχίατρο 

παιδιών και εφήβων, ο οποίος έχει την 

εκπαίδευση και την κλινική εμπειρία ώστε 

να αναγνωρίσει και άλλες καταστάσεις 

που προκαλούν δυσκολίες στην 

συγκέντρωση/προσοχή στα παιδιά: 

Άγχος 

Αρκετά παιδιά έχουν χρόνιες ανησυχίες 

τις οποίες οι δάσκαλοι (αλλά ακόμη και οι 

γονείς) δε γνωρίζουν. Υπάρχουν διάφορα 

είδη άγχους, το κοινό στοιχείο των 

οποίων είναι ότι «κλειδώνουν τον 

εγκέφαλο», κάνοντας το σχολείο δύσκολο 

για τα αγχώδη παιδιά.  

Ένα παιδί με άγχος αποχωρισμού μπορεί 

να είναι τόσο απορροφημένο από το 

φόβο ότι κάτι κακό θα συμβεί στους 

οικείους του, όταν δε βρίσκεται κοντά 

τους, ώστε να μην καταφέρνει να 

συγκεντρωθεί στη σχολική μελέτη 

Κάποια παιδιά με κοινωνικό άγχος 

φοβούνται υπερβολικά την πιθανότητα να 

κάνουν λάθος ή να γελοιοποιηθούν. Όταν 

ο δάσκαλος τα καλεί, μπορεί να 

προσπαθήσουν να «εξαφανιστούν», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 κοιτώντας κάτω, αρχίζοντας να γράφουν 

κάτι, προσπαθούν δηλαδή να σπάσουν 

τη σύνδεση με τον εκπαιδευτικό, για να 

αποφύγουν αυτό που τα αγχώνει.  

Μερικές φορές όταν ένα παιδί κάνει 

ασυνήθιστα πολλή ώρα να τελειώσει την 

σχολική του εργασία, ή αποφεύγει να 

παραδώσει εργασίες, είναι γιατί είναι 

υπερβολικά τελειομανές και νιώθει πίεση 

και άγχος να κάνει τα πάντα με το σωστό 

τρόπο ή ανησυχεί ότι η εργασία του δεν 

είναι αρκετά καλή.  

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή - 

ΙΔΨΔ* 

Τα παιδιά με ΙΔΨΔ η οποία συχνά ξεκινά 

στο δημοτικό, έχουν επιπλέον πηγές 

απόσπασης. Από τη μια έχουν 

ιδεοληπτικές σκέψεις και από την άλλη 

νιώθουν ότι πρέπει να εκτελέσουν 

τελετουργίες (ή καταναγκασμούς όπως 

ονομάζονται), ώστε να εμποδίσουν να 

συμβούν δυσάρεστα πράγματα. Ένα 

παιδί με ΙΔΨΔ μπορεί να τακτοποιεί με 

καταναγκαστικό τρόπο τα πράγματα στο 

θρανίο ή το γραφείο του, να εκτελεί 

χτυπήματα με τα χέρια, να μετρά ή να 

επαναλαμβάνει φράσεις μέσα στο μυαλό 

του κοκ. Μπορεί επίσης να είναι διαρκώς 

απασχολημένο με τη σκέψη ότι πρέπει να 

πάει στην τουαλέτα για να πλύνει τα 

χέρια του. Οι καταναγκαστικές σκέψεις 

αποσπούν το παιδί το οποίο είναι 

συγκεντρωμένο σε αυτές, με αποτέλεσμα 

να φαίνεται αφηρημένο μέσα στην τάξη. 

Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των 

ατόμων με ΙΔΨΔ ντρέπονται για τα 

συμπτώματά τους, κάνουν μεγάλο κόπο 

για να τα κρατούν κρυφά, ακόμη και από 

οικεία πρόσωπα αλλά και στο σχολείο. 

Για κάποιον που δε γνωρίζει την ΙΔΨΔ, η 

αφηρημάδα που τη συνοδεύει μπορεί να 

θεωρηθεί ΔΕΠ-Υ, χωρίς όμως να είναι.  

(ή OCD στα αγγλικά) 

Ψυχικό στρες ή ψυχικό τραύμα  

Τα παιδιά δείχνουν ότι υποφέρουν από 

απροσεξία, όταν έχουν επηρεαστεί από 

κάποιο ψυχοτραυματικό παράγοντα. 

Παιδιά που έχουν βιώσει ή υπάρξει 

μάρτυρες βίας ή έχουν υποστεί άλλες 

αρνητικές εμπειρίες (απώλεια, ασθένεια, 

ατύχημα, φυσική καταστροφή κοκ)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδηλώνουν δυσκολία στην προσοχή 

 και μια επίμονη αίσθηση  

ανασφάλειας η οποία ονομάζεται  

«υπερ-εγρήγορση»  

(ή υπερ-επαγρύπνηση). 

Παιδιά τα οποία στο σπίτι  

υποβάλλονται σε έντονο στρες μπορεί  

να αναπτύξουν αυτά τα συμπτώματα 

 ή ακόμη και  

διαταραχή μετατραυματικού άγχους 

(PTSD).  

Πολλά συμπτώματα της 

 διαταραχής μετατραυματικού άγχους 

μοιάζουν με τη ΔΕΠ-Υ.  

Η δυσκολία συγκέντρωσης, 

 η τάση για εύκολο,  

υπερβολικό ξάφνιασμα και  

η υπερ-εγρήγορση  

που χαρακτηρίζουν αυτή  

την κατάσταση, μπορεί να 

 κάνουν ένα παιδί να δείχνει  

ότι είναι νευρικό ή χαμένο  

στον κόσμο του.  

Μαθησιακές δυσκολίες 

Παιδιά με αδιάγνωστη δυσλεξία  

μπορεί να κουνιούνται διαρκώς νευρικά,  

να ντρέπονται γιατί δεν κατανοούν 

 ή δεν τα καταφέρνουν όπως 

 οι συμμαθητές τους και  

να προσπαθούν να το καλύψουν. 

 Οι δυσκολίες της μάθησης 

 οδηγούν το παιδί να επιδιώκει 

περισπασμούς που το κάνουν να σκεφτεί 

κάτι άλλο ή το βοηθούν να αποφύγει να 

ολοκληρώσει τις εργασίες του.  

Κάποια παιδιά, ειδικά όταν έχουν βοήθεια 

από το σπίτι, μπορεί να αναπληρώσουν τις 

μαθησιακές τους δυσκολίες δουλεύοντας 

υπερβολικά σκληρά και να έχουν μια καλή 

σχολική επίδοση, μέχρις ενός σημείου. 

Από εκεί και πέρα, καθώς η ηλικία 

μεγαλώνει και οι μαθησιακές απαιτήσεις 

αυξάνουν, η προσπάθεια των παιδιών 

αυτών να καλύψουν τις αδυναμίες τους 

γίνεται υπερβολικό βάρος. Καταλήγουν είτε 

να διαγνωστούν με ΔΕΠ-Υ, είτε 

εκδηλώνουν σοβαρό άγχος και κατάθλιψη. 

Άρα, είναι απολύτως κρίσιμο κάποιος να 

καταλάβει το πρόβλημα, πριν αυτές τις 

δυσμενείς εξελίξεις.  

Οι δυσκολίες με την ακουστική 

επεξεργασία ή με την όραση, μπορεί να 

κάνουν ένα παιδί να «χάνει» κάποια από 

αυτά που λέει ή δείχνει ο δάσκαλος στην 

τάξη, με αποτέλεσμα να μοιάζει ότι δεν 

προσέχει. Τέλος, η ήπια νοητική 

ανωριμότητα η οποία, ειδικά στα μικρότερα 

παιδιά, δεν έχει γίνει αντιληπτή, μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσκολία να κατανοήσουν και 

να ανταποκριθούν στην τάξη,  
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οδηγώντας σε απροσεξία. Για τους λόγους 

αυτούς μια πλήρης μαθησιακή αξιολόγηση 

περιλαμβάνει εκτίμηση των νοητικών 

ικανοτήτων και των πιθανών ελλειμμάτων 

στην ακουστική επεξεργασία και στην 

όραση του παιδιού.  

Είναι όντως ΔΕΠ-Υ; 

Απροσεξία που βρίσκεται έξω από την 

τυπικό εύρος είναι ένα από τα τρία 

συμπτώματα κλειδιά της ΔΕΠ-Υ, μαζί με την 

υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα. 

Κάποια παιδιά εκδηλώνουν μόνο 

απροσεξία και χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή, γιατί η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ δεν 

μπορεί να τεθεί μόνο από τις πληροφορίες 

από το σχολείο ή με μια γρήγορη επίσκεψη 

στον παιδίατρο ή στο λογοθεραπευτή.  

Για να γίνει ακριβής διάγνωση ο κλινικός 

συλλέγει πληροφορίες από πολλούς 

ανθρώπους που έχουν παρατηρήσει το 

παιδί, συμπεριλαμβανομένων των γονιών, 

των δασκάλων και άλλων ατόμων που το 

φροντίζουν ή ασχολούνται μαζί του. Γονείς 

και εκπαιδευτικοί καλούνται να 

συμπληρώσουν ειδικές κλίμακες, ώστε να 

καταγραφεί η ακριβής συχνότητα των 

συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα πρέπει να 

εμφανίζονται συνεχόμενα για μια εκτεταμένη 

χρονική περίοδο, σε περισσότερα από ένα 

πλαίσια (πχ και στο σπίτι και στο σχολείο). 

Ο ειδικευμένος κλινικός θα πρέπει να 

παραπέμψει σε ψυχίατρο παιδιών και 

εφήβων, ώστε να αποκλειστούν άλλοι 

πιθανοί λόγοι για τη συμπεριφορά του 

παιδιού.  

Αν όντως πρόκειται για ΔΕΠ-Υ, την τελική 

διάγνωση μπορεί να βάλει μόνο ψυχίατρος 

παιδιών και εφήβων.  

 οικογένειας. 

 

Συμπληρωματικές και 
Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ) 
στον αυτισμό: Τελευταία 
ερευνητικά αποτελέσματα. 

• αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι πολλοί γονείς παιδιών με αυτισμό 

προχωρούν στη χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών με 

λίγη ή καθόλου καθοδήγηση, ο Nicholas Lofthouse, καθηγητής 

Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Ohio των ΗΠΑ μαζί με την ερευνητική 

ομάδα του προχώρησε στην αναθεώρηση όλων των έως σήμερα 

ερευνητικών δεδομένων που αφορούν 13 Συμπληρωματικές - 

Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ) που χορηγούνται από το στόμα και έξι 

ΣΕΘ που εφαρμόζονται εξωτερικά, στις διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος. 

• Οι ερευνητές περιέγραψαν λεπτομερώς τον ορισμό κάθε μίας από αυτές 

τις μεθόδους, τη λογική πίσω από τη χρήση/το μηχανισμό τους, την έως 

σήμερα υποστήριξη τους μέσα από ερευνητικά αποτελέσματα 

• (πχ τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές), την ασφάλεια, τους 

περιορισμούς και τη μελλοντική τους πορεία. Επιπλέον, εφάρμοσαν μια 

κλινική παράμετρο και αξιολόγησαν τις θεραπείες με βάση την λογική, την 

ευκολία, την ασφάλεια και το κόστος τους. 

• Οι συγγραφείς της έρευνας κατέληξαν ότι: 

• 3 ΣΕΘ μπορούν να χαρακτηριστούν ως "Συνιστώμενες" για τον αυτισμό : 

(1) η μελατονίνη (για τις διαταραχές ύπνου) (2) η θεραπευτική χορήγηση 

Συνιστώμενων Ημερήσιων Δόσεων πολυβιταμινούχων/ ιχνοστοιχείων 

(όπου διαπιστώνεται τεκμηριωμένη έλλειψή τους) και (3) τo θεραπευτικό 

μασάζ για τον αυτισμό (για τις αισθητηριακές δυσκολίες, την ένταση και το 

άγχος). 

• Επιπλέον, κάποιες ΣΕΘ, μπορούν, σύμφωνα με τους ερευνητές, να 

χαρακτηριστούν ως"Αποδεκτές" για ελεγχόμενη δοκιμή: η βιταμίνη B6 και 

το μαγνήσιο, το φολικό οξύ, τα Ωμέγα-3, η  L-καρνιτίνη, τα προβιοτικά και 

τα θεραπευτικά σκευάσματα για τις παθήσεις του γαστρεντερικού (όταν 

χρειάζονται), η συμπλήρωση σιδήρου (όταν χρειάζεται) και η 

αποσιδήρωση (chelation- μόνο στις περιτώσεις επιβεβαιωμένης 

τοξικότητας από βαρέα μέταλα). "Αποδεκτές" για δοκιμή χαρακτηρίστηκαν 

και κάποιες εξωτερικά εφαρμόσιμες μέθοδοι : ο ιατρικός βελονισμός, η 

άσκηση, η μουσικοθεραπεία και η υποβοηθούμενη από ζώα θεραπεία 

(animal-assisted). 

• Τέλος, "Μη συνιστώμενες" χαρακτηρίστικαν μέθοδοι οι οποίες δεν έχουν να 

επειδείξουν τεκμηριωμένο θετικό αποτέλεσμα σε πολλαπλές 

τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές. Αυτές περιλαμβάνουν: τη θεραπεία 

ακουστικής ολοκλήρωσης (auditory integration therapy), την 

υποβοηθούμενη επικοινωνία (facilitated communication), τις ελεύθερες 

από γλουτένη/καζείνη δίαιτες, τη θεραπεία υπερβαρικού οξυγόνου και τη 

σεκρετίνη. 

• Δύο μέθοδοι (η χρήση φαραδικού shock στο δέρμα και η "θεραπεία 

πακεταρίσματος"-packing therapy), θεωρήθηκαν μη συνιστώμενες, 

δεδομένου ότι κρίθηκαν ηθικά απαράδεκτες και μη ασφαλείς. 

• Η προσέγγιση βήμα προς βήμα. 

• Ο καθηγητής Lofthouse και οι συνεργάτες που συμμετείχαν στην έρευνα 

τονίζουν ότι η χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών μεθόδων για την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του αυτισμού οφείλει να είναι μια 

προσεκτική και βαθμιαία διαδικασία. "Δεν προτείνουμε σε καμιά 

περίπτωση στις οικογένειες και τα ίδια τα άτομα να προχωρούν απευθείας 

στη χρήση αυτών των μεθόδων, παρόλο που μπορεί να το επιθυμούν. 

Απεναντίας, εισηγούμαστε τη χρήση, αρχικά, των συμβατικών μεθόδων, 

όπως είναι η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς  (applied behavior 

analysis) ή η εγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία (ρισπεριδόνη, αριπιπραζόλη) 

για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον αυτισμό". 

• Πριν την έναρξη οποιασδήποτε δοκιμής εναλλακτικής-συμπληρωματικής 

θεραπείας από το στόμα, οι ερευνητές εξηγούν ότι πρέπει να προηγηθεί 

λεπτομερής διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία οφείλει να περιλαμβάνει: 

λεπτομερές ιατρικό/ ψυχολογικό/αναπτυξιακό/ κληρονομικό ιστορικό, 

καθώς και ιστορικό που περιλαμβάνει τις θεραπείες και τη διατροφή του 

ατόμου, σωματική εξέταση και, όπου ενδείκνυνται, πλήρη 

αιματολογικό/ηλεκτρολυτικό έλεγχο, εκτίμηση για επίπεδα μολύβδου και 

ΗΕΓ. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι πιθανές ελλείψεις σε 

βιταμίνες, ιχνοστοιχεία ή η παρουσία χημικών, τα οποία οι ΣΕΘ μπορούν 

να διορθώσουν. 

•   

Γράφει  η Σπυριδούλα Κώτση - 
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων 
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Ας 

διαβάσουμε 

και αυτό! 
Ψύχωση και 

Κάνναβη: 

 Ένας κακός 

συνδυασμός.  

Άνθρωποι που 

έχουν διαγνωστεί ότι 

πάσχουν από 

ψυχωτικές 

διαταραχές και είναι 

τακτικοί χρήστες 

κάνναβης, θα 

πρέπει να δώσουν 

μια σκληρότερη και 

μακρύτερη χρονικά 

μάχη για να 

διατηρήσουν την 

ψυχική τους υγεία. 

Θα χρειαστούν 

περισσότερες 

ημέρες νοσηλείας σε 

ψυχιατρικό τμήμα, 

ενώ η ανταπόκρισή 

τους στην 

αντιψυχωσική 

αγωγή θα είναι πιο 

φτωχή.  

Άτομα που πάσχουν 

από ψυχωτικές 

διαταραχές (όπως η 

σχιζοφρένεια ή η 

διπολική διαταραχή) 

ή εκδήλωσαν ένα 

πρώτο ψυχωτικό 

επεισόδιο, πρέπει 

να μένουν μακριά 

από την κάνναβη, το 

αλκοόλ, να κρατούν 

ένα σωστό 

πρόγραμμα ύπνου 

και άσκησης και να 

αποφεύγουν την 

πολλή καφεΐνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiddle : Μηχανή αναζήτησης 
μόνο για τα παιδιά 
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Θεσπρωτία 
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W. http://kivotosexelixis.gr   

F. Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΜΑΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΜΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ;  

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ 

NEWSLETTER ΜΑΣ 

http://kivotosexelixis.gr  

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 

 Μώκας 

Αναστάσιος 

 Γούσης Βασίλης 

 Πανταζής 

Μανώλης 

 Γκόλας Ευάγγελος 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΝΟΙΞΗ 2016 
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