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 Η θαζεκεξηλφηεηα γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο θαη εηδηθέο αλάγθεο 

(ζηελ έθζεζε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «παηδί» θαη γηα ηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο) είλαη 

πεξίπινθε θαη δχζθνιε. Σα θξηηηθά βιέκκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ελνρινχλ ην παηδί κε ηε 

ζπγγελή αλσκαιία, έλα παηδί κε άζζκα κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαζεκεξηλή θαξκαθνζεξαπεία, 

έλα παηδί κε θαξθίλν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα λνζειεπζεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ελψ ε αλεζπρία ησλ γνλέσλ γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ, ηα έμνδα θαη ην ρξφλν θξνληίδαο 

ηεο αξξψζηηαο είλαη έληνλε  

 Σα ρξφληα λνζήκαηα ζηελ παηδηθή/εθεβηθή ειηθία απνηεινχλ πξφβιεκα κε ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο φρη κφλν ιφγσ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ λνζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, 

αιιά θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ γηα ηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα 

 Η επίπησζή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα έρεη απμεζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, θπξίσο ιφγσ ηεο 

πξσηκφηεξεο δηάγλσζεο, ηεο καθξφηεξεο επηβίσζεο, ηεο απμεκέλεο δηαζεζηκφηεηαο 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο απηδξπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Η ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε ρξφλην λφζεκα θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απνηειεί θχξηα 

επηζπκία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη θεληξηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

 ηελ πξάμε, φκσο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ κηθξψλ παζρφλησλ δελ απνιακβάλεη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ έρεη αλάγθε, θαζψο δπζθνιεχηεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ απφ πξνβιήκαηα  

πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσληθή δσή 

 Σν ζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ αζζελψλ έρεη αλαπηπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

απνζπαζκαηηθά θαη αληζφκεηξα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη αλνκνηνγέλεηα θαη θελά 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο ηνπ παηδηνχ 

ζην δξφκν γηα ηελ ελειηθίσζε κε ζηφρν ηελ ηζφηηκε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, θαη ζην 

βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, έθπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ 

 Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ θαη ζπλεηζέθεξαλ 

αληδηνηειψο θαη απφ ην πζηέξεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ρξφλνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξφηαζεο απηήο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε 

ρξφληα λνζήκαηα θαη εηδηθέο αλάγθεο. Πεξηζζφηεξν απφ φινπο φκσο επραξηζηνχκε ίδηα ηα 

παηδηά, πνπ πξνζέθεξαλ ηελ έκπλεπζε θαη ηελ γλψζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο.  
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Πνηό είλαη ην ρξόλην λόζεκα ζηελ παηδηθή ειηθία; 
 

Δίλαη έλαο φξνο-νκπξέια πνπ πεξηγξάθεη λνζήκαηα δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαξθνχλ γηα 

πάλσ απφ έλα ρξφλν, πεξηνξίδνληαο ηελ θπζηνινγηθή γηα ηελ ειηθία δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ, 

νδεγψληαο ζε αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη 

είλαη ζπλψλπκν ηεο αλάγθεο γηα ηαηξηθή θξνληίδα θαη γεληθφηεξε ππνζηήξημε απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο έθζεζεο 
 

Η πεξηγξαθή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θξνληίδαο παηδηψλ κε ρξφλην λφζεκα, ε εληφπηζε 

ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ε ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή βειηίσζε.  

 

Γνλείο – ξόινο θαη δξάζεηο 
 

Αλ θαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ λνζήκαηνο ηνπ παηδηνχ είλαη 

θεληξηθφο θαη αλαγλσξηζκέλνο, ζηελ ρψξα καο δηαπηζηψλεηαη πεξηζψξην βειηίσζεο γηα i) 

θαιχηεξε θάιπςε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα έγθπξε, έγθαηξε θαη πιήξε ελεκέξσζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνξεία ηνπ ρξφληνπ λνζήκαηνο ηνπ παηδνχ θαη ii) πην 

θεληξηθφ ξφιν ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ ζηελ ππνζηήξημή ηνπο  

 

Δθπαηδεπηηθνί – αλάγθεο θαη ξόινο 
 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε πξνζπάζεηα ε εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ κε ρξφλην λφζεκα λα 

πξνζεγγίζεη εθείλε ησλ πγηψλ ζπλνκίιεθψλ ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ νπζηψδε ππνζηήξημε θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Η νξζή ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ λφζν 

βνεζάεη αθ‟ελφο ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ θαη αθ‟εηέξνπ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν. Πάλησο, ε επηδίσμε θαιήο ζπλεξγαζίαο ηαηξνχ-γνλέα-εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θάζε ηδηαίηεξεο πεξίπησζεο.  

 

Αλαςπρή 
 

Με πξσηαξρηθφ κέιεκα ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ θαη αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο πάζεζήο ηνπ 

νθείινπλ λα επηιέγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη. Σν παηρλίδη θαη ν 

αζιεηηζκφο βνεζνχλ ηελ βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Η πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππάξρνπζσλ δνκψλ γηα ηα παηδηά κε ρξφλην 

λφζεκα θαζψο θαη ν βαζκφο αλάπηπμεο ησλ δνκψλ απηψλ απνηεινχλ δχν ζηνηρεία πνπ 

επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο σο ηνκείο γηα κειινληηθή βειηίσζε.  

 

 
Πεξίιεςε  



Μεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε 
 

Η κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ παηδηνχ κε ρξφλην λφζεκα απνηειεί έλα πνιχπινθν ζέκα γηα 

ην νπνίν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ην ππάξρνλ ζχζηεκα πγείαο δελ είλαη αξθνχλησο 

πξνεηνηκαζκέλα, δεδνκέλνπ φηη ε καθξά επηβίσζε ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ απνηειεί ζρεηηθά 

πξφζθαην επηζηεκνληθφ επίηεπγκα. Η ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ ζε απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπο 

απαηηεί πξνζαξκνζηηθφηεηα απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ελψ ζέκαηα φπσο ε αλεχξεζε εξγαζίαο, ν 

νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε παξακέλνπλ αθφκα ηεξάζηηεο 

πξνθιήζεηο ζηελ ρψξα καο.  

 



 

 

 

Δηδηθέο αλάγθεο & ρξόληα λνζήκαηα παηδηθήο ειηθίαο - νξηζκόο 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη νκνθσλία θαη ζαθήο νξηζκφο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη 

ρξφλησλ λνζεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 1 Οη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί είλαη ρξεζηηθνί θαη 

βαζίδνληαη ζε έλα θαηάινγν  κε δηαγλψζεηο ή ζε ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα δηάθνξα λνζήκαηα. Οη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη νξηζκνί θάλνπλ αλαθνξά ζηε 

δηάξθεηα ηνπ λνζήκαηνο, ηηο ζπλέπεηεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 2  

 

χκθσλα κε ηνπο Stein et al. 3 ρξφλην λφζεκα είλαη κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε κε βηνινγηθή, 

ςπρνινγηθή ή γλσζηαθή βάζε, πνπ λα έρεη δηαξθέζεη, λα δηαξθεί ή λα πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο θαη λα πξνθαιεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: 

1. Πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο ή θνηλσληθνχ ξφινπ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πγηή ζπλνκήιηθα άηνκα ζηε ζσκαηηθή, γλσζηαθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

2. Δμάξηεζε απφ έλα απφ ηα αθφινπζα πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξψζεη ή λα κεηψζεη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ θνηλσληθφ ξφιν: θάξκαθα, εηδηθή 

δίαηηα, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ή πξνζσπηθή βνήζεηα 

3. Αλάγθε γηα ηαηξηθή θξνληίδα, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ή εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο επηπιένλ 

απφ ηεο ζπλήζεηο γηα έλα παηδί ίδηαο ειηθίαο  ή εηδηθέο ζπλερηδφκελεο ζεξαπείεο, παξεκβάζεηο 

ή δηεπθνιχλζεηο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν  

 

θνπόο  ηεο έθζεζεο 

Η έθζεζε ζπληάρζεθε κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο ηεηάξηνπ δσήο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξίαο Κνηλσληθήο Παηδαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο θαη ζηνρεχεη:  

 Να πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο παηδηψλ κε ρξφλην 

λφζεκα, φπσο απνηππψλνληαη ζε δηεζλή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη εκπεηξίεο ησλ εηδηθψλ 

 Να εληνπίζεη αδπλακίεο/θελά ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ελδερνκέλσο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα  

 Να παξαζέζεη παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο παηδηψλ κε ρξφλην 

λφζεκα θαη εηδηθέο αλάγθεο 

 Να πξνηείλεη αιιαγέο ζηνρεχνληαο ζε κειινληηθή βειηίσζε, κε δξάζεηο ρακεινχ θφζηνπο 

αιιά πςειήο ζπιινγηθήο επζχλεο 

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη 

 ηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο 

ησλ παηδηψλ κε ρξφληα λνζήκαηα ζηελ Διιάδα 

Κεθάιαην 1:  

Αλάγθε γηα αιιαγή ζηελ παξερόκελε θξνληίδα  



 ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, εθπαηδεπηηθνχο, άηνκα ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

θξνληηζηέο ησλ αζζελψλ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηκνζθαηξηλνπάζεηεο 

Οη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο είλαη κνλνγνληδηαθά λνζήκαηα πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθφ 

ππνιεηπφκελν ραξαθηήξα. Πξνθαινχληαη απφ γελεηηθέο βιάβεο, κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηνιήο 

ηεο ζχλζεζεο ησλ πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ ησλ θπζηνινγηθψλ αηκνζθαηξηλψλ. Οη πην 

ζεκαληηθέο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο ζηελ Διιάδα είλαη ε κεζνγεηαθή αλαηκία (ή ζαιαζζαηκία) θαη ε 

δξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο. 

 

Μεζνγεηαθή αλαηκία (ΜΑ). Με βάζε ηελ αιπζίδα ηεο αηκνζθαηξίλεο ηεο νπνίαο ε ζχλζεζε 

δηαηαξάζζεηαη έρνπλ πεξηγξαθεί δηάθνξνη ηχπνη. Οη βαζηθνί ηχπνη ΜΑ κε θιηληθφ ελδηαθέξνλ 

είλαη ε α, ε β θαη ε δβ, αιιά θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο. Η πην ζνβαξή κνξθή είλαη ε νκφδπγε β-ΜΑ 

(κείδνλα κνξθή) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ βαξηά αηκνιπηηθή αλαηκία θαη ππνρξεσηηθέο ηαθηηθέο 

κεηαγγίζεηο πξηλ απφ ηνλ 6ν κήλα δσήο. Η ελδηάκεζε β-ΜΑ έρεη ήπηα θιηληθή βαξχηεηα κε 

ιηγφηεξεο αλάγθεο γηα κεηαγγίζεηο. Λφγσ ηεο κε απνδνηηθήο εξπζξνπνίεζεο, ηεο ρξφληαο 

αηκνιπηηθήο αλαηκίαο θαη ηεο ππεξθφξησζεο ησλ ηζηψλ απφ ειεχζεξν ζίδεξν παξαηεξείηαη 

ζεηξά παζνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη επηπινθψλ απφ πνιιά φξγαλα, κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πγεία ησλ παζρφλησλ. Η ΜΑ αληηκεησπίδεηαη κε ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο, 

απνζηδήξσζε θαη ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ. Η κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ απνηειεί ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία θαη εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζηε ρψξα 

καο, ζε λεαξή ειηθία θαη φηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. Παξάιιεια, ζε ψξηκν 

εξεπλεηηθφ ζηάδην βξίζθεηαη  θαη ε γνληδηαθή ζεξαπεία (1-3). 

 

Γξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο (ΓΝ). Απνηειεί κεηά απφ ηε ΜΑ, έλα απφ ηα ζπρλφηεξα θιεξνλνκηθά 

λνζήκαηα ζηελ Διιάδα. Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ηελ νκφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

ηα κηθηά εηεξφδπγα δξεπαλνθπηηαξηθά ζχλδξνκα (ζπλδπαζκφο γνληδίνπ S κε β ή C γνλίδην) θαη 

ηελ εηεξφδπγε θαηάζηαζε. Η νκφδπγε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ραξαθηεξίδεηαη απφ επψδπλεο 

αγγεηναπνθξαθηηθέο θξίζεηο, ρξφληα αηκφιπζε, ζπρλέο ινηκψμεηο θαη ρξφληα βιάβε δσηηθψλ 

νξγάλσλ. Η κνξθή κε ηε ζπλχπαξμε γνληδίνπ S θαη β ιέγεηαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

είλαη ε ζπρλφηεξε κνξθή ζηελ Βνξεηνδπηηθή Διιάδα θαη ζπλήζσο έρεη επηφηεξε θιηληθή εηθφλα 

απφ ηελ νκφδπγε κνξθή. 

 

Κεθάιαην 2:  

Δπηθαηξνπνηεκέλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα & Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ζχληνκε παξάζεζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη απφςεσλ 

Διιήλσλ εηδηθψλ γηα ηε θξνληίδα κηαο ζεηξάο ρξφλησλ λνζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο 

 



Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έξεπλα έρεη αλαδείμεη φηη ζηελ παζνγέλεζε ησλ αγγεηαθψλ απνθξάμεσλ 

ζηε ΓΝ ζπκκεηέρεη έλα δίθηπν θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ηα πξνζθνιιεηηθά κφξηα, 

νη θπηηαξνθίλεο, νη πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο, ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη νη ειεχζεξεο ξίδεο 

νμπγφλνπ (4). Η ζεξαπεία δηαθξίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νμέσλ ζπκβακάησλ, πνπ ελίνηε 

κπνξεί λα είλαη θαη ζαλαηεθφξα θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε ησλ νμέσλ θαη ρξφλησλ επηπινθψλ κε 

ηελ ρνξήγεζε πεληθηιιίλεο, ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ζεξαπείαο κε πδξνμπνπξία ή πξνγξάκκαηνο κεηαγγίζεσλ ή αθαηκαμνκεηαγγίζεσλ ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. Τπφ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα εθαξκνζηεί θαη κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (5). 

 

Οη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Θαιαζζαηκίαο, 

πξνσζνχλ θαη εληζρχνπλ ηελ εθαξκνγή εζληθψλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο 

ησλ αζζελεηψλ απηψλ. 

 

Κνηιηνθάθε  

H θνηιηνθάθε ζπλίζηαηαη ζε ρξφληα λφζν απηνάλνζεο αξρήο ε νπνία πξνζβάιιεη άηνκα κε 

ζπγθεθξηκέλν γελεηηθφ ππφβαζξν θαη εκθαλίδεηαη κεηά απφ ηελ βξψζε ελφο ηαπηνπνηεκέλνπ 

αληηγφλνπ, ηεο γινπηέλεο, ηεο πξσηεΐλεο πνπ αλεπξίζθεηαη ζηα δεκεηξηαθά φπσο ζην ζηηάξη, 

ην θξηζάξη θαη ηε ζίθαιε. H ραξαθηεξηζηηθή ηζηνινγηθή εηθφλα ηεο θνηιηνθάθεο πεξηιακβάλεη 

ηελ πιήξε ή ηε κεξηθή αηξνθία ησλ ιαρλψλ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, ηελ ππεξπιαζία ησλ 

θξππηψλ θαη ηε δηήζεζε ηνπ βιελλνγφλνπ κε ιεκθνθχηηαξα.  

 

Επηδεκηνινγία 

Η αλαθεξφκελε επίπησζε θαη ν επηπνιαζκφο ηεο θνηιηνθάθεο έρνπλ απμεζεί ζεακαηηθά κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ „60 ζηηο Η.Π.Α. θαη ζηελ Δπξψπε. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επξεία ρξήζε ηεο 

βηνςίαο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, κέζσ ηεο νπνίαο αλεπξίζθνληαη ραξαθηεξηζηηθέο ηζηνινγηθέο 

αιινηψζεηο, αθφκα θαη ζηελ ππνθιηληθή κνξθή ηεο, αιιά θαη ζηηο επίζεο επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο λέεο ηερληθέο νξνινγηθήο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ. ηελ Δπξψπε, ζηε 

δεθαεηία ηνπ 90, ν επηπνιαζκφο ηεο θνηιηνθάθεο ππνινγηδφηαλ πεξίπνπ ζην 1 άηνκν/122-300 

άηνκα ηνπ γεληθνχ πνιεζπζκνχ (0.33 – 0.81%). Νεφηεξεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ κεγαιχηεξν  

 επηπνιαζκφ ηεο θνηιηνθάθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ζηε Ρνπκαλία 

(2,22%), ζηε Φηλιαλδία (1 ζηα 99 παηδηά ειηθίαο απφ 9 έσο 16 εηψλ πάζρνπλ) θαη ζηελ Αγγιία, 

φπνπ ην 1% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ κε ειηθία απφ 45-76 έηε πάζρεη απφ ηελ θιηληθή ή 

ππνθιηληθή κνξθή ηεο λφζνπ (πίλαθαο 1). Η Διιεληθή Δηαηξία Παηδνγαζηξεληεξνινγηαο, 

Γηαηξνθήο θαη Ηπαηνινγίαο νινθιήξσζε θαη ζχληνκα ζα δεκνζηεχζεη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ πξψηε επηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηνλ επηπνιαζκφ ηεο λφζνπ ζηνλ παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ 

ηεο ρψξαο καο. Σα πξψηα ζηνηρεία φκσο δείρλνπλ πσο απηφο ζα μεπεξάζεη ην 1%.  



                                                 
 

Πίλαθαο 1. Δπίπησζε ηεο λφζνπ ηεο θνηιηνθάθεο ζηα παηδηά ζε δηάθνξεο ρψξεο 

 

 

 

 
 

1. αθραξψδεο Γηαβήηεο ηχπνπ Ι 

2. Απηνάλνζε ζπξενεηδίηηδα 

3. χλδξνκν Down 

4. χλδξνκν Williams 

5. χλδξνκν Turner 

6. Έιιεηςε IgA 

7. πγγέλεηα α‟ βαζκνχ  

    
 

Πίλαθαο 2. Καηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θνηιηνθάθεο 

 

Παζνθπζηνινγία 

Η θνηιηνθάθε ζεσξείηαη ζήκεξα λφζνο γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλε θαη εθιπφκελε απφ ηελ 

θαηαλάισζε πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ γινπηέλε. Φαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε γνλίδηα ηνπ Μείδνλνο 

πζηήκαηνο Ιζηνζπκβαηφηεηαο. Έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ αλεπξίζθνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ηελ θιηληθή ή ππνθιηληθή κνξθή ηεο λφζνπ. Σν γνλίδην 

HLA-DQ2 αλεπξίζθεηαη ζην 98% ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ θνηιηνθάθε ζηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ  

Δπξψπεο θαη ζην 92% ησλ αηφκσλ ζηε Νφηην Δπξψπε.Σν ίδην γνλίδην, φκσο, αλεπξίζθεηαη θαη ζην 

30% πεξίπνπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Φαίλεηαη, πσο ζηελ παζνγέλεζε ηεο θνηιηνθάθεο 

ζπκκεηέρνπλ θαη κε HLA γνλίδηα, θαζψο πξνζθάησο αλεπξέζε ζπζρέηηζε ηεο θνηιηνθάθεο κε 

γνλίδηα ζηα ρξσκνζψκαηα 5 θαη15. χκθσλα κε λεψηεξα δεδνκέλα, ν κεραληζκφο ηεο ηζηηθήο 

θαηαζηξνθήο ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν ησλ αζζελψλ κε θνηιηνθάθε πεξηιακβάλεη ηελ ηνμηθή 

δξάζε ηεο γιηαδίλεο θαη ησλ άιισλ πξνιακηλψλ ησλ δεκεηξηαθψλ, ηελ παξνπζία γελεηηθήο 

πξνδηάζεζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. πγθεθξηκέλα, ε γιηαδίλε ή θάπνηα 



άιιε πξνιακίλε εηζρσξεί ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. ε γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα άηνκα (HLA-

DQ2) ε γιηαδίλε ή ε έλσζε γιηαδίλεο θαη ηζηηθήο ηξαλζγινπηακηλάζεο (tTg) παξνπζηάδεηαη ζηα Β 

ιεκθνθχηηαξα θαη ζηα καθξνθάγα. Η tTg είλαη έλα ελδνθπηηάξην έλδπκν ην νπνίν απειεπζεξψλεηαη 

ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν ζε πεξηπηψζεηο ηζηηθήο θαηαζηξνθήο. Η παξνπζία γιηαδίλεο ελεξγνπνηεί 

ηελ tTg, ε νπνία πξνάγεη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ αλάκεζα ζε κφξηα γιηαδίλεο, κεηαμχ 

κνξίσλ γιηαδίλεο θαη άιισλ πξσηετληθψλ κνξίσλ, ελψ δεκηνπξγνχληαη θαη ζχκπινθα κφξηα 

απνηεινχκελα απφ tTg θαη γιηαδίλε. 23 Σα Β ιεκθνθχηηαξα παξάγνπλ απηναληηζψκαηα έλαληη ηεο 

tTG θαη παξνπζηάδνπλ ηε γιηαδίλε κέζσ ηεο πξσηείλεο HLA-DQ2 ζηα CD4+ T ιεκθνθχηηαξα. Σα 

CD4+ ιεκθνθχηηαξα ελεξγνπνηνχληαη θαη παξάγνπλ Th1 θπηνθίλεο φπσο είλαη ε IFN-γ θαη ν 

παξάγνληαο λέθξσζεο ηνπ φγθνπ-α (TNF-α). Η IFN-γ, κφλε ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο 

κεζνιαβεηέο, κπνξεί άκεζα λα πξνθαιέζεη βιάβε ησλ εληεξνθπηηάξσλ ή έκκεζα λα δηεγείξεη ηελ 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο (ππεξπιαζία θξππηψλ) θαη λα κεηαβάιεη ηελ σξίκαλζή ηνπο. Ο TNF-α 

ελεξγνπνηεί ηνπο εληεξηθνχο ηλνβιάζηεο νη νπνίνη εθθξίλνπλ κεηαιινπξσηεηλάζεο (MMPs) πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απνδνκή ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ.  

 

                 
 

Δηθφλα 1.Παζνθπζηνινγία θνηιηνθάθεο 

 

 

Kιηληθή εηθόλα 

Η θιηληθή εηθφλα ηεο θνηιηνθάθεο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα εθδειψζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο 

ελήιηθεο. πλήζσο, ε λφζνο εθδειψλεηαη κε ηελ εκθάληζε δηάξξνηαο θαη ζηεαηφξξνηαο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ νγθψδε, δχζνζκα θαη επηπιένληα ζην λεξφ θφπξαλα (παξνπζία αεξίσλ θαη 

ιίπνπο). Η δηάξξνηα ζπλνδεχεηαη απφ κεηεσξηζκφ, βνξβνξπγκνχο, θαη θνηιηαθέο θξάκπεο, ελψ 

ζπαλίσο ππάξρεη θαη θνηιηαθφ άιγνο. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ, επέξρεηαη ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο. Τπάξρνπλ, φκσο, νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε θνηιηνθάθε δε ζπλνδεχεηαη απφ ζνξπβψδε ζπκπηψκαηα (αζπκπησκαηηθή 

κνξθή ηεο λφζνπ). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη θελψζεηο είλαη καιαθέο ή αθφκα θαη θπζηνινγηθέο, 

ελψ θπξηαξρνχλ ην αίζζεκα αδπλακίαο, ε αηνλία θαη ε κηθξή απψιεηα βάξνπο. κσο, αθφκα θαη ε 



αζπκπησκαηηθή κνξθή ηεο λφζνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζηελ ελεξγφ κνξθή κεηά απφ κεηαβνιηθφ 

stress ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζην αλψηεξν πεπηηθφ ζχζηεκα. 

 

Ι. Τππηθή θιηληθή εηθόλα 

Πξνβάιιεη ζπλήζσο κε ζπκπηψκαηα απφ ην πεπηηθφ, εκθαλίδεηαη ζηελ ειηθία 9-24 κελψλ θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επεξεζηζηφηεηα. πάληα, ε θνηιηνθάθε 

πξνβάιιεη ζε «θξίζε»,θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή αθπδάησζε θαη 

ειεθηξνιπηηθή δηαηαξαρή. Η πνηθηινκνξθία ζην ρξφλν έλαξμεο, αιιά θαη ζηε βαξχηεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ, εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο απφ ηελ πνζφηεηα ηεο γινπηέλεο 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δηαηηνιφγην, θαζψο θαη απφ ηε δηάξθεηα ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ 

(θαίλεηαη φηη ν κεηξηθφο ζειαζκφο αζθεί πξνζηαηεπηηθφ ξφιν). 

 

ΙΙ. Άηππε θιηληθή πξνβνιή 

Μεγάινο αξηζκφο αζζελψλ δηαγηγλψζθεηαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία, ρσξίο ηππηθά ζπκπηψκαηα 

φπσο: 

1. Δξπεηνεηδήο δεξκαηίηηδα: Υαξαθηεξηζηηθφ εμάλζεκα, θπξίσο ζηα γφλαηα, ζηνπο αγθψλεο, 

ζηνπο γινπηνχο. πζρεηίδεηαη κε ελαπφζεζε IgA θαη ππνζηξέθεη κε ηε δίαηηα ρσξίο γινπηέλε. 

2. Τπνπιαζία ηεο αδακαληίλεο νπζίαο ησλ νδφλησλ. 

3. ηδεξνπεληθή αλαηκία, αλζεθηηθή ζηε ρνξήγεζε ζηδήξνπ. Φαίλεηαη λα απνηειεί πξνέρνπζα 

θιηληθή πξνβνιή ζηνπο ελήιηθεο. 

4. Υακειφ αλάζηεκα – Καζπζηέξεζε ελήβσζεο:10% ησλ παηδηψλ κε ηδηνπαζέο ρακειφ 

αλάζηεκα πάζρνπλ απφ θνηιηνθάθε. Μεξηθνί αζζελείο κε ρακειφ αλάζηεκα κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ παξάιιεια δηαηαξαρή ζηελ παξαγσγή ηεο απμεηηθήο νξκφλεο, ε νπνία 

επαλέξρεηαη ζην θπζηνινγηθφ, φηαλ ν αζζελήο αθνινπζήζεη δηαηηνιφγην ρσξίο γινπηέλε. 

5. Υξφληα επαηίηηο – Τπεξηξαλζακηλαζαηκία:Αζζελείο κε θνηιηνθάθε (ρσξίο δηαηηνιφγην ειεχζεξν 

γινπηέλεο) έρνπλ πςειά επίπεδα ηξαλζακηλαζψλ. 9% ησλ αζζελψλ κε πςειά επίπεδα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελδχκσλ, πάζρνπλ απφ θνηιηνθάθε (ζησπεξή). Σα επξήκαηα ζηε βηνςία ήπαηνο 

είλαη ζπκβαηά κε αληηδξαζηηθή επαηίηηδα, ελψ θαίλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ ελδχκσλ επαλέξρνληαη 

ζην θπζηνινγηθφ κε ηε δίαηηα. 

6. Οζηενπελία – Οζηενπφξσζε: 50% ησλ παηδηψλ θαη 75% ησλ ελειίθσλ έρνπλ ρακειή νζηηθή 

ππθλφηεηα ζηε δηάγλσζε. Η νζηηθή ππθλφηεηα επαλέξρεηαη ζην θπζηνινγηθφ έλα ηνπιάρηζηνλ 

έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηαηηνινγίνπ. 

7. Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο: Έρνπλ ζπλδεζεί κε θνηιηνθάθε, ηδίσο ζηνπο ελήιηθεο. Η θνηιηνθάθε 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη θξαληαθέο απνηηηαλψ- ζεηο θαη αλζεθηηθή επηιεςία. Η θιηληθή εηθφλα 

βειηηψλεηαη κε ηε δίαηηα. ηνπο ελήιηθεο έρεη πεξηγξαθεί παξεγθεθαιηδηθή αηαμία – αηαμία ηεο 

γινπηέλεο. 

8. Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο: Η θνηιηνθάθε ζπζρεηίδεηαη κε ζνβαξή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, φπσο 

θαηάζιηςε, άγρνο, πνπ ελδερνκέλσο αληαπνθξίλνληαη ζην δηαηηνιφγην ρσξίο γινπηέλε. 

9. ηεηξφηεηα – Τπνγνληκφηεηα – Πνιιαπιέο απνβνιέο: Μεξηθέο κειέηεο πξνηείλνπλ έιεγρν γηα 

θνηιηνθάθε ζηηο εγθχνπο (Κφζηνο; θεινο;).Φαίλεηαη φκσο φηη ιφγσ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ 



ζηηο κε δηαγλσζζείζεο θνηιηνθάθεο ζηελ έθβαζε ηεο θπήζεσο, ε αλαγθαηφηεηα γηα αληρλεπηηθέο 

δνθηκαζίεο (screening) ζηηο εγθχνπο κειεηάηαη. 

 

Γηάγλσζε 

Tα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί νξνινγηθέο δνθηκαζίεο πνιχηηκεο γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. 

Tα αληηελδνκπζηαθά αληηζψκαηα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επαηζζεζία (πάλσ απφ 90%) θαη εηδηθφηεηα 

(πάλσ απφ 95%). Eπεηδή, φκσο, ηα αληηζψκαηα απηά είλαη ηεο ηάμεσο IgA, ε δνθηκαζία κπνξεί λα 

απνβεί ςεπδψο αξλεηηθή φηαλ ην άηνκν έρεη έιιεηςε IgA. Tα αληηγιηαλδηληθά αληηζψκαηα ησλ 

ηάμεσλ IgA θαη IgG έρνπλ κηθξφηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα απφ ηα αληηελδνκπζηαθά θαη 

επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία, θαζψο ε επαηζζεζία ηνπο κεηψλεηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ ειηθία ησλ 3 

εηψλ. Πξφζθαηα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αληηζψκαηα έλαληη ηεο ηζηηθήο 

ηξαλζγινπηακηλάζεο, ηα νπνία έρνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία  απφ ηα αληηελδνκπζηαθά. H 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Eπξσπατθήο Παηδνγαζηξεληεξνινγηθήο Eηαηξείαο 

(ESPGHAN 2006) γίλεηαη πιένλ κε κηα βηνςία εθφζνλ  ην παηδί ηξψεη γινπηέλε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 

κήλεο .Έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη ζε παηδηά άλσ ησλ 2 εηψλ ε αλάγθε γηα 3 βηνςίεο ιεπηνχ εληέξνπ, 

φπσο ζπλεζηδφηαλ κεξηθά ρξφληα πξηλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο λφζνπ, κπνξεί λα απνθεπρζεί, εάλ ε 

ηζηνινγηθή εηθφλα ηεο πξψηεο βηνςίαο είλαη ηππηθή, εάλ ε θιηληθή βειηίσζε είλαη εκθαλήο, θαη εάλ 

ηα πςειά επίπεδα αληηζσκάησλ επηζηξέθνπλ ζηα θπζηνινγηθά κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ηεο γινπηέλεο 

απφ ηε δίαηηα. Aλ φκσο ηα θξηηήξηα απηά δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ, ηδηαίηεξα φηαλ ην παηδί 

είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν εηψλ, ζην νπνίν ε δπζαλεμία ζηε γινπηέλε κπνξεί λα είλαη παξνδηθή θαη ε 

ηζηνινγηθή εηθφλα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζπρλή θαηά ηελ ειηθία απηή ηξνθηθή αιιεξγία, ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεχηεξε θαη ηξίηε βηνςία θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε ακέζσο πξνεγνχκελα.  

 

Με κεγάιν ελδηαθέξνλ αλακέλνληαη σζηφζν νη θαηλνχξγηεο νδεγίεο ηεο ESPGHAN πνπ ζα 

δεκνζηεπηνχλ άκεζα. χκθσλα κε απηά πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο ESPGHAN 

θέηνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαίλεηαη πσο ε εηδηθφηεηα θαη ε επαηζζεζία ησλ νξνινγηθψλ ηεζη 

πνπ δηαζέηνπκε έρεη πιένλ απμεζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα είλαη δπλαηή 

ε απνθπγή ηεο βηνςίαο γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. 

 

Θεξαπεία 

H ζεξαπεία ηεο θνηιηνθάθεο ζπλίζηαηαη ζε απζηεξή δίαηηα ειεχζεξε απφ γινπηέλε γηα φιε ηε δσή 

ηνπ αζζελνχο φρη κφλν γηα ηελ απνθπγή ησλ θιηληθψλ ππνηξνπψλ αιιά θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

θαθνήζεηαο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Oη αζζελείο κπνξνχλ λα ηξψλε 

ξχδη θαη θαιακπφθη, ελψ απαγνξεχνληαη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ζηηάξη, θξηζάξη θαη ζίθαιε.Μεγάιε 

ζπδήηεζε έρεη γίλεη γηα ην θαηά πφζν ε βξψκε είλαη ειεχζεξε γινπηέλεο θαη άξα επηηξεπηή ζηε 

δίαηηα ησλ αηφκσλ κε θνηιηνθάθε. Νεφηεξα δεδνκέλα θαίλεηαη λα απνδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο 

κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο εηαηξίεο παηδν-γαζηξελεηξνινγίαο λα επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ηεο. 

Κπζηηθή ίλσζε 

 



πκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία εθήβσλ κε θπζηηθή ίλσζε: Απνηύπσζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο 

Η θπζηηθή ίλσζε (ΚΙ) είλαη ζπρλή, ρξφληα, θιεξνλνκηθή, πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο ηεο ιεπθήο 

θπιήο. Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο λφζνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ζηε 

βειηίσζε ηεο ζξέςεο, ζηελ θπζηνινγηθή ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ δηαηήξεζε θαιήο 

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή εμέιημε ζηε ζεξαπεία 

ηεο λφζνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε εηζπλεφκελσλ αληηβηνηηθψλ,  ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν θαζαξηζκφ ησλ πλεπκφλσλ θαη ηελ θπθινθνξία ζθεπαζκάησλ γηα ηελ 

θαιχηεξε ζξεπηηθή ππνζηήξημε. Νέα θάξκαθα φπσο ην VX770 ζηνρεχνπλ ζηελ «ιεηηνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε» ηεο κνξηαθήο δηαηαξαρήο ζπγθεθξηκέλεο κεηάιιαμεο. 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, απαηηείηαη 

απφ ηνλ αζζελή θαζεκεξηλή θξνληίδα δηάξθεηαο 2-4 σξψλ, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο 

λφζνπ. ηελ παηδηθή ειηθία, νη γνλείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξνρή απηήο ηεο 

θξνληίδαο. Η επζχλε ζηαδηαθά κεηαβηβάδεηαη ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο θαη ζπκπίπηεη κε ηελ ηάζε γηα κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία αιιά θαη κε ηελ 

επηδείλσζε ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ ε νπνία ζπρλά ζπκβαίλεη ηελ πεξίνδν απηή. Απηφ νδεγεί ηνπο 

εθήβνπο αζζελείο κε ΚΙ ζπρλά λα κελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεξαπείαο θαη 

νδεγνχληαη ζε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο λφζνπ.  

 

Η ζπκκφξθσζε εθήβσλ κε ΚΙ ζηηο δηάθνξεο ζεξαπείεο  έρεη ππνινγηζζεί ζε πεξηνξηζκέλεο 

κειέηεο θαη θπκαίλεηαη απφ 22% έσο 71%. (Modi et al 2006). Δίλαη πνιινί νη παξάγνληεο νη 

νπνίνη νδεγνχλ ζε θαθή ζπκκφξθσζε θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή (ειηθία, θχιν, 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, απφζηαζε απφ θέληξν παξαθνινχζεζεο), ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

(άγρνο ή θαηάζιηςε, απνδνρή ή φρη ηεο λφζνπ),  αιιά θαη ηελ βαξχηεηα ηεο λφζνπ (ρξφλνο 

θαζεκεξηλήο θξνληίδαο, παξελέξγεηεο θαξκάθσλ, ζπρλέο λνζειείεο, θι). Παξάγνληεο νη νπνίνη 

νδεγνχλ ζε θαιή ζπκκφξθσζε είλαη νη θαιέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ε ππνζηήξημε θαη απνδνρή 

απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο ζεξάπνληεο (ηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, θπζηνζεξαπεπηέο). Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ  νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαιήο ζπλεξγαζίαο ζηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα. 

 

Νεπξνινγηθά λνζήκαηα 

Χο κνληέιν παηδηαηξηθνχ λεπξνινγηθνχ λνζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε (ΔΠ) πνπ είλαη ε ζπρλφηεξε αηηία θηλεηηθήο αλαπεξίαο θαηά ηε παηδηθή ειηθία. H ΔΠ 

πεξηγξάθεη νκάδα κφληκσλ δηαηαξαρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηάζεο θαη ηεο 

θίλεζεο, πνπ πξνθαιεί πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνδίδεηαη ζε ζηαηηθέο δηαηαξαρέο 

πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν εκβξπτθφ ή βξεθηθφ εγθέθαιν. Η ΔΠ επηιέγεηαη δηφηη 

ζπλδπάδεη πνιιά ρξφληα θαη ζνβαξά λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θηλεηηθή δηαηαξαρή (ην θχξην πξφβιεκα), ηηο δηαηαξαρέο ηεο 



αληίιεςεο, ηηο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, ηελ λνεηηθή πζηέξεζε, ηελ επηιεςία, ηα αηζζεηηθά θαη 

αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, ηηο δηαηαξαρέο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα 

δεπηεξνγελή κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. 

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζην αηνκηθφ ηζηνξηθφ θαη ηελ θιηληθή εηθφλα ελψ ζήκεξα, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε εμέηαζε ε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία εγθεθάινπ πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ ηχπν ηεο 

εγθεθαιηθήο βιάβεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζπλέβε ε βιάβε ή ε δηαηαξαρή. Πεξαηηέξσ 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο (κεηαβνιηθφο, γελεηηθφο) πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αηηηνινγία ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη πξνθαλήο ή γηα ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ κε ζηαηηθή 

δηαηαξαρή. 

 

Οιηζηηθή αληηκεηώπηζε ΔΠ από ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο 

Η νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΔΠ, πεξηιακβάλεη ηελ δηαρείξεζε ησλ θηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ινηπψλ ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη απαηηεί ηαηξηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή θξνληίδα θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Οη αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο 

είλαη ε έλαξμε αληηκεηψπηζεο κφιηο ηεζεί ε δηάγλσζε, ε ζπκκεηνρή πνιιψλ εηδηθνηήησλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ έλα επέιηθην ζεξαπεπηηθφ πιάλν πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ηεο αλάγθεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο θαη ε ζεξαπεία κε ζηφρνπο. Οη δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη 

πξέπεη λα πξνζθέξνληαη φηαλ ρξεηάδνληαη θαη φρη κε ηεξαξρηθφ ηξφπν. 

 

Οη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο ηεο ΔΠ, ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ θαζφξηζε ε ΠΟΤ, πεξηιακβάλνπλ 

ηελ βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο εθηέιεζεο ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ. 

Πεξαηηέξσ θαη θαζψο ν κηθξφο αζζελήο κεγαιψλεη ε ζεξαπεία ζηνρεχεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

θαιήο πγείαο ησλ παζρφλησλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαη θξνληηζηψλ θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ επηπινθψλ. Η λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα ελειίθσλ κε ΔΠ απφ ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα, αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα, θαξθίλν θαη ηξαχκα, είλαη πςειφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

 

Ογθνινγηθά λνζήκαηα 

O θαξθίλνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ αγψλα ρξφλην θαη ςπρνθζφξν πνπ δηέπεηαη φκσο απφ 

ζεκαληηθή επηηπρία. Η ζεκαληηθή πξφνδνο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

παζνγέλεηαο φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ζηελ παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία, νδεγεί ζήκεξα ζε ίαζε πεξηζζφηεξν απφ ην 60% φισλ ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ 

κε θαθνήζε λνζήκαηα. Μάιηζηα, είλαη γλσζηφ φηη νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ ηψληαη ζε 

πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα αγγίμεη ην 90%. Απηή είλαη ε αληακνηβή ησλ παηδηάηξσλ-νγθνιφγσλ 

γηαηί ην παηδί θαη ν έθεβνο είλαη πεγή ειπίδαο , δχλακεο θαη άληιεζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

κσο παξά ηα απνηειέζκαηα απηά, ν θαξθίλνο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηνλ 

δπηηθφ θφζκν ζηα παηδηά απφ ελφο έηνπο έσο ηελ εθεβεία θαη ηνπο λεαξνχο ελειηθεο. Οη 

θαθνήζεηεο είλαη ζπάληα λφζνο, κε εηήζηα επίπησζε 200 πεξίπνπ λέεο πεξηπηψζεηο ζην 



εθαηνκκχξην. Ο θαξθίλνο ζπλήζσο δελ θιεξνλνκείηαη. Μέρξη ζήκεξα είλαη γλσζηά ιίγα θαθνήζε 

λνζήκαηα πνπ έρνπλ θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε, φπσο ην ξεηηλνβιάζησκα, ν θιεξνλνκηθφο 

ηχπνο ηνπ φγθνπ Wilms' (1% ησλ παζρφλησλ απφ φγθν Wilms'). Δλ ηνχηνηο ηα ζχλδξνκα 

αλνζναλεπάξθεηαο θαη ε λεπξντλσκάησζε ηχπνπ Ι, ηα νπνία είλαη θιεξνλνκηθά σνζήκαηα, 

ζπζρεηίδνληαη ηζρπξά κε κεγάιν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. Η έγθαηξε 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ απφ ηνλ παηδίαηξν θαη ην γεληθφ γηαηξφ, ζα βνεζήζεη ην παηδί θαη 

ηνλ έθεβν λα δηαγλσζζεί έγθαηξα θαη λα νδεγεζεί ζε θαιχηεξε γεληθή θαηάζηαζε θαη 

ελδερνκέλσο ρσξίο πξνρσξεκέλε λφζν ζην εηδηθφ νγθνινγηθφ θέληξν.  

 

Η ιεκθνβιαζηηθή ιεπραηκία είλαη ε ζπρλφηεξε θαθνήζεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη απνηειεί ην 

25% ησλ θαθνεζεηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Γεχηεξε ζε ζπρλφηεηα θαθνήζεηα είλαη νη φγθνη 

εγθεθάινπ θαη αθνξνχλ ην 20% ησλ θαθνεζεηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Αθνινπζνχλ ηα 

ιεκθψκαηα κε πνζνζηφ 15%, ην λεπξνβιάζησκα κε πνζνζηφ δηάγλσζεο 7%, ην 

λεθξνβιάζησκα κε 6% θαη άιινη φγθνη φπσο νη φγθνη νζηψλ, φγθνη γελλεηηθψλ νξγάλσλ, 

ζαξθψκαηα, ξεηηλνβιάζησκα θαη άιινη ζπαληφηεξνη φγθνη. Η ζπρλφηεηα ησλ θαθνεζεηψλ ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο παξνπζηάδεη κηθξή ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε αιιά ε επηβίσζε ησλ θαθνήζσλ 

λνζεκάησλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεηψζεη αικαηψδε άλνδν. 

 

Πεληαεηήο Δπηβίσζε Παηδηώλ κε Καξθίλν ηηο δεθαεηίεο 1960-70 θαη 1990-2000 

                                               1960-1970         1990-2000 

 Ομεία Λεκθνβιαζηηθή Λεπραηκία     <10%               80-96 % 

 Νφζνο Hodgkin                               55%               90-100 % 

 Non-Hodgkin Λέκθσκα                  <10%              75-90 % 

 Νεθξνβιάζησκα                             40%               80-100 % 

 γθνη νζηψλ                                    5%               75-90 % 

 Ραβδνκπνζάξθσκα                          45%               75 %Πεληαεηήο   

 

ήκεξα ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα εηδηθά Παηδηαηξηθά - Ογθνινγηθά Σκήκαηα ζηα νπνία 

αληηκεησπίδνληαη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε θαξθίλν. Τπάξρεη απμαλφκελε ππνδνκή θαη ζηήξημε 

γηα έξεπλα ζηα λνζνθνκεία παίδσλ θαη ελειίθσλ ζε επίπεδν λέσλ θαξκάθσλ ή πεηξακαηηθψλ 

ζεξαπεηψλ. Οη παηδίαηξνη - νγθνιφγνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε κεγάιεο επηζηεκνληθέο νκάδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηα λεφηεξα επηηεχγκαηά 

ηνπο. Έηζη ζηα ππάξρνληα Παηδηαηξηθά – Ογθνινγηθά Σκήκαηα ηεο Διιάδνο εθαξκφδνληαη 

δηεζλή πξσηφθνιια ζεξαπείαο, ήδε δνθηκαζκέλα θαη κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ: ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, ζπλαθείο εηδηθφηεηεο, είλαη έκπεηξνη θαη 

επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνη, αιιά δελ επαξθεί πάληα. ε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ 



απαηηνχληαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ Διιάδα (ζε νξηζκέλα 

είδε φγθσλ εγθεθάινπ θαη ζπκπαγψλ φγθσλ), εηδηθή αθηηλνζεξαπεία (ελδντζηηθή), νη ηαηξνί 

ζπληζηνχλ ηε κεηάβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ εχθνιε 

θαη έγθαηξε κεηαθνξά  ρνξεγψληαο θαη ηηο απαξαίηεηεο βεβαηψζεηο. Χζηφζν εθηφο απφ ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε, ηελ επηινγή ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο, ηελ αζθαιή εθαξκνγή ηεο θαη 

ηελ ζπλερηδφκελε παξαθνινχζεζε θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο, ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε 

ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο.  

 

Δμειίμεηο ζηελ ζεξαπεία 

 

H επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν έρεη νδεγήζεη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθθξάζεσλ: ζπλερηδφκελε χθεζε, καθξά επηβίσζε (long-term survival), 

θάζε απνζεξαπείαο θαη «πξαγκαηηθή ίαζε» (true cure).    Η αχμεζε ηεο επηβίσζεο επηηεχρζεθε 

κε ηελ ζπλδπαζκέλε ρεκεηνζεξαπεία, κε παξάιιειε κείσζε ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη απνθπγή 

αθξσηεζηαζηηθψλ επεκβάζεσλ. Παξάδεηγκα, ζηελ Λεπραηκία ηεο παηδηθήο ειηθίαο φπνπ ε 

αθηηλνζεξεία ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) ρνξεγείηαη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ 

αζζελψλ, ελψ ε δφζε κεηψζεθε ζηα 1200cGy θαη 1800 cGy αληίζηνηρα γηα ηελ πξνθπιαθηηθή 

θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Η κείσζε απηή έγηλε εθηθηή κε ηελ επηπξφζζεηε 

ρνξήγεζε κεγάισλ δφζεσλ Μεζνηξεμάηεο θαη Αξαζπηίλεο, πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξσηνθφιισλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο επηβίσζεο, 

απνθεχγνληαο ηε βιαπηηθή επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. 

 

Η εμέιημε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο νδήγεζε επίζεο ζε βειηίσζε ηεο επηβίσζεο ζηα Λεκθψκαηα. 

Δηδηαίηεξα ζην Λέκθσκα Hodgkin, ε ηξνπνπνίεζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ αχμεζε 

ηελ επηβίσζε έσο ηελ πιήξε ίαζε (100% επηβίσζε),  κε κείσζε ηεο δφζεο θαη πεδίνπ ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαη απνθπγή ηεο ζε αξθεηνχο αζζελείο, ελψ παξάιιεια βειηηψζεθε ε 

δηαηεξήξεζε ηεο γνληκφηεηα πνπ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ ζέκα  ηεο ζεξαπείαο ζε απηφ ην λφζεκα.  

 

Οη φγθνη εγθεθάινπ απνηειψληαο ηε δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα θαθνήζεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

επεξέαδαλ πνιχ ην δείθηε επηβίσζεο. Η εηεξνγέλεηα ηνπ λνζήκαηνο ζην βαζκφ θαθνήζεηαο 

(grade I-IV), ε δηαθνξεηηθή εληφπηζε πνπ άιινηε επέηξεπε ηε ξηδηθή αθαίξεζε θαη άιινηε ήηαλ 

απνηξεπηηθή ε νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, αιιά θαη ε χπαξμε ηνπ 

αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ πνπ έθαλε δχζθνιε ηελ δηείζδπζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ 

θαξκάθσλ ήηαλ παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηα πνζνζηά επηβίσζεο θαη ε επηβίσζε 

θπκαηλφηαλ απν 0% έσο 90%. Θεακαηηθή βειηίσζε επέθεξαλ νη λεψηεξεο ηερληθέο απεηθφληζεο 

θαη θπξίσο ε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία πνπ ζεσξείηαη πιένλ ε εμέηαζε πξψηεο επηινγήο γηα ην 

ΚΝ, γηαηί δελ έρεη αθηηλνβνιία θαη επηηξέπεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε δηάγλσζε θαη ζηελ 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ησλ φγθσλ εγθεθάινπ. Η λεπξνρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηνπ φγθνπ 

απνηειέη ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεε έθβαζεο ησλ αζζελψλ θαη ππάξρνπλ δηεζλψο ζεκαληηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ.  



 

Η αθηηλνζεξαπεία γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ήηαλ ε θπξηφηεξε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο εθηφο απν ηελ 

εμαίξεζε, θαη γηλφηαλ κε ηελ θιαζζηθή αθηηλνβνιία κε Κνβάιηην. Οη επηπηψζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο 

ζηνλ αλαπηπζφκελν εγθέθαιν ηνπ παηδηνχ ήηαλ πνιιέο κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη λεπξνινγηθά θαηάινηπα. Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο αθηηλνζεξαπείαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηερληθέο ηξηζδηάζηαηεο αθηηλνβφιεζεο (3-D) θαη ελεξγνχ ηξνπνπνίεζεο ησλ πεδίσλ κε 

δηαθξάγκαηα (collimators) βνεζά ζηελ αθηηλνβφιεζε κηθξφηεξνπ κέξνπο ηνπ πγηή εγθεθάινπ 

θαη κείσζε ησλ απψηεξσλ επηπινθψλθπξίσο λφεζεο, αλάπηπμεο θαη ελδνθιξηλνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλΟ αηκαηνεγθεθαιηθφο θξαγκφο απνηεινχζε εκπφδην γηα ηε ρεκεηνζεξαπεία ζε 

φγθνπο εγθεθάινπ. Σν 1990 άξρηζε ε ρνξήγεζε ζπλδπαζκνχ πιαηίλαο-θπθινθσζθακίδεο-

εηνπνζίδεο ζε παηδηά κε φγθν εγθεθάινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ρεηξνπξγείν θαη αθηηλνζεξαπεία. Σα 

πνζνζηά επηβίσζεο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη γηα απηφ ε WHO αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε 

ηνπο φγθνπο εγθεθάινπ δεκηνπξγψληαο θαιχηεξε ηζηνινγηθή ηαμηλφκεζε θαη θαζνξίδνληαο 

ππννκάδεο ψζηε λα βνεζήζε ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε. Τπάξρεη απμαλφκελε ρξήζε ηεο  

κνξηαθήο/ γελεηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ φγθσλ ΚΝ. Η ρξήζε κεγαζεξαπείαο κε ππνζηήξημε 

απηφινγσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (κεηακόζρεπζε) ζε επηιεγκέλνπο, κηθξήο ειηθίαο αζζελείο 

, γηα ηελ απνθπγή αθηηλνζεξαπείαο ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν επίζεο απνηειεί λέν νπιν 

ζηε θαξέηξα καο. εκαληηθή εμέιημε ππήξμε θαη ζηνπο φγθνπο νζηψλ, φπνπ ε ρεκεηνζεξαπεία, ε 

ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηξεζέληνο νζηνχ κε κεηαιιηθφ 

πξφζεκα, αχμεζαλ ζεακαηηθά ηελ επηβίσζε δηαηεξψληαο ηελ αξηηκέιεηα ηνπ αζζελνχο θαη 

επηηξέπνληαο θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Η απμαλφκελε θαη ζηνρεπκέλε ρξήζε βηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ησλ αληη-αγγεηνγελεηηθψλ θαξκάθσλ θαη ησλ εηδηθψλ κνλνθισληθψλ 

αληηζσκάησλ θαηά ηνπ λεπξνβιαζηψκαηνο, ησλ ιεκθσκάησλ θαη νη αλνζνζεξαπείεο θαηά ησλ 

θαθνεζεηψλ αλνίγνπλ λέα θεθάιαηα θαη πξννπηηθέο πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν.   

 

κσο, παξά ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πξφγλσζε ησλ παηδηψλ κε θαθνήζε λνζήκαηα θαη ηα 

πςειά πνζνζηά ίαζεο, είλαη γλσζηφ φηη ην 1/3 ησλ πξνζβειεκέλσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζα 

νδεγεζεί ηειηθά ζην ζάλαην. Έηζη ινηπφλ, ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζην παηδί είλαη ηδηαίηεξα 

δξακαηηθή θαη ζηξεζζνγφλα θαη νη επηπηψζεηο θαζνξίδνληαη απφ πνιιέο, δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο φπσο ε ειηθία, ε πξνζσπηθφηεηα, ε νηθνγέλεηα αιιά θαη ην είδνο ηνπ θαξθίλνπ 

θαζψο θαη ε έθηαζε ηεο λφζνπ. Η ελεκέξσζε ηεο δηάγλσζεο είλαη ε πην ζνβαξή θαη θξίζηκε 

ζηηγκή γηα ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία παξά ην άγρνο θαη ηελ αλαηαξαρή ηεο νθείιεη λα ελεκεξσζεί 

θαη λα θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα. Απνηειεί ηελ αξρή ελφο δχζθνινπ δξφκνπ, ν νπνίνο φκσο ζε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Η αλαθνίλσζε ηεο 

δηάγλσζεο ζηνπο γνλείο πξνθαιεί ιχπε θαη ςπρηθφ πφλν θαη ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ςπρνιφγνη θαη γνλείο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο ζπρλά κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν: Άιινη ηείλνπλ ζηελ "πξνζηαηεπηηθή" θαη άιινη ζηελ "αλνηρηή" πξνζέγγηζε (protective – 

open approach). Παιαηφηεξα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε ιεπηνκεξήο γλψζε ηεο αζζέλεηαο θαη ε 

πηζαλφηεηαο ζαλάηνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ην παηδί, δεκηνπξγψληαο ηνπ άγρε θαη θφβνπο 

πνπ ζα ην εκπφδηδαλ ζην λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαη ζεηηθά ηελ αζζέλεηα. ήκεξα 



ζηνλ δηεζλή ρψξν νη ηαηξνί θαη ε νκάδα πγείαο ζπκβνπιεχνπλ πην ζπρλά αλνηρηή επηθνηλσλία κε 

ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηε δηάγλσζε κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο.  

 

Δλεκέξσζε αζζελώλ 

Η ελεκέξσζε ησλ εθήβσλ κε θαξθίλν είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε θαη πεξίπινθε. Μέζα απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία γνλείο θαη έθεβνη κπνξνχλ αθ‟ ελφο λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ζθέςεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη αθεηέξνπ λα είλαη απαξαίηεηνη ζπλεξγάηεο ζηε ζεξαπεία. Σελ ηειεπηαία 

δεθαεηία παξαηεξείηαη παγθφζκηα κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ εθήβσλ 

κε θαξθίλν. Έηζη, απφ ηελ ππεξπξνζηαζία ηείλνπκε λα νδεγεζνχκε ζηελ εηιηθξηλή θαη αλνηθηή 

επηθνηλσλία. Δίηε κε ηνλ έλα είηε κε ηνλ άιιν ηξφπν ην κεγάιν παηδί θαη ν έθεβνο κε θαξθίλν 

εκθαλίδνπλ αζπλήζηζηεο πξνθιήζεηο ζηνλ ζεξαπεπηή γηαηξφ θαη ηα άιια κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

νκάδαο. Σν επηπξφζζεην θνξηίν ηνπ θαξθίλνπ ζηελ ειηθία απηή, νδεγεί ζπρλά ζε απψιεηα ηεο 

απηνεθηίκεζεο, ειέγρνπ θαη αλεμαξηεζίαο, αλαζηάησζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο κε ηελ 

επαθφινπζε αιιαγή ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, θφβνπο γηα απφξξηςε απφ ηνπο θίινπο κε 

απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο έθεβνο 

ρξεηάδεηαη εζηθή θαη πξαθηηθή βνήζεηα θαη ελζάξξπλζε. Σν κεγάιν θαη ζεκαληηθφ εξψηεκα είλαη 

απφ πνχ θαη απφ ηη ζα αληιήζνπλ νη έθεβνη απηή ηελ ζηήξημε θαη πφζν βνεζνχλ απηέο νη πεγέο 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηελ δξακαηηθή εκπεηξία ηνπ θαξθίλνπ. Απφ απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαίλεηαη φηη ε κεηέξα θαη νη θίινη είλαη νη δχν 

βαζηθέο πεγέο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη βέβαηα θαη ν ξφινο ηνπ 

παηέξα, αδειθψλ θαη άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θνηλσληθή 

ζηήξημε θαη ε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ζρεηίδνληαη ζεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ έθεβν θαη ηελ 

καθξνρξφληα επίδξαζε ηνπ θαξθίλνπ θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ. ήκεξα είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη 

νη έθεβνη, ειηθίαο 15 έσο θαη 18 ρξφλσλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα παξαθνινπζνχληαη 

ζε παηδηαηξηθά νγθνινγηθά ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα απηά πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα κε 

απνηέιεζκα ηελ θαιή πνηφηεηα ζεξαπείαο αιιά θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο. Η ηαηξηθή θαη 

ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζε Παηδηαηξηθέο - Ογθνινγηθέο κνλάδεο ή εηδηθέο 

κνλάδεο εθήβσλ ζε παηδηαηξηθά λνζνθνκεία είλαη πην θνληά ζηηο αλάγθεο απηήο ηεο ειηθίαο 

αιιά θαη πξνζθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ θαξθίλν, ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ησλ ελειίθσλ. 

 

ηνλ 21ν αηψλα, δελ αξθεί κφλν ε καθξά επηβίσζε ή ε ίαζε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ κε 

θαξθίλν. Μέζα ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδνο είλαη ε ςπρνινγηθή- θνηλσληθή 

ζηήξημε θαη ε εθπαίδεπζε. Η ζρνιηθή παξέκβαζε είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία θαη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η 

χπαξμε ζρνιείνπ ζηα παηδηαηξηθά – νγθνινγηθά ηκήκαηα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηε καζεζηαθή θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ παζρφλησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σα παηδηά 

θαη νη έθεβνη εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, άγρε θαη θφβνπο αιιά θαη 

επηζπκίεο, ειπίδεο θαη φλεηξα κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έθθξαζεο.  

 



H επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν έρεη νδεγήζεη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθθξάζεσλ «καθξά ζπλερηδφκελε χθεζε» - long term survival - ,θάζε 

απνζεξαπείαο θαη αιεζηλή ίαζε – true cure. ήκεξα ηα 2/3 ησλ παζρφλησλ ηψληαη, φκσο ε ίαζε 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πνηφηεηα δσήο θαη θνηλσληθή επαλέληαμε. Οη έθεβνη πνπ έρνπλ 

δψζεη ηε κάρε ηνπο κε ηνλ θαξθίλν θαη ηνλ λίθεζαλ ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ ηνλ αγψλα ηνπο 

γηα ηε δσή, άιιαμαλ θηινζνθία απνθηψληαο έηζη ζεηηθή ζηάζε δσήο. Πξέπεη βεβαίσο λα ηνληζηεί 

φηη ε επαξθήο πιεξνθφξεζε, ε αλνηθηή επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθή ζπκπαξάζηαζε 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ επαλέληαμε ησλ επηβησζάλησλ απφ θαξθίλν. Δλ 

ηνχηνηο δηάθνξεο κειέηεο ζπκθσλνχλ φηη ην 50% πεξίπνπ ησλ κεγάισλ παηδηψλ θαη εθήβσλ 

αληηκεησπίδνπλ θαιά ηελ θαηάζηαζή ηνπο κε παξνδηθά αιιά αλαζηξέςηκα ζπκπηψκαηα 

ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ην 35% παξνπζηάδνπλ κέηξηαο βαξχηεηαο δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο 

ελψ ην 15% εθδειψλεη ζνβαξφηεξεο δηαηαξαρέο φπσο άξλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απφθξπςε 

(ζπλνκσζία ζησπήο), άγρνο ζαλάηνπ, θαηάζιηςε θαη έκκεζε απηνθαηαζηξνθηθή δηάζεζε κε 

παξακέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, άξλεζε ιήςεο ησλ θαξκάθσλ, 

ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ απαηηεί ε αξξψζηηα θαη ε ζεξαπεία ηεο.  

 

Η εθαξκνγή ζπλδπαζκέλεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθίλνπ παηδηψλ θαη εθήβσλ έρεη 

κελ επηηχρεη καθξφρξνλε ειεχζεξε λφζνπ επηβίσζε ζην 60% ησλ αζζελψλ - φπσο ήδε έρεη 

αλαθεξζεί – είλαη φκσο δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ απψηεξεο επηπηψζεηο ζηα δηάθνξα φξγαλα 

θαζψο θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Η ζπρλφηεηα θαη ε βαξχηεηα απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ 

ζρεηίδεηαη κε πνηθίινπο παξάγνληεο απφ κε πνηθίινπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

ζεκαληηθφηεξνη είλαη ην είδνο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαζψο επίζεο θαη ν 

ηχπνο ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ε ειηθία θαηά ηε 

ζεξαπεία θαη ν ρξφλνο πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

- Nεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ζπκβαίλνπλ ιφγσ παξελεξγεηψλ ηεο ζεξαπείαο ζην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) ή πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Οη δηαηαξαρέο ζηα παηδηά κε ΟΛΛ 

πνπ έιαβαλ αθηηλνζεξάπεηα ΚΝ παξάιιεια κε ελδνξξαρηαίεο εγρχζεηο ρεκεηνζεξαπεηψλ 

παξαγφλησλ είλαη ζπλήζσο ήπηεο, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε αλαζηξέςηκεο. 

ρεηίδνληαη κε ηελ ειάηησζε ηεο κλήκεο, καζεζηαθέο δηαηαξαρέο θαη ειάηησζε ηνπ δείθηε 

επθπΐαο (ΙQ). ηηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο εληάζζνληαη νη θνβίεο, ζπλαηζζήκαηα 

απηναπφξξηςεο, ε θαηάζιηςε, ε ππεξθαγία θαη ε απφζπξζε. 

 

- Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη ζπρλά θαη αθνξνχλ θχξηα ηελ πξνζβνιή ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Η ΑΚΘ (ζε αζζελείο κε ΟΛΛ θαη φγθνπο ΚΝ) κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζθνιίσζε θαη απψιεηα ηεο θαηά κήθνο αχμεζεο ησλ αζζελψλ. Οη ζπρλφηεξεο απψηεξεο 

επηπινθέο είλαη ε ηζραηκηθή λέθξσζε ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ ζην 13 – 20% ησλ αζζελψλ 

πνπ αθηηλνβνιήζεθαλ. Οη ρεκηθνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη θπξίσο ηα θνξηηθνεηδή.    

 



- ζνλ αθνξά ηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο θαη ηελ ε αθηηλνζεξαπεία (ΑΚΘ) ζε εθήβνπο κε φγθν 

εγθεθάινπ, ζπιαρληθνχ θξαλίνπ θαη ηξαρήινπ θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ ΟΛΛ 

πξνθαιεί δηαηαξαρή ζηελ παξαγσγή απμεηηθήο νξκφλεο (GH) κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή 

ηεο θαηά κήθνο αχμεζεο. Δπίζεο ε ΑΚΘ κεζνζσξαθίνπ ζηελ νπνία ππνβάιινληαη αζζελείο 

κε Hodgkin θαη non-Hodgkin ιεκθψκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνθιηληθφ ή θιηληθφ  

ππνζπξενεηδηζκφ. Η δπζιεηηνπξγία ησλ γνλάδσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνμηθή δξάζε θπξίσο ησλ 

αιθπιηνχλησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ παξαγφλησλ (κερισξαηζακίδε, ρισξακβνπθίιε, 

πξνθαξβαδίλε, βνπζνπιθάλε ), θαη ηεο ΑΚΘ ε νπνία πξνθαιεί ζνβαξή βιάβε ησλ γνλάδσλ 

θαη ζηα δχν θχια. 

 

- ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα νη απψηεξεο επηπηψζεηο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη θπξίσο ησλ αλζξαθπθπθιηλψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθδήισζε κπνθαξδηνπάζεηαο ή 

πεξηθαξδίηηδνο. Η ΑΚΘ ηνπ κεζνζσξαθίνπ ή ε ζχγρξνλε ρνξήγεζε δπλεηηθά θαξδηνηνμηθψλ 

θαξκάθσλ (θπθινθσζθακίδε, κηηνκπζίλε C) απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

κπνθαξδηνπάζεηαο. Απαξαίηεηε είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ πνπ 

έιαβαλ αλζξαθπθιίλεο κε ΗΚΓ, 2D- ECHO θαη ξαδηντζνηνπηθή θνηιηνγξαθία (MUGA) γηα ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ. Η ρνξήγεζε λεφηεξσλ αλζξαθπθιηλψλ κε κεησκέλε 

θαξδηνηνμηθή δξάζε κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ ηνμηθή δξάζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ 

ζην κπνθάξδην.  

 

Η καθξά επηβίσζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαξθίλν έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ εκθάληζε 2εο 

θαθνήζεηαο (Second Malignant Neoplasm - SMN). Η επίπησζε ηεο 2εο θαθνήζεηαο ζε 

παηδηαηξηθνχο αζζελείο θαη εθήβνπο ηαζέληεο απφ θαξθίλν θπκαίλεηαη ζην 8% θαη ν ρξφλνο 

εκθάληζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο θαθνήζεηαο. Οη ζπρλφηεξεο δεχηεξεο θαθνήζεηεο είλαη ε 

Ομεία Λεπραηκία, ην Hodgkin θαη non-Hodgkin Λέκθσκα, ηα ζαξθψκαηα καιαθψλ κνξίσλ θαη 

νζηψλ, νη φγθνη εγθεθάινπ, ην Ca ζπξνεηδνχο θαη πλεχκνλα. Η παζνγέλεηα ησλ SMN είλαη 

πνιππαξαγνληηθή θαη άκεζα ζρεηηδφκελε κε ην είδνο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο (αιθπιηνχληεο 

παξάγνληεο), ηελ ΑΚΘ, ηνλ ζπλδπαζκφ ρήκεην θαη ΑΚΘ, ηελ πξνθαινχκελε βαξηά 

αλνζνθαηαζηνιή ησλ αζζελψλ θαζψο θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο.  

 

Δίλαη θαλεξφ φηη παξά ηα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηβίσζε ησλ παηδηψλ 

θαη εθήβσλ κε θαξθίλν, ν αγψλαο θαηά ηνπ παηδηθνχ θαξθίλνπ ζπλερίδεηαη κε θχξηνπο ζηφρνπο 

ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ καθξάο επηβίσζεο παξάιιεια κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απψηεξσλ 

επηπινθψλ ηεο ζεξαπείαο. 

 

Δηδηθά ζέκαηα ζηελ παηδν-νγθνινγία 

 

Μεηά ηε ζεξαπεία 

 



Η ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ γίλεηαη βεβαίσο απν ην νγθνινγηθφ θέληξν αιιά 

κπνξεί λα γίλεη θαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ νγθνινγηθνχ θέληξνπ κε ηνλ Παηδίαηξν ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπ αζζελή. Μεηά ηε ζεξαπεία απαηηείηαη απνθαηάζηαζε ζε φζεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρνπλ λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Σν θνιπκβεηήξην παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη άξηζην ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νζηενπφξσζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απν ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ θνξηηθνεηδψλ ζηελ ιεπραηκία. Άιιν αίηην 

νζηενπελίαο ή θαη νζηενπφξσζεο είλαη ε παξαηεηακέλε θαηάθιηζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε φγθν 

εγθεθάινπ κεηά ην ρεηξνπξγείν. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ φγθσλ εγθεθάινπ ην θνιπκβεηήξην ζα 

βνεζήζεη θαη ζηελ θηλεζηνζεξαπεία πνπ απαηηείηαη, ιφγσ ησλ λεπξνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Εκβνιηαζκόο  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζπλήζσο δελ γίλνληαη εκβνιηαζκνί. Δκβνιηαζκφο κπνξεί λα 

γίλεη κφλν ζηε λφζν Hodgkin, θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, θαη αλ πξνβιέπεηαη αξγφηεξα λα 

γίλεη ζπιελεθηνκή γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. Σα εκβφιηα πνπ ζα γίλεη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, είλαη ηα πνιχδπλακα ηνπ πλεπκνληνθφθθνπ θαη 

κεληγγηηηδνθφθθνπ. ε ρψξεο κε ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη πςειφ δείθηε επαηίηηδαο Β, 

πξνηείλεηαη λα γίλεηαη εκβφιην επαηίηηδαο Β ζηε δηάγλσζε ησλ θαθνήζσλ λνζεκάησλ, σζηε λα 

απνθεχγεηαη ε κφιπλζε θαη λφζεζε ησλ αζζελψλ κε επαηίηηδα Β, απν ηηο κεηαγγίζεηο ησλ 

παξαγψγσλ αίκαηνο. ηε ρψξα καο ππάξρεη ρακειφο δείθηεο δηακφιπλζεο κε επαηίηηδα β θαη 

πνιχ θαιφο έιεγρνο ησλ αηκνδνηψλ ζηηο αηκνδνζίεο, φκσο ε δηαηήξεζε πςεινχ ηίηινπ anti-S 

HBV Ab είλαη ζεκαληηθή. Δπίζεο ζηνπο πεξηζζζφηεξνπο αζζελείο πξέπεη λα ζπλερηδνληαη νη 

εκβνιηαζκνί κε ην αληηγξηπηθφ εκβφιην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο, αλάινγα κε ην θαθφεζεο λφζεκα, ζα γίλνπλ αλακλεζηηθά εκβφιηα. 

Η ιεπραηκία έρεη ηελ πην καθξά θαη πην αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ ιφγν απηφ έλα 

ρξφλν κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα γίλεη επαλεκβνιηαζκφο κε αλακλεζηηθή δφζε 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, θαη αλάινγα κε ην πφζεο δφζεηο εκβνιίνπ είρε θάλεη πξηλ ηε 

δηάγλσζε ηεο θαθνήζεηαο. Οη ζπκπαγείο φγθνη έρνπλ ιηγφηεξν αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, γηα 

ην ιφγν απηφ ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ηίηινπ αληηζσκάησλ θαη αλάινγεο αλακλεζηηθέο δφζεηο. Οη 

εκβνιηαζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ νγθνινγηθνχ θεληξνπ θαη ηνπ 

Παηδηάηξνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ αζζελή.   

 

Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε 

Η αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θαθνεζεηψλ ζεκαίλεη φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο βηψλνπλ ζηξεο φηαλ 

δηαγλσζζεί θαθνήζεηα ζε παηδί ζπγγεληθήο ή θηιηθήο νηθνγέλεηαο. Σν παηδί πνπ ζα λνζήζεη έρεη 

καθξά παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη απνρσξίδεηαη βίαηα ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο 

ηνπ. Αλ είλαη κεγάιν παηδί, αηθλίδηα αλαηξέπεηαη ν ξπζκφο ηεο δσήο, ην πιάλν ζπνπδψλ, ν 

επαγγεικαηηθφο ηνπ πξνζαλαηνινζκφο θαη βέβαηα αθφκε πην δχζθνια βηψλεη ηνλ απνρσξηζκφ 

απν ην θηιηθφ πεξηβάιινλ αθνχ ν έθεβνο έρεη αλάγθε ηνπο θίινπο πεξηζζφηεξν απν 



νπναδήπνηε άιιε ειηθία. Η πηζαλή απψηεξε πζηέξεζε ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πνζνζηψλ 

γάκνπ ησλ παηδηψλ κε ηζηνξηθφ θαθνήζεηαο, επηβάιιεη ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξέκβαζε. 

 

Ψπρνινγηθή ππνζηήξημε 

Η αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θαθνεζεηψλ ζεκαίλεη φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο βηψλνπλ ζηξεο φηαλ 

δηαγλσζζεί θαθνήζεηα ζε παηδί ζπγγεληθήο ή θηιηθήο νηθνγέλεηαο. Σν παηδί πνπ ζα λνζήζεη έρεη 

καθξά παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη απνρσξίδεηαη βίαηα ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο 

ηνπ. Αλ είλαη κεγάιν παηδί, αηθλίδηα αλαηξέπεηαη ν ξπζκφο ηεο δσήο, ην πιάλν ζπνπδψλ, ν 

επαγγεικαηηθφο ηνπ πξνζαλαηνινζκφο θαη βέβαηα αθφκε πην δχζθνια βηψλεη ηνλ απνρσξηζκφ 

απν ην θηιηθφ πεξηβάιινλ αθνχ ν έθεβνο έρεη αλάγθε ηνπο θίινπο πεξηζζφηεξν απν 

νπναδήπνηε άιιε ειηθία. Η πηζαλή απψηεξε πζηέξεζε ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πνζνζηψλ 

γάκνπ ησλ παηδηψλ κε ηζηνξηθφ θαθνήζεηαο, επηβάιιεη ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξέκβαζε. 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κηθξφ παηδί αιιά θαη ν έθεβνο δελ θαηαλνεί γηαηί ζπλέβεη απηή ε 

αλαηξνπή ζηε δσή ηνπ θαη απηφ δεκηνπξγεί πνιιά αλαπάληεηα εξσηεκαηηθά ηα νπνία 

πξνζηίζεληαη ζηα λέα πξφζσπα πνπ εηζβάινπλ αηθληδηα ζηε δσή ηνπ φπσο είλαη νη ηαηξνί, νη 

λνζειεπηέο, νη πνιιέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ν πφλνο απν έλα ελδερφκελν ρεηξνπξγείν, αιιά 

θαη ν λένο ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ πνπ είλαη ην λνζνθνκείν. Δθηφο απν ηνλ αζζελή, απνδηνξγάλσζε 

ππάξρεη θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Οη γνλείο πξέπεη λα απνπζηάζνπλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απν 

ηε δνπιεηά ηνπο. Σν εξψηεκα είλαη αλ ν εξγνδφηεο ζα θαηαλνήζεη ηε λέα θαηάζηαζε θαη πφζν 

ειαζηηθά ζα ζπκπεξηθεξζεί, αλ βεβαίσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα. Σν πξφβιεκα γίλεηαη κεγαιχηεξν 

αλ νη γνλείο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ηφηε ζα ππνζηνχλ κεγάιε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Σν πγηέο αδειθάθη πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα μαθληθά ράλεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη αλεζπρεί θαη 

ππνθέξεη πνπ δελ βιέπεη ην άξξσζην αδειθάθη ηνπ. 

 

ια απηά ζεκαίλνπλ φηη θαηά ηε δηάγλσζε ηεο θαθνήζεηο εθηφο απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη 

γηα ηε δσή ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ θαη ηελ αβέβαηα θαηά ηε δηάγλσζε έθβαζε ηνπ λνζήκαηνο, 

δεκηνπξγνχληαη πνιιά αθφκε πξνβιήκαηα πνπ επεηξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ην άξξσζην παηδί. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε ςπρνινγηθή ππνζηήξεμε ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηνπ 

άξξσζηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ζπλήζσο ν ςπρνιφγνο παξίζηαηαη θαηά ηελ 

ελεκέξσζε ησλ γνλψλ θαη ηνπ αζζελή γηα ην λφζεκα, ην πξφγξακκα ζεξαπείαο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί, ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 

Ο ςπρνιφγνο νθείιεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηνπο γνλείο θαη ζην παηδί θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο θαη ε αλάγθε ηεο παξνπζίαο ηνπ γίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθή φηαλ παξνπζηαζζνχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ κπνξεί λα βάινπλ ζε θίλδπλν ηε δσή 

ηνπ αζζελή φπσο νη βαξεηέο ινηκψμεηο, ζνβαξή αηκαηνινγηθή ηνμηθφηεηα ή ην ρεηξνπξγείν. 

Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελή αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεο θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αισπεθίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία ή ηελ 

αθηηλνζεξαπεία. 

 



Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζα ρξεηαζζεί ν αζζελήο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ηνπ γηα ηελ 

επαλέληαμε ηνπ ζην ζρνιείν, πψο ζα αληηκεησπίζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή πσο ζα 

δεκηνπξγήζεη αηζζεκαηηθφ δεζκφ ν έθεβνο θαη ηη ζα πξεπεη λα πεί ζην ζχληξνθφ ηνπ. Έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα είλαη πψο ζα αληηκεησπίζεη ν έθεβνο ηπρφλ νπιέο απν ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

θαη ηη εμεγήζεηο ζα δψζεη ζηνπο θίινπο θπξίσο ην θαινθαίξη ζηε ζάιαζζα. 

 

Γνληκόηεηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά επηιέγνληαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά γηα ην λφζεκα αιιά λα κελ ζηγεί ε ιεηηνπξγία ησλ γνλάδσλ. Μεηά ηε ζεξαπεία 

ζπλήζσο ε νξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ γνλάδσλ απνθαζίζηαηαη. Διάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο 

θπξίσο ζε φγθνπο εγθεθάινπ πνπ ππάξρεη νξκνληθή αλεπάξθεηα θαη απαηηείηαη ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γπλαηθνιφγνπο, νη έθεβεο παξαθνινπζνχληαη γηα ηπρφλ 

δηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξχζεσο πνπ ζπλήζσο είλαη παξνδηθέο. Καηάςπμε ζπέξκαηνο ζε 

λεαξνχο εθήβνπο γίλεηαη πηινηηθά απφ 15εηίαο θαη ζηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηξάπεδεο 

ζπέξκαηνο, φηαλ ε εμέηαζε ηνπ αζζελνχο (Tanner stage, φγθνο φξρεσλ) δείρλεη πηζαλή 

ζπεξκαηνγέλεζε. ε αζζελείο κε ιεπραηκία θαη ιεκθψκαηα πηζαλή επηκφιπλζε κε βιάζηεο ηνπ 

ζπέξκαηνο απνηξέπεη ηε ζπιινγή. Μειέηεο πνπ έγηλαλ πάλησο απνδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά πνπ 

επέδεζαλ απφ θάπνηα κνξθή θαξθίλνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηέθλν ζε πςειφ πνζνζηφ. Γηα 

ηα θνξίηζηα, νη λεφηεξεο ηερληθέο θαηάςπμεο σνζεθηθνχ ηζηνχ ειπίδνπκε λα απνδψζνπλ. 

 

Απφ ηα αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν έρεη ζεκεηψζεη άικαηα, αιιά 

θαη ε πνηφηεηα δσήο είλαη πνιχ βειηησκέλε ράξε ζηηο ιηγφηεξν επεκβαηηθέο παξεκβάζεηο, ηελ 

απνθπγή αθξσηεξηαζκνχ ζε φγθνπο νζηψλ, ηελ θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξε επίπησζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζην λνεηηθφ επίπεδνλ ησλ αζζελψλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά πνπ ηάζεθαλ απφ 

θάπνηα κνξθή θαξθίλνπ (survivors) κπνξνχλ λα έρνπλ θπζηνινγηθή δσή, θαη λα κελ 

δηαθξίλνληαη αλάκεζα ζηνλ πγηή πιεζπζκφ. Η αλαινγία λέσλ ελειίθσλ πνπ ηάζεθαλ απν 

θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο ήηαλ 1: 900 πγηήο ελήιηθεο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη ε αλαινγία 

απηή έγηλε 1:250 πγηείο ελήιηθεο ην 2010. Η εθπιεθηηθή απηή άλνδνο ζεκαίλεη φηη ν θαξθίλνο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη ηάζηκν λφζεκα θαη πξέπεη λα ππάξρεη πξνζπάζεηα ησλ πνιηηψλ αιιά 

θαη ηεο πνιηηείαο λα βνεζήζεη ηελ επαλέληαμε ησλ αζζελψλ απηψλ ζηνλ πγηή πιεζπζκφ ζαλ 

ηζφηηκα κέιε. 

 

Πλεπκνλνινγηθά λνζήκαηα – παηδηθό άζζκα 

 

Σν παηδηθφ άζζκα απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο. Καηαγξάθεηαη σο ην 

ζπρλφηεξν ρξφλην λφζεκα ζηα παηδηά, είλαη έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα αίηηα επίζθεςήο ηνπο ζην 

Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ), θαη παξακέλεη ζπρλφ αίηην εηζαγσγήο ζην Ννζνθνκείν. 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ νη γλψζεηο καο γχξσ απφ ηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ 

έρνπλ πνιιαπιαζηαζζεί.  Παξφια απηά, ε δηάγλσζε δελ είλαη πάληνηε επρεξήο, ηδηαίηεξα φηαλ 



πξφθεηηαη γηα λήπηα, αθνχ ε πνηθηιία ησλ θαηλνηχπσλ δπζρεξαίλεη ηελ νξηνζέηεζε, θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ηνλ έιεγρν ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ κηθξνχ αζζελή. 

 

Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ άζζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη θιηληθά, παζνθπζηνινγηθά θαη 

παζνινγναλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ. Κιηληθφ πξφηππν απνηεινχλ ηα ππνηξνπηάδνληα 

επεηζφδηα ζπξηγκνχ, βήρα, δχζπλνηαο θαη ζσξαθηθνχ ζπζθηγθηηθνχ άιγνπο, ηδίσο θαηά ηηο 

πξψηεο πξσηλέο ψξεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ πνηθίιε βαξχηεηα θαη δηάξθεηα. Η θχξηα 

παζνθπζηνινγηθή δηαηαξαρή ζπλίζηαηαη ζηε δηαιείπνπζα απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ πνπ νδεγεί 

ζε πεξηνξηζκφ ηεο εθπλεπζηηθήο ξνήο θαη ηε ζπλνδφ βξνγρηθή ππεξαπαληεηηθφηεηα, ελψ ην 

πξνέρνλ παζνινγναλαηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξφληα θιεγκνλή.  

Χο εθ ηνχηνπ, ν πξνηεηλφκελνο νξηζκφο ηνπ άζζκαηνο, παξακέλεη αθφκα πεξηγξαθηθφο. 

χκθσλα κε απηφλ, άζζκα είλαη ε ρξόληα θιεγκνλώδεο δηαηαξαρή ηωλ αεξαγωγώλ πνπ 

ζπλνδεύεηαη από απόθξαμε, πεξηνξηζκό ηεο ξνήο ηνπ αέξα θαη βξνγρηθή ππεξαπαληεηηθόηεηα. 

Εθδειώλεηαη κε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα ζπξηγκνύ, βήρα, δύζπλνηαο θαη ζωξαθηθνύ 

ζπζθηγθηηθνύ άιγνπο.  

Παξφηη πηζηεχεηαη φηη ην άζζκα ζηα παηδηά δελ δηαθέξεη απφ εθείλν ησλ ελειίθσλ, ζπρλά 

δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη απηφ πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο άζζκα ζηα βξέθε θαη ηα λήπηα 

δελ είλαη πάληνηε ην ίδην, αθνχ δηαθξίλεηαη πνηθηιία θαηλνηχπσλ κε αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. Χο θαίλεηαη, ε ίδηα ε απνθξαθηηθή λφζνο ησλ αεξαγσγψλ ζε απηήλ ηελ ειηθία δε 

ζπληζηά εληαία λνζνινγηθή νληφηεηα, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε εηεξνγέλεηα, 

ζπληζηψκελε απφ επηκέξνπο θιηληθά ζχλδξνκα κε παξφκνηα θιηληθή πξνβνιή.  

Γηα ηελ θαζεκεξηλή πξάμε πάλησο, σο παηδηθφ άζζκα θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη ε 

ρξφληα πάζεζε ησλ αεξαγσγψλ, πνπ δεκηνπξγεί παξνμπζκνχο κε εθδειψζεηο απνθξαθηηθνχ 

ηχπνπ (ζπξηγκφ, βήρα, δχζπλνηα, ζσξαθηθφ ζπζθηγθηηθφ άιγνο, αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αληηαζζκαηηθή αγσγή θαη ππνηξνπηάδεη φηαλ δηαθφπηεηαη. 

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο λφζνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα θξηηήξηα, κε ζπλέπεηα λα ζπλαληάηαη 

πνηθηιία ηαμηλνκήζεσλ. χκθσλα κε ην αληίζηνηρν θξηηήξην ζπλήζσο πξνηάζζεηαη αλάινγνο 

επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε ειηθία (πρ. βξεθηθφ, εθεβηθφ άζζκα), ε 

βαξύηεηα (πρ. δηαιείπνλ, επίκνλν), ην επίπεδν ειέγρνπ (πρ. πιήξσο ή κεξηθψο ειεγρφκελν, κε 

ειεγρφκελν), ν παξάγνληαο πνπ ππξνδνηεί ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ (πρ. αιιεξγηθφ, 

ινηκψδεο, κεηά απφ άζθεζε), ε ρξνλνβηνινγία ησλ ζπκπησκάησλ (πρ. λπθηεξηλφ άζζκα).  

Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα 

 

Σα ξεπκαηηθά λνζήκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο (ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο, 

δεξκαηνκπνζίηηδα, ζθιεξφδεξκα, απηνθιεγκνλψδε λνζήκαηα θ.ά.) είλαη ζπάληα λνζήκαηα, κε 

εμαίξεζε ηε λεαληθή ηδηνπαζή αξζξίηηδα (NIA), ε ζπρλφηεηα ηεο νπνίαο πξνζεγγίδεη εθείλε ηνπ 



ζαθραξψδε δηαβήηε. Σν θφζηνο ηεο γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ Γπηηθψλ Κξαηψλ ππεξβαίλεη 

ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο παηδηαηξηθήο πεξίζαιςεο, 4 κε ην απφιπην εηήζην θφζηνο ηεο 

λα ππνινγίδεηαη ζε $1,686 (95% CI $875, $2,500) αλά αζζελή.5 

Η NIA είλαη ζπζηεκαηηθφ λφζεκα πνπ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, εθδειψλεηαη σο 

ρξφληα νιηγν- ή πνιπαξζξίηηδα, πνπ δηαδξάκεη θπθιηθά κε πεξηφδνπο εμάξζεσλ θαη πθέζεσλ. Η 

δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ΝΙΑ πξνυπνζέηεη ηνλ απνθιεηζκφ κηαο κεγάιεο ζεηξάο κε 

ξεπκαηηθψλ παηδηαηξηθψλ λνζεκάησλ (ινηκψδε λνζήκαηα, ιεπραηκία θ.ά.), ησλ νπνίσλ ε 

αξζξίηηδα απνηειεί, πνιχ ζπρλά, ην πξνεμάξρνλ ζχκπησκα ηεο πξψηεο εκθάληζήο ηεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ηφζν ε ίδηα ε λφζνο, φζν θαη νη δηαηηζέκελεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά, πέξαλ ησλ κπνζθειεηηθψλ, έλα πιήζνο άιισλ παξακέηξσλ ηεο πγείαο 

ησλ αζζελψλ (πρ. εκβνιηαζκνί). Έηζη θαη ζην βαζκφ πνπ γηα ηε ΝΙΑ θαη γηα ηα άιια ξεπκαηηθά 

λνζήκαηα, δελ ππάξρεη νξηζηηθή ζεξαπεία, βαζηθφ ζηφρν ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο απνηειεί ε 

πξφιεςε ησλ επηπινθψλ ηεο λφζνπ θαη ησλ αλεπηζπκήησλ ελεξγεηψλ ησλ θαξκάθσλ, κε ζθνπφ 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο αλάπηπμεο ησλ αζζελψλ.6,7 

Καηφπηλ απηψλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε δηάγλσζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ξεπκαηηθψλ λνζεκάησλ 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο έρεη, θαη‟ αξρήλ, αλάγθε ηεο χπαξμεο νξγαλσκέλσλ Παηδνξεπκαηνινγηθψλ 

Κέληξσλ. Σα Κέληξα απηά πξέπεη λα ζηειερψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο παηδνξεπκαηνιφγνπο 

αιιά θαη παηδηάηξνπο ησλ πνιιψλ άιισλ εκπιεθνκέλσλ εηδηθνηήησλ (απεηθνληζηέο, 

νθζαικίαηξνη, νξζνπεδηθνί θ.ά.) θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηεο αληίζηνηρεο λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο. Δπεηδή ηέηνηα Κέληξα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξά κφλν ζην πιαίζην 

ηξηηνβάζκησλ λνζνθνκείσλ, εμίζνπ απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδνξεπκαηνινγηθψλ 

αζζελψλ είλαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ 

παηδηαηξηθήο θξνληίδαο πγείαο, αιιά θαη ησλ γεληθψλ παηδηάηξσλ.8,9 

 

νβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία  

 

Οη ζνβαξέο θαη ρξφληεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηα παηδηά αθνξνχλ θπξίσο: 

 Φπρσηηθέο δηαηαξαρέο (πρ. ζρηδνθξέλεηα)   

 Γηπνιηθή δηαηαξαρή (καληνθαθαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή) 

 Γηαηαξαρέο θάζκαηνο απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

 Άιιεο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, πρ. λνεηηθή πζηέξεζε, εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα, θ.α.  

 

Δπηπιένλ, θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κπνξεί λα ρξνλίζνπλ φπσο πρ. ζνβαξέο αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο (πρ. ηδενςπραλαγθαζηηθή), δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (θαηάζιηςε, δπζζπκία), 

δηαηαξαρέο δηαηξνθήο (πρ. ςπρ. αλνξεμία) θά. 

Η δηαρείξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο α) δηαγλσζηηθή θαη β) 

ζεξαπεπηηθή, κε ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία  ησλ κειψλ ηεο 



παηδνςπρηαηξηθήο/δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο (παηδνςπρίαηξν-ζπληνληζηή ηεο νκάδαο, ςπρνιφγν, 

εξγνζεξαπεπηή, ινγνπεδηθφ, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, ςπρηαηξηθφ λνζειεπηή) κεηαμχ ηνπο ή θαη κε 

άιινπο εηδηθνχο, ηαηξνχο θαη κε πρ. εθπαηδεπηηθνχο.  

 

Α. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ 

Σν πξψην απαξαίηεην βήκα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ην ζεξαπεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξίπησζεο 

απνηειεί ε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηνλ Παηδνςπρίαηξν θαη 

ηα άιια κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. 

 

Η δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, δεδνκέλεο θαη 

ηεο πνιππαξαγνληηθφηεηαο ζηελ αηηηνινγία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

 ιήςε ιεπηνκεξνχο ηζηνξηθνχ 

 αμηνιφγεζε ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο  

 αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ βαζκνχ 

απηνεμππεξέηεζεο 

 εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνλ θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, καζεζηαθφ ηνκέα    

 εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ηνπ παηδηνχ 

 αμηνιφγεζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο (απφ παηδίαηξν, παηδνλεπξνιφγν θ.ι.π., φπνηε 

απαηηείηαη). 

Η δηάγλσζε είλαη πνιπαμνληθή θαη γίλεηαη κε βάζε ηα δχν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα 

δηαγλσζηηθά ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα δειαδή, ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΟΤ (ICD-10) θαη ην 

δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (DSM-ΙV-R θαη απφ ην Μάην 2013 

DSM-V). H πνιπαμνληθή εθηίκεζε πξνβιέπεη δηάγλσζε ζε δηάθνξα επίπεδα, δειαδή θιηληθφ, 

εμειηθηηθφ, λνεηηθφ, ζπλππάξρνπζεο ηαηξηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, εμίζνπ 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζθαηξηθή αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ 

(πρ. κε ην C-GAS). 

 

Β. ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

Η αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ μεθηλά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζηνπο δπν γνλείο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη κε 

εηιηθξίλεηα, ζαθήλεηα θαη επαηζζεζία. Πνιινί απφ απηνχο ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν θαη 

ππνζηήξημε ηδηαίηεξα ην πξψην δηάζηεκα πνπ αθνινπζεί ηελ αλαθνίλσζε. Πξέπεη λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηά ηνπο θαη λα θαηεπλαζηνχλ νη αλεζπρίεο θαη ελνρέο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηεο δηαηαξαρήο. Βαζηθφ κέιεκα ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο είλαη νη γνλείο 

λα κελ ληψζνπλ ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαη γεληθψο λα βνεζεζνχλ 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αληηδξάζεσλ.  

 

Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη:   



 παηδνςπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε  

 αηνκηθή ςπρνζεξαπεία (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη έλδεημε) 

 θαξκαθνζεξαπεία (ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη έλδεημε) 

 εηδηθή εθπαηδεπηηθή /παηδαγσγηθή παξέκβαζε   

 εξγνζεξαπεία ή/θαη ινγνζεξαπεία (φπνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο)  

 ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα  

 ςπρνζεξαπεία ησλ γνλέσλ ή ηεο νηθνγέλεηαο (φπνηε ρξεηάδεηαη) 

 λνζειεία ζε παηδνςπρηαηξηθή κνλάδα (ζε κεγάιε αλάγθε πρ. ζνβαξφ ςπρσηηθφ επεηζφδην, 

απφπεηξα απηνθηνλίαο, ζνβαξή ςπρνγελήο αλνξεμία)  

 εμεηδηθεπκέλε παξνρή θξνληίδαο ζε Κέληξα Ηκέξαο, Ξελψλεο θ.ι.π (εάλ ρξεηάδεηαη). 

 

Σέινο, ζην ξφιν ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο πεξηιακβάλεηαη ε ζρεηηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

εθπαίδεπζε ηεο θνηλφηεηαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ν ζηηγκαηηζκφο θαη ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ.   

 

Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Αηκνζθαηξηλνπάζεηεο – ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

 

ηελ Διιάδα νη πην ζεκαληηθέο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο είλαη ε κεζνγεηαθή αλαηκία (α θαη β) θαη ε 

δξεπαλνθπηηαξηθή λφζνο. Σα πνζνζηά ησλ εηεξνδπγσηψλ είλαη θαηά κέζν φξν 8% γηα ηε β-ΜΑ, 

6% γηα ηελ α-ΜΑ θαη 2% γηα ηε ΓΝ, αλνκνηνγελψο θαηαλεκεκέλα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο. χκθσλα κε ην εζληθφ πξφγξακκα θαηαγξαθήο ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ νη πάζρνληεο 

αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 4500: α,β-ΜΑ 3.500, ΓΝ 1.000 (6). Έρεη ππνινγηζηεί φηη ρσξίο ηα κέηξα 

πξφιεςεο, ζα πξνζηίζελην 160 λέεο γελλήζεηο παζρφλησλ απφ ΜΑ αλά 100.000 γελλήζεηο θαη 

66 αλά 100.000 απφ ΓΝ. πλεπψο, νη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο έλα κείδνλ 

ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη αληηκεησπίδνληαη σο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

δεκφζηα πγεία. ηε ρψξα καο ε αληηκεηψπηζε ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ ζηεξίρζεθε ζην 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή δχν Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ, ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Θεξαπείαο. Σν Δζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο  

μεθίλεζε ην 1974 κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ πιεζπζκηαθή έξεπλα γηα 

αλίρλεπζε θνξέσλ θαη ηελ πξνζθνξά γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξνο ηνπο θνξείο. Σν 

Πξφγξακκα έρεη νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ λέσλ γελλήζεσλ αζζελψλ κε νκφδπγν β-ΜΑ απφ 67 

αλά 100.000 γελλήζεηο θαηά ηελ πεληαεηία 1980-84 ζε 8/100.000 θαηά ηελ πεληαεηία 2005-09. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ ΓΝ ε κείσζε ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ απφ 15 ζε 5/100.000 γελλήζεηο 

(7). κσο, παξά ηε καθξφρξνλε θαη επξεία εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαθνινπζεί λα 

δηαγηγλψζθεηαη κηθξφο αξηζκφο παηδηψλ κε αηκνζθαηξηλνπάζεηεο. Σα θχξηα αίηηα είλαη ακέιεηα ή 

άγλνηα ησλ γνλέσλ, ιάζνο γελεηηθή ζπκβνπιή, ζπλεηδεηή επηινγή ησλ γνλέσλ θαη ειιηπήο 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ή ιάζνο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ  (6, 7). πλεπψο, νη 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ έλα πξφβιεκα, αλ θαη ζεκαληηθά κεησκέλν ζε 



ζρέζε κε ην παξειζφλ, γηα ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. 

 

Γεδνκέλα από Βόξεηα Διιάδα 

 

ηε ρψξα καο, παξά ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο  εδψ θαη 35 ρξφληα,  

εμαθνινπζνχλ λα δηαγηγλψζθνληαη παηδηά κε αηκνζθαηξηλνπάζεηεο. Η Βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ηεο 

Διιάδαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο κνξθνινγίαο ηεο αιιά θαη 

ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ εηεξνδπγσηψλ θπξίσο ηεο β-ΜΑ πνπ θπκαίλεηαη απφ 5-10% 

(Ισάλληλα, Πξέβεδα, Θεζπξσηία), 10-15% (Άξηα, Αηησιναθαξλαλία, Λεπθάδα) κέρξη  15-20% 

(Κέξθπξα) (8-10). Λφγσ ηεο γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, 

ηδηαίηεξα ηεο Ηπείξνπ, ε πξφζβαζε ησλ θαηνίθσλ ζηα θεληξηθά λνζνθνκεία είλαη πξνβιεκαηηθή, 

ελψ αλάινγα δχζθνιε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηνπο απφ ηηο δνκέο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

πξφγξακκα πξφιεςεο ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ. Έλα επηπιένλ επηβαξπληηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ηπείξνπ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πησρφηεξεο πεξηθέξεηεο 

ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (11).  

 

Με βάζε ηα δεδνκέλα απφ ην Αξρείν Καηαγξαθήο ησλ Νέσλ Γελλήζεσλ κε Αηκνζθαηξηλνπάζεηεο 

ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο (7), ζηελ Ήπεηξν (Άξηα, 

Ισάλληλα, Πξέβεδα) αιιά θαη ζηε επξχηεξε πεξηνρή (Αηησιναθαξλαλία, Κέξθπξα, Λεπθάδα) 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1980-2012 θαηαγξάθεθαλ 74 λέεο γελλήζεηο (61 κε α ή β ΜΑ θαη 13 

κε ΓΝ). Μεηαμχ ηεο πξψηεο πεληαεηίαο ηεο θαηαγξαθήο, 1980-1984 θαη ηεο πεληαεηίαο 2000-

2004 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ, ηδηαίηεξα γηα ηελ α θαη β-ΜΑ, 

απφ 24 ζε 2 θαη αληίζηνηρα απφ 4 ζε 3 πεξηπηψζεηο γηα ηελ ΓΝ. Έθηνηε, φκσο, δελ 

παξαηεξήζεθε ε επηζπκεηή πεξαηηέξσ κείσζε αιιά δηαπηζηψλεηαη ζπλερήο θαηαγξαθή λέσλ 

πεξηπηψζεσλ. Σελ πεληαεηία 2005-2009 δηαγλψζηεθαλ 12 πεξηπηψζεηο (10 ειιεληθήο 

θαηαγσγήο-2 αιινδαπνί, 6 β-ΜΑ, 3 ελδηάκεζε, 1 αηκνζθαηξηλνπάζεηα Η θαη 2 ΓΝ), ελψ απφ ην 

2010 κέρξη ζήκεξα 2 πεξηπηψζεηο (ειιεληθήο θαηαγσγήο, 1 β-ΜΑ θαη 1 αηκνζθαηξηλνπάζεηα Η) 

(εηθφλα 1). Σα θχξηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε λέεο γελλήζεηο ήηαλ: ακέιεηα ή άγλνηα ησλ γνλέσλ, 

ιάζνο γελεηηθή ζπκβνπιή θαη ζξεζθεπηηθνί-θνηλσληθνί ιφγνη. 

 

Γξάζεηο θαη αιιαγέο ζηνρεύνληαο ζε κειινληηθή βειηίσζε 

 

πλεπψο, ζηε ΒΓ Διιάδα ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

γηα ην εθαξκνδφκελν πξφγξακκα πξφιεςεο ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη 

κε εμίζνπ ή θαη πεξηζζφηεξν έληνλνπο ξπζκνχο, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαλψζεηο γνλέσλ 

ή παζρφλησλ. Η εθπαίδεπζε ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο πάλσ ζηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ πξέπεη λα εληαζεί θαη λα ηνλίδεηαη ζε φζνπο πξέπεη λα ειεγρζνχλ φηη ν 

εμεηδηθεπκέλνο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε αλαγλσξηζκέλα δηαγλσζηηθά 



εξγαζηήξηα ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Η ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ιάβνπλ 

εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξνζέγγηζε θαηνίθσλ ζε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ή θαηνίθσλ ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ ή θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπλ νη 

ππεχζπλνη ηαηξνί ησλ κνλάδσλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην  Δζληθφ Αξρείν Καηαγξαθήο ησλ Αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ, δηφηη ε ζπλερήο  παξαθνινχζεζε 

ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο. 

 

Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ ΒΓ Διιάδα ππάξρεη πξφζβαζε ζε αζθαιείο θαη θαηάιιειεο 

γελεηηθέο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ζηαζεξή θαη ζπλερηδφκελε  ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ επαγξχπλεζε ηεο ηαηξηθήο 

θνηλφηεηαο ζα εμαζθαιηζηεί ζην κέιινλ γηα πεξαηηέξσ κείσζε εκθάληζεο ησλ λέσλ 

πεξηπηψζεσλ. 

 

Νεπξνινγηθά λνζήκαηα – ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πξψηκε δηάγλσζε, ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ έρνπλ εμππεξεηήζεη ζε κέγηζην βαζκφ απηφ ην ζθνπφ ελψ αθφκε ππνιεηπφκαζηε ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηάηξσλ ζηε παξνπζία λεπξν-αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ έηζη ψζηε λα 

γίλνληαη λσξίο νη παξαπνκπέο ζε παηδνλεπξνιφγνπο ή αλαπηπμηαθνχο παηδηάηξνπο γηα 

πεξαηηέξσ δηάγλσζε. ηα κεγάια αζηηθά θέληξα πθίζηαληαη εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί θαη νκάδεο 

εηδηθψλ γηα ηε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ΔΠ κε ζχγρξνλα 

κέζα θαη θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο. 

 

Γηα ηελ πξψηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (βξέθε) ππάξρνπλ θαιά εθπαηδεπκέλνη ζεξαπεπηέο ζε 

κεγάια θαη κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα ζε φιε ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαιά εμνπιηζκέλα 

θέληξα θαη εθπαηδεπκέλνη ζεξαπεπηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ΔΠ ζε κεγαιχηεξα παηδηά θαη 

εθήβνπο. Μεξηθά είλαη θνηλσθειή-κε θεξδνζθνπηθά (ΔΛΔΠΑΠ, ΚΑΠ, Δηαηξία Πξνζηαζίαο 

παζηηθψλ), ηα πεξηζζφηεξα ηδησηηθά θαη ζε απηά νη νηθνγέλεηεο ρξεηάδεηαη λα θαιχπηνπλ κέξνο 

ηνπ θφζηνπο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ππάξρεη ζε απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο θαη λεζηά. Μία 

επηηπρήο πξνζπάζεηα γηα βνήζεηα ησλ νηθνγελεηψλ κέζσ ηειε-επηθνηλσλίαο είρε γίλεη απφ ην 

Υαηδεπαηέξεην Ίδξπκα (ΚΑΠ). Μέρξηο φηνπ εθδειψζεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε φινη νη αζζελείο 

ππνζηεξίδνληαλ ζπζηεκαηηθά γηα ηα ζεξαπεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα απφ ηα ηακεία ηνπο ζε φιεο 

ηηο ειηθίεο. Με ηελ εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, πνιινί αζζελείο δηέθνςαλ ηηο 

ζεξαπείεο ηνπο δηφηη δηεθφπε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Σέινο, πνιχ 

πξφζθαηα εγθαηληάζζεθε Παηδηαηξηθή Μνλάδα Απνθαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιατα 

Κπξηαθνχ. Μέιιεη λα δνχκε πσο ε λέα κνλάδα ζα εμππεξεηήζεη ηα παηδηά πνπ πθίζηαληαη 

κεγάια νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία θαη πνπ ρξεηάδνληαη ηέηνηα εληαηηθή θξνληίδα. ε φ,ηη αθνξά 

βνεζήκαηα, νξζσηηθά θ.ά ηα αζθαιηζηηθά ηακεία παξείραλ κέρξη πξφζθαηα ηθαλνπνηεηηθή 



νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηηο πνιιέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ καο. Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νη 

παξνρέο πεξηνξίζζεθαλ θαη γεληθψο δπζθφιεπζαλ. 

 

Τπήξραλ θαη αθφκε ππάξρνπλ φια ηα θάξκαθα αθφκε θαη ηα πνιχ αθξηβά (π.ρ αιιαληηθή 

ηνμίλε), απιά απμήζεθαλ νη έιεγρνη θαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο έγηλαλ πην πνιχπινθεο 

γηα αζζελείο θαη ηαηξνχο θαη κεξηθέο θνξέο απαγνξεπηηθέο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο αθφκε πην 

αθξηβέο κεζφδνπο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο φπσο, ΙΣΒ (Δλδνξαρηαία αληιία κπαθινθέλεο). 

Αθφκε ππάξρνπλ ζχγρξνλα εξγαζηήξηα κειέηεο ησλ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ (gait labs) ζε 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε αιιά, δελ θαιχπηνληαη νη εμεηάζεηο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο.  

 

ηελ ρψξα καο δελ ππάξρεη registry γηα ηελ ΔΠ. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη αθξηβήο θαηαγξαθή 

ηνπ πάζρνληνο πιεζπζκνχ. εκεηψλνπκε φηη νη πιεζπζκηαθέο κειέηεο δίλνπλ πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα κεηαβνιέο ηνπ επηπνιαζκνχ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηφ επηηξέπεη ηε 

κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηνλ επηπνιαζκφ ηεο 

ΔΠ (πρ. βάξνο γέλλεζεο, πνιχδπκεο θπήζεηο) θαζψο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

αλαγθψλ αζζελψλ-νηθνγελεηψλ. Αθφκε δελ ππάξρνπλ θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο επεκβάζεηο φπσο, 

νη Οπίζζηεο Δθιεθηηθέο Ρηδνηνκέο. 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο θαη ην θχξην επηρείξεκα γηα πξψηκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε βξέθε είλαη 

αθελφο ε βειηίσζε ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ε δηεπθφιπλζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

έκθπησλ θαη βαζηθψλ πξνηχπσλ ζηάζεο θαη θίλεζεο αθεηέξνπ ε πξφιεςε ηεο λνεηηθήο 

επηδείλσζεο, είηε ην παηδί είλαη θπζηνινγηθήο λνεκνζχλεο είηε φρη. Οη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη ζα 

πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ φζν πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη (Kunert, 1967). Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο πξψηκεο ζεξαπείαο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

1. ηελ βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο , δεκηνπξγψληαο θπζηνινγηθή θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη θπζηνινγηθφ ζηαηηθφ έιεγρν 

2. πζηεκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ παηδηνχ ηνπο 

3. Πξνεηνηκαζία γηα κφξθσζε, βνεζψληαο ην παηδί λα απνθηήζεη αηζζεηεξηαθέο θαη 

αληηιεπηηθέο εκπεηξίεο ηφζν γηα ην ζψκα ηνπ φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ, απφ κηθξή 

ειηθία 

 

Πλεπκνλνινγηθά λνζήκαηα – παηδηθφ άζζκα – ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Πάηξαο, φπνπ θαηαγξάθεθε ε πνξεία ηνπ επηπνιαζκνχ 

ηεο λφζνπ ηα ηξηάληα ηειεπηαία ρξφληα – 1978 κέρξη 2008– κε πέληε ζπγρξνληθέο κειέηεο, 

παξαηεξήζεθε ζπλερήο αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ «ελεξγνχ» άζζκαηνο (ζπκπηψκαηα θαηά 

ηελ ηειεπηαία δηεηία) κέρξη ην 2003, θαη εηθφλα ζηαζεξνπνίεζεο θαηά ηελ πην πξφζθαηε πεξίνδν 

ζην 6,9%.  



Μεηά ηελ εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εηζαγσγψλ ησλ αζζκαηηθψλ παηδηψλ ζην 

Ννζνθνκείν πνπ ζεκεηψζεθε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 

αθνινχζεζε κείσζε, ίζσο εμ αηηίαο ηεο βειηίσζεο ησλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

αζζκαηηθνχ παξνμπζκνχ θαη ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηεο λφζνπ. ηελ Διιάδα, κεηά ηνλ ππεξ-

ηεηξαπιαζηαζκφ ηνπ ξπζκνχ ησλ εηζαγσγψλ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη 

ηνπ ‟90 ζηα Ννζνθνκεία ηεο Αζήλαο, δηαπηζηψζεθε εληππσζηαθή κείσζε πνπ δείρλεη φηη έρεη 

πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί. Ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ίζσο πξφθεηηαη γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο νξζφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο λφζνπ, αθνχ ν επηπνιαζκφο ηελ ίδηα πεξίνδν 

παξακέλεη ζηαζεξφο.  

Χζηφζν, ην θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο είλαη ε ππεξδηάγλωζε. Οη ππνηξνπηάδνπζεο ηνγελείο ινηκψμεηο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

κπνξεί λα έρνπλ θιηληθή πξνβνιή άζζκαηνο κε ζπκπηψκαηα, φπσο ζπξηγκφ, βήρα, δχζπλνηα, 

επεηζφδηα παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο, έθιπζε ησλ ζπκπησκάησλ κε ηελ άζθεζε, θ.ιπ. πρλά 

φκσο παξαβιέπνληαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πεξίπνπ θάζε 

βξνγρίηηδα εθιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη σο αζζκαηηθή. ε πεξηπηψζεηο αηππίαο, ηδηαίηεξα 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, μερσξηζηή ζεκαζία πξέπεη λα απνδίδεηαη ζην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. 

πληζηάηαη ρνξήγεζε αγσγήο επί 4-6 εβδνκάδεο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηζρπξφ δηαγλσζηηθφ θξηηήξην. 

Η παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (παηδνπλεπκνλνιφγνη, παηδναιιεξγηνιφγνη) 

ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρψξν έρνπλ αλαβαζκίζεη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ εηδηθψλ 

ππεξεζηψλ. Λείπνπλ νη νξγαλσκέλεο Μνλάδεο πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη πην νινθιεξσκέλα 

πεξηπηψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «δχζθνιν» άζζκα θαη ζα δίλνπλ ηε δένπζα ζεκαζία ζηελ 

βαζηθή έξεπλα.  

Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα – ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

Η Παηδηαηξηθή Ρεπκαηνινγία δελ θαζπζηέξεζε πνιχ λα εκθαληζηεί ζηελ Διιάδα, κεηά απφ ηελ 

πεξίνδν πνπ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, δηακνξθψζεθε, ζηελ Δπξψπε θαη ηεο ΗΠΑ, σο 

ππνεηδηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ εθείλε ησλ ελειίθσλ.10 Δίλαη γεγνλφο, εληνχηνηο, φηη δελ 

θαηφξζσζε λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηαρχηαηε πξφνδν πνπ επαθνινχζεζε ηεο κεηέπεηηα 

δεθαεηίεο, ηφζν σο ηελ κειέηε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ λνζνινγηθψλ νληνηήησλ, 

φζν θαη σο ηηο ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Χο απνηέιεζκα, ζήκεξα θαίλεηαη λα 

ππάξρεη έιιεηκκα φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο πξνβιεπφκελεο αλάγθεο. Αλάινγν έιιεηκκα ελεκέξσζεο γηα ηα παηδνξεπκαηνινγηθά 

λνζήκαηα θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη γηα ηνπο γεληθνχο παηδηάηξνπο αιιά θαη ηνπο ηαηξνχο ησλ 

ππνεηδηθνηήησλ ηεο Παηδηαηξηθήο πνπ θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άζθεζε ηεο Παηδηαηξηθήο 

Ρεπκαηνινγίαο. Σα ειιείκκαηα απηά θαηαγξάθνληαη ζηε ζπρλφηεηα ηεο ππνδηάγλσζεο (ν 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ κε δηαγλσζκέλε λφζν είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο ηνλ επηπνιαζκφ ηεο 

δηεζλψο), ησλ ιαλζαζκέλσλ δηαγλψζεσλ, ηεο πεξηηηήο εθαξκνγήο δηαθφξσλ δηαγλσζηηθψλ θαη 



ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο ππεξθαηαλάισζεο βηνινγηθψλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ, 

κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη αζζελείο ζηα ππάξρνληα Παηδνξεπκαηνινγηθά Κέληξα. 

 

νβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία – ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

 

ε δηεζλείο κειέηεο, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ/εθήβσλ πνπ εκθαλίδνπλ αλαπηπμηαθέο, 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο απνθιίζεηο θαη δηαηαξαρέο θπκαίλεηαη κεηαμχ 9,5%-22% 

(ΠΟΤ 2005). ηελ Διιάδα, δελ ππάξρνπλ επίζεκα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, εθηηκάηαη φκσο φηη 

δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά.  

 

Οη ππάξρνπζεο ππεξεζίεο ζηε ρψξα καο γηα ηελ θξνληίδα, πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο είλαη γεληθψο αλεπαξθείο. Οη ειιείςεηο ζε Κνηλνηηθέο 

Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο γηα παηδηά θαη εθήβνπο (πξψελ Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα), Κέληξα 

θαη Ννζνθνκεία Ηκέξαο, Θεξαπεπηηθνχο Ξελψλεο, Δμεηδηθεπκέλα Κέληξα Απνθαηάζηαζεο θιπ 

είλαη πνιχ κεγάιεο. Αο ζεκεησζεί φηη ζε 22 λνκνχο ηεο ρψξαο δελ ππάξρεη παηδνςπρηαηξηθή 

ππεξεζία, ελψ ππάξρεη κεγάιε έλδεηα παηδνςπρηαηξηθψλ θιηλψλ, κε ηηο ειάρηζηεο ππάξρνπζεο 

λα είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα.  

 

Τπεξεζίεο Τγείαο 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο εμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδνςπρηαηξηθήο 

Κιηληθήο, ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία» (δηαδηθηπαθφο ηφπνο: child-

psychiatry.med.uoa.gr): 

 

 Η Μνλάδα Δλδνλνζνθνκεηαθήο Ννζειείαο, ζηελ νπνία λνζειεχνληαη ζπρλά παηδηά θαη 

έθεβνη (κέρξη 16 εηψλ) κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. πλνιηθά κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

λνζειεπηεί 122 παηδηά κε ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο (1:4 ζπλφινπ εηζαγσγψλ), κε αλαινγία 

θνξηηζηψλ/ αγνξηψλ 1,6:1, κέζε ειηθία ηα 12,9 έηε θαη πεξίπνπ 1:2 παηδηά κε ηειηθή 

δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηα) 

 Σν Δηδηθφ Ιαηξείν Γηάρπησλ Γηαηαξαρψλ Αλάπηπμεο ζην νπνίν παξαθνινπζνχληαη 700 θαη 

πιένλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ΓΦΑ 

 Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Δθήβσλ (ΚΔΦΤΔ) παξέρεη 

πξνεπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ςπρηαηξηθέο-ςπρνθνηλσληθέο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

εθήβνπο θαη λεαξνχο ελήιηθεο κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Δλδεηθηηθά επίζεο αλαθέξνληαη ηα εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Ηκέξαο γηα παηδηά κε ΓΦΑ φπσο πρ. 

ηνπ ΓΝΠ « Π & Α Κπξηαθνχ», ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη Θεξαπεία ηνπ 

Παηδηνχ θαη ηεο Οηθνγέλεηαο «ΣΟ ΠΔΡΙΒΟΛΑΚΙ», ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη 



Δξεπλψλ (ΔΚΔΦΤΔ) θαη ηεο Δηαηξείαο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη Δθήβνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο (ΔΦΤΠΔΑ), ζην Μεζνιφγγη. Δπίζεο, ην Κέληξν Ηκέξαο «ΧΡΙΧΝ», ν 

Θεξαπεπηηθφο Ξελψλαο «Μειία» γηα παηδηά γνλέσλ κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ηεο 

Δηαηξείαο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ (ΔΦΤΠΔ), θαζψο θαη ην 

Ννζνθνκείν Ηκέξαο ηνπ Σκήκαηνο Φπρηαηξηθήο Δθήβσλ θαη Νέσλ ηνπ ΓΝΑ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπξνινγηθά πξνβιήκαηα 

Γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ κειέηεο γνλέσλ ζε Δπξψπε θαη ΗΠΑ είλαη ε αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηα κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο ΔΠ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη έλζεξκα φηη ε θξνληίδα πξέπεη 

λα επηθεληξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα είλαη ζπληνληζκέλε. Απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θξνληίδαο ζεσξνχληαη σο ηα πιένλ επηζπκεηά θαη απνηειεζκαηηθά ζηνηρεία ζηε παηδηαηξηθή 

θαζ‟φζνλ πξνάγνπλ ηε ςπρν-θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ θαη 

νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. ε κειέηε ελφο Διιεληθνχ 

δείγκαηνο νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε ΔΠ νη νπνίεο εξσηήζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο σο 

πξνο ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ δηαπηζηψζακε φηη δελ ππήξμε 

θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε ηεο ΔΠ (κέζε ειηθία δηάγλσζεο ηνπ θηλεηηθνχ πξνβιήκαηνο = 0.7 

έηε). Οη αζζελείο αληηκεησπίζζεθαλ ζεξαπεπηηθά κε ζχγρξνλα ζεξαπεπηηθά κέζα (βι. 

Δπξσπατθή Οκνθσλία): φινη έθαλαλ ιεηηνπξγηθέο ζεξαπείεο (Φ/Θ, θιπ). Πεξίπνπ ηα ηξία 

ηέηαξηα ησλ αζζελψλ είραλ ηερληθά βνεζήκαηα θαη εγρχζεηο αιιαληηθήο ηνμίλεο. Πεξίπνπ ην 

25% είραλ νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο. Λίγνη έιαβαλ θάξκαθα απφ ηνπ ζηφκαηνο θαη θαλείο ITB 

(ελδνξαρηαία έγρπζε κπαθινθέλεο). ηελ εξψηεζε «Απφ πνχ ιάβαηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΔΠ;» 

απήληεζαλ φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έιαβαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΔΠ απφ ηνλ παηδνλεπξνιφγν 

θαη ηλν θπζηνζεξαπεπηή απφ πιεπξάο Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο. ζνλ αθνξά άιιε πεγή 

πιεξνθφξεζεο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο γνλείο ελεκεξψζεθαλ απφ ην Internet θαη απφ 

γνλείο κε παξφκνην πξφβιεκα.  

 

Κεθάιαην 3: Γνλείο - ξόινο θαη δξάζεηο 

 Οη γνλείο ελφο παηδηνχ κε ρξφλην λφζεκα ή εηδηθέο αλάγθεο είλαη νη βαζηθνί ππεχζπλνη 

ηεο θξνληίδαο ηφζν ηνπ άξξσζηνπ παηδηνχ φζν θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

 Δίλαη νη «εηδηθνί» ζηελ νηθνγέλεηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη νη 

«εηδηθνί» ζε ζέκαηα πγείαο. ζν θαιχηεξα επηθνηλσλήζνπλ θαη ζπλεξγαζηνχλ νη δχν 

πιεπξέο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηθνχ λνζήκαηνο 10 

 Η δηάγλσζε ελφο ρξφληνπ λνζήκαηνο ζην παηδί αιιάδεη θαζνξηζηηθά θαη πνιχπιεπξα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ησλ γνλέσλ, θαζψο επεξεάδεη ην ρξφλν, ηελ εξγαζηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηελ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε11 

 Η δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζην λέν ηνπο ξφιν απαηηεί ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 Οη γνλείο έρνπλ αλάγθε απφ γφληκε επηθνηλσλία κε ηνλ ηαηξφ θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

πεγέο πιεξνθφξεζεο ψζηε λα εθπιεξψλνπλ κε επηηπρία ηε ζπλερηδφκελε θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ 12  



Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα  

 

Η πξνζβνιή ελφο παηδηνχ απφ ξεπκαηηθφ λφζεκα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ έθβαζε ηεο 

λφζνπ.13 Η εθηίκεζε ησλ γνλέσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο λεαληθήο ηδηνπαζήο αξζξίηηδαο (NIA) 

(εληαίεο ζπληκήζεηο θαη θαηάινγνο πξνο ην ηέινο ηεο έθζεζεο) απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λφζνπ 14 ελψ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη γνλείο κπνξνχλ 

λα δηεθπεξαηψζνπλ ζεκαληηθέο λνζειεπηηθέο πξάμεηο, φπσο ε ππνδφξηα έλεζε κεζνηξεμάηεο ή 

βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ είλαη 

θαζνξηζηηθφο, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ αζζελψλ θαη, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απφ ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.15 Γεληθψο, 

πάλησο, ε βαζηδφκελε ζε ελδείμεηο ελεκέξσζε (evidence-based information) ησλ γνλέσλ 

παηδνξεπκαηνινγηθψλ λεαξψλ αζζελψλ θαίλεηαη φηη ππνιείπεηαη, ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ 

ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν αζξνίδνληαη νη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ λνζεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη φηη 

έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ελεκεξσκέλε ζπλαίλεζε (informed consensus) γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηηο θιηληθέο δνθηκέο. εκαληηθφο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζρεηηθψλ ζεκάησλ, είλαη δηεζλψο ν ξφινο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ γνλέσλ. ηε ρψξα καο, πάλησο, 

κέρξη ζηηγκήο, ε δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ είλαη πεξηζηαζηαθή θαη αλαθέξεηαη, 

απνθιεηζηηθά ζρεδφλ, ζηελ αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

 

νβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία  

 

Οη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε ζνβαξέο ςπρηθέο παζήζεηο βηψλνπλ ηζρπξέο ςπρνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο πηέζεηο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Πνιιέο δηεζλείο κειέηεο επηζεκαίλνπλ πσο ην ζηξεο πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεηαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ εθείλε αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα, ηελ ζηάζε ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηεο 

επξχηεξεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζηελ ςπρηθή λφζν, ηελ παξνπζία ή φρη θαη άιισλ 

ςπρνπηεζηηθψλ γεγνλφησλ ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο θαθή πγεία, δπζθνιίεο ζηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο, 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηηο αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο πάλσ ζηα άιια παηδηά, ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. ε άιιεο κειέηεο έρνπλ αλαθεξζεί πςειά επίπεδα ζηξεο θαη ζηνπο δχν γνλείο 

παηδηψλ κε ΓΦΑ ή λνεηηθή πζηέξεζε. Οη κεηέξεο εκθάληδαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηάζιηςεο, 

δηαπηζηψζεθε φκσο πσο ε αληίδξαζε ζην ζηξεο ηνπ ελφο γνληνχ επεξεαδφηαλ απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηκεηψπηδε ην ζηξεο ν άιινο γνλέαο.  

 

Δπίζεο ζνβαξή, θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζεκεξηλή επνρή, είλαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθή  κειέηε ππφ εμέιημε ζηελ Παλεπηζηεκηαθή 



Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή, ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» δηαπηζηψλεηαη φηη 

ην 65,7% ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε ΓΦΑ, παξνπζηάδεη θαηαζιηπηηθνχ ηχπνπ ζπκπησκαηνινγία. 

Οη 6 ζηηο 10 κεηέξεο αλέθεξαλ ζνβαξή αλεζπρία γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο παηδηνχ ηνπο, 

ζε πεξίπησζε πνπ εθείλεο δε ζα κπνξνχλ λα ηελ παξέρνπλ. Σν 65% ησλ νηθνγελεηψλ αλέθεξε 

φηη δαπαλά 800-1200 επξψ κεληαίσο γηα εηδηθέο ζεξαπείεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη κεηαθηλήζεηο, ην 

17% 1200-2000 επξψ θαη ην 13,2 πάλσ απφ 2000 επξψ. Σν 94,4% ιακβάλεη νηθνλνκηθή 

βνήζεηα απφ αζθαιηζηηθφ ηακείν, ε νπνία δελ μεπεξλνχζε ηα 500 επξψ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο, ελψ κία ζηηο δχν νηθνγέλεηεο ιακβάλεη επηπιένλ θάπνην επίδνκα πξφλνηαο (Νηξε θαη 

ζπλ., 2013).  

εκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο γηα παηδηά κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο δηαδξακαηίδνπλ νη χιινγνη Γνλέσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ (Δ.Δ.Π.Α.Α.), ε 

Παλειιήληα Έλσζε Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ-Παηδηψλ Ννεηηθά Τζηεξνχλησλ 

(Π.Δ.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Τ) θαη ν  χιινγνο Οηθνγελεηψλ θαη Φίισλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (Ο.Φ.Φ.Τ). 

 

Πξνηάζεηο  

 Κξίλεηαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ε ρξήζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο γηα ηηο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ΔΠ ζε δηεζλέο επίπεδν αλάινγα κε ηελ 

ειηθία θαη ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην ”CP- graph on 

treatment modalities for gross motor function” 16 κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

θξίζεθε ηδηαηηέξσο βνεζεηηθφ απφ ηνπο γνλείο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηη 

ζεκαίλεη «ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε» θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

ζεξαπείεο 

 Η παξνπζία εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ 

επίιπζε θαζεκεξηλψλ απνξηψλ ή πξνβιεκάησλ. ηνn ηνκέα απηφ έρνπκε θνβεξέο ειιείςεηο 

 Κνηλσληθή ππεξεζία κε αλάινγε εθπαίδεπζε γηα λα ππνζηεξίμεη νπζηαζηηθά ηηο πνιχ 

βεβαξεκέλεο απηέο νηθνγέλεηεο 

 Δπαηζζεηνπνίεζε γηα έγθαηξε πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

 Δλεκέξσζε φηη δελ είλαη πιένλ ζαλαηεθφξν λφζεκα αιιά ηάζηκν λφζεκα ζηελ πιεηλφηεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη αλάινγε ζηάζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηεο 

πνιηηείαο πξνο ηνπο γνλείο θαη ην άξξσζην παηδί 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπξνινγηθά λνζήκαηα  

 

Α. Πξνζβαζηκφηεηα: αλχπαξθηε γηα κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ. 

Β. Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε ρξφληα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα: 

Μέγα πξφβιεκα ε έιιεηςε βαζηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, καζεζηαθέο 

δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. 

2. ρεδφλ πιήξεο αδπλακία αληηκεηψπηζεο καζεηψλ κε κηθηά πξνβιήκαηα αθφκε θαη ζηα εηδηθά 

ζρνιεία. Γηα παξάδεηγκα, εθπαίδεπζε παηδηνχ κε πξφβιεκα φξαζεο θαη αθνήο 

3. νβαξφ πξφβιεκα ε έιιεηςε θνηλσληθήο επαηζζεζίαο. Αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ελζσκάησζε 

καζεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη πιεξνθφξεζε κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε 

ηνπ ζηίγκαηνο «ηνπ καζεηή κε λεπξνινγηθφ πξφβιεκα».  

4. Δπηινγή ησλ αηφκσλ πνπ δειψλνπλ επηζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. 

Πιελ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζην θαη‟εμνρήλ αληηθείκελν ηνπο (παηδαγσγηθά) ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεχνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο επηιεπηηθνχ ζπαζκνχ κε απιά κέζα, δειαδή, πξψηεο 

βνήζεηεο. Δπίζεο, απαξαίηεηε ε εμνηθίσζε ηνπο ζε ζπκπεξηθνξηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο 

παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Ογθνινγηθά λνζήκαηα  

 

Κεθάιαην 4: Δθπαηδεπηηθνί – αλάγθεο & ξόινο 

 To ζρνιείν βνεζάεη θάζε παηδί λα νξγαλψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, λα απνθηήζεη 

γλψζεηο, λα δηαζθεδάζεη θαη λα θνηλσληθνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε ελφο ρξφληνπ 

λνζήκαηνο, ην βνεζάεη επηπιένλ λα επηθεληξσζεί ζηηο ζεηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπ ελψ 

ε επηζηξνθή ζην ζρνιείν κεηά απφ ηε δηάγλσζε απνηειεί θαη επηζηξνθή ζε κηα πην 

θπζηνινγηθή δσή 17 

 Δθηφο ζρνιείνπ, ην παηδί κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, απψιεηα 

ελδηαθέξνληνο, ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη απψιεηα αίζζεζεο ηνπ ζθνπνχ 

 Η επηζηξνθή ζην ζρνιείν φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα κεηά ηε δηάγλσζε σθειεί θαη 

ηνπο γνλείο, θαζψο νκαινπνηεί ηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο. 18 ηφρνο είλαη ε νκαιή έληαμε 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

 Η ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

ελδείθλπηαη ηδηαηηέξσο ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζεξαπείαο θαη 

ζηελ απνζεξαπεπηηθή θάζε 

 Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ δηδάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο ζε ηάμε πνπ παξαθνινπζνχζε παηδί κε ρξφλην λφζεκα ή 

εηδηθέο αλάγθεο, ελψ ιηγφηεξνη απφ 10% ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε θαη ηα 

κέζα πνπ είραλ δηαζέζηκα βνήζεζαλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπο 19 

 



 

ηνλ 21ν αηψλα, δελ αξθεί κφλν ε καθξά επηβίσζε ή ε ίαζε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ κε 

θαξθίλν. Μέζα ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδνο είλαη ε ςπρνινγηθή- θνηλσληθή 

ζηήξημε ε εθπαίδεπζε θαη επαλέληαμε. Η ζρνιηθή παξέκβαζε είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία θαη 

γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η χπαξμε ζρνιείνπ ζηα παηδηαηξηθά – νγθνινγηθά ηκήκαηα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηε 

καζεζηαθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ παζρφλησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, άγρε θαη 

θφβνπο αιιά θαη επηζπκίεο, ειπίδεο θαη φλεηξα κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

έθθξαζεο.  

 

Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα  

 

Οη ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΝΙΑ, ηδηαίηεξα νη ελδαξζξηθέο εγρχζεηο 

θνξηηθνεηδψλ θαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο, έρνπλ επηηχρεη λα εθκεδελίζνπλ ζρεδφλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ παηδηψλ κε κφληκεο αλαπεξίεο, φπσο απηέο πνπ πξνθαινχζε παιηφηεξα ε λφζνο. ε 

ζπλάξηεζε κε απηφ, έρεη θαηαξγεζεί ε αληίιεςε ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ πνπ επέβαιε ηελ 

πιήξε απνρή ησλ κηθξψλ αζζελψλ απφ ηηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα, ζήκεξα ηζρχεη ε 

άπνςε φηη νη αζζελείο κε ΝΙΑ, θαηά ηηο θαηά θαλφλα κεγάιεο πεξηφδνπο ησλ πθέζεσλ ηεο λφζνπ, 

πξέπεη, φρη κφλν λα εμαληινχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο επηηξέπεη ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

αιιά θαη λα επηδίδνληαη ζε νξηζκέλεο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ, 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε αζθάιεηα, ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ κπνζθειεηηθνχ ηνπο 

ζπζηήκαηνο (πρ. θνιχκβεζε, πνδειαζία).20,21 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε ΝΙΑ ζήκεξα δελ πξνβάιεη σο γεληθφ πξφβιεκα έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δηάγλσζή ηεο δελ εγείξεη a priori ζέκαηα ζηηγκαηηζκνχ. Πξννδεπηηθά, 

ε απνρή απφ ην ζρνιείν κεηψλεηαη θαη νη επηδφζεηο βειηηψλνληαη, ελψ ε γεληθή πξνζδνθία είλαη 

φηη δπλεηηθά ε εθπαηδεπηηθή πνξεία απηψλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη εθείλε ησλ 

πγηψλ.22 Δπηζεκαίλεηαη, βέβαηα, φηη ζηηο ρψξεο πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

ζχγρξνλσλ ζεξαπεηψλ, αθφκε θαη ζήκεξα, ην 1/3 ησλ αζζελψλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

παξαθνινπζήζεη ην ζρνιείν, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο λφζνπ.23 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, βέβαηα, δελ πξέπεη λα πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζρνιηθή δσή ησλ 

παηδηψλ κε ΝΙΑ είλαη απξφζθνπηε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμάξζεσλ ηεο λφζνπ, νη αζζελείο 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ.24 πλήζε ηέηνηα πξνβιήκαηα είλαη 

ε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν ιφγσ πξσηλήο δπζθακςίαο, ε δπζρέξεηα ζηε γξαθή 

ιφγσ πξνζβνιήο ησλ αξζξψζεσλ ησλ δαθηχισλ, ε αδπλακία κεηαθνξάο ηεο βαξηάο ζρνιηθήο 



ζάθαο, ε εχθνιε θφπσζε θ.ά. Η αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί παξά κφλν κε ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε αληηκεηψπηζή ηνπο, κε ηε ζηελή 

ζπλεξγαζία ησλ δαζθάισλ κε ηνπο γνλείο ή θαη ηνπο γηαηξνχο. 25 

 

Πξνηάζεηο 

 ηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο, ην παηδί, ηα αδέιθηα   

 Σν ζρνιείν λα επηιέμεη έλα άηνκν πνπ ζα κεζνιαβεί κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο  

 Τπνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ 

 Η επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ λφζν κπνξεί λα κεηψζεη ηηο θήκεο πνπ θπθινθνξνχλ 

γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

 Δλεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ πξφγλσζε θαη πνξεία ηεο λφζνπ 

 εβαζκφο ζην απφξξεην  

 Πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ φξνπ κε ηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε ζην λφζεκα (ε επηινγή ηνπ φξνπ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ειηθία) 

 Πψο απαληάκε ζε ζπκκαζεηέο/εθπαηδεπηηθνχο αλ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ζην λνζνθνκείν ή 

ην ζπίηη 

 Υξήζε facebook, e-mail, twitter γηα εξγαζία ζην ζπίηη, ην λνζνθνκείν θαη ην ζρνιείν 

επηηξέπεη ζην παηδί λα θξαηάεη επαθή κε θίινπο θαη ζπκκαζεηέο 

 Δθπαίδεπζε παξάιιεια κε ηε ζεξαπεία φισλ ησλ αζζελψλ, επαλέληαμε ζην ζρνιείν κεηά ην 

ηέινο ηεο ζεξαπείαο 

 Καηαλφεζε απν ηνπο δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ησλ ςπρνινγηθψλ θαηαινίπσλ πνπ κπνξνχλ 

αλ έρνπλ ηα παηδηά απηά αιιά θαη ησλ παξνδηθψλ δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε 

 πλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην Ογθνινγηθφ θέληξν φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα λα 

βνεζεζεί ην παηδί πνπ ζεξαπεχζεθε. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπξνινγηθά λνζήκαηα  

 

Η «ζπκκεηνρή», δειαδή ην λα ιακβάλεη ν αζζελήο κε ην ρξφλην λφζεκα κέξνο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γηα έλαλ πγηή είλαη απηνλφεηεο φπσο, πρ. λα πάεη κία βφιηα ή λα 

θνιπκπήζεη, ζχκθσλα κε ην WHO: International Classification of Functioning, Disability and 

Health απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξνλίσλ πξνβιεκάησλ θαη βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηε πνηφηεηα δσήο παζρφλησλ θαη νηθνγελεηψλ. Οη ζεξαπείεο καο επνκέλσο πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ καο θαη φρη ζηε θαζήισζε ηνπο ζην 

ζπίηη ή ζην λνζνθνκείν γηα πεξηζζφηεξν απφ φηη είλαη απνιχησο αλαγθαίν. 

 

ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο 

 Με επίθεληξν ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε αλαπεξία, πινπνηνχληαη 

νκάδεο (νκάδεο εμφδσλ, νκάδεο εθήβσλ, νκάδεο επηθαηξφηεηαο θιπ)  πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

έθθξαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο απηνλνκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε ελεξγνπνίεζε θαη ε ζηήξημε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθνχλ θαη λα 

ππεξαζπίδνπλ νη ίδηνη ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

 Γηνξγαλψλνληαη θνηλέο δξάζεηο-δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ κε αλαπεξία κε ζπλνκήιηθνπο 

καζεηέο  απφ ζρνιεία ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ άξζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ. 

 

Κεθάιαην 5: Αλαςπρή  

 Η ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε ρξφληα λνζήκαηα ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, παηρλίδη 

θαη αζιεηηζκφ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαη ηελ ςπρηθή ηνπο επεμία 26 

 Αλάινγα κε ηελ πάζεζε θάζε παηδηνχ επηιέγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

λα ζπκκεηάζρεη κε αζθάιεηα 

 Σα ζπρλφηεξα εκπφδηα ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ κε ρξφλην λφζεκα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο είλαη ν ιεηηνπξγηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ην 

πςειφ θφζηνο θαη ε απνπζία εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή πξνγξακκάησλ ζηελ πεξηνρή 

φπνπ δηακέλεη 27 

 Η ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ νηθνγέλεηα παξά απφ ηνλ ίδην ηνπ ην ραξαθηήξα 

 Ο νξηζκφο βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνηθηιία θαη ηελ 

δηαζθέδαζε, πξνζδίδεη ην θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή 28 

 



 Με ζηφρν ην γέιην θαη ηελ εκςχρσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε αλαπεξία,  

δηνξγαλψλνληαη  ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη κνπζηθά δξψκελα.  

 Σέινο, νκάδα εηδηθά εθπαηδεπφκελσλ εζεινληψλ ηνπ θηινδσηθνχ ζσκαηείνπ «Φξνληίδσ» 

πινπνηεί ην πξφγξακκα dog therapy ζηνπο λένπο ηνπ ΣΔΚΑΝ (Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο Αλαπήξσλ Νέσλ θαη θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ).  

Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πθέζεσλ ηεο λφζνπ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αλαθνξηθά κε 

ην ζρνιείν θαη δελ ηίζεηαη ζέκα πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαςπρήο ησλ παηδηψλ κε 

ΝΙΑ. Ιδηαίηεξε έκθαζε, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξέπεη λα δνζεί ζηελ νξγάλσζε 

εθδειψζεσλ νκαδηθήο αλαςπρήο (θαηαζθελψζεηο θ.ιπ.) πνπ ήηαλ αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζην 

παξειζφλ, ιφγσ ησλ ηδηφκνξθσλ αλαγθψλ πνπ είραλ ηφηε νη αζζελείο. ήκεξα, ε λφζνο δελ 

πξνβάιεη γεληθφ πξφβιεκα ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ αλαγθψλ αλαςπρήο ησλ αζζελψλ. Έηζη, 

νη ζηνρεπκέλεο ζηνπο αζζελείο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ έρνπλ πιένλ λα πξνζθέξνπλ 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ην ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ άξλεζεο ηεο λφζνπ, σο 

ππεχζπλεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ αζζελψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππφινηπεο νηθνγέλεηαο. ε 

θάζε πεξίπησζε, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο επηκέξνπο 

αζζελείο, φηαλ δελ ππάξρεη εγξήγνξζε θαη ελεκέξσζε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε θξνληίδα ηνπο, 

αλαθνξηθά κε ηπρφλ εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. 

 

Πξνηάζεηο 

 Η πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζηηο ζπγθνηλσλίεο, ζηα πάξθα, ζηε ζάιαζζα θιπ πξέπεη λα 

είλαη δηαξθήο θξνληίδα ηεο πνιηηείαο.   

 Υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα θνιπκβεηήξηα θαη άιιεο ππνδνκέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ κε ΔΠ ζηελ άζθεζε θαη ζηε ςπραγσγία. 

 Κνιπκβεηήξηα θαη γπκλαζηήξηα γηα ηελ ζπλερηδφκελε άζθεζε ησλ παηδηψλ πνπ 

ζεξαπεχζεθαλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπξνινγηθά λνζήκαηα – εθπαίδεπζε παηδηώλ  

 

Πξώηκε παξέκβαζε: κηα επθαηξία εμέιημεο θαη αλάπηπμεο γηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ επηζηήκε, ε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, θαζψο δίλεηαη κεγάιν βάξνο ζηελ βξεθηθή θαη 

λεπηαθή ειηθία , θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπληειείηαη νπζηαζηηθή κάζεζε. ε απηήλ ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν ηεο δσήο είλαη αλαγθαία ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε ζε παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλφηεηα ( ζρνιηθή ππνεπίδνζε) θαη ζε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

δηαπηζησκέλεο αλεπάξθεηεο θαη δηθαηνχληαη παξνρέο ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο. 

 

Ιδηαίηεξα γηα ηα παηδηά κε αλεπάξθεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ ζσκαηηθή , 

ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ηνπο,  απαηηείηαη πξψηκνο εληνπηζκφο , 

αλίρλεπζε θαη παξέκβαζε κε εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ζηήξημεο. 

 

Χο «πξψηκε παξέκβαζε» νξίδνληαη φιεο νη κνξθέο παηδνθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εμάζθεζεο 

θαη εθπαίδεπζεο, δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ ακέζσο κεηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ. Απεπζχλεηαη ζην ίδην ην παηδί, 

ζηνπο γνλείο θαζψο θαη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. ηνρεχεη λα βνεζήζεη 

ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ κάζεζεο, ελλνηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, νξγαλψλνληαο ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ ην παηδί κε έλα πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. ( De moor at all 1995 Mitchell & Brown 1991, 

Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, Μαξία Σδνπξηάδνπ, Δθδφζεηο Πξνκεζεχο). 

 

Η πξψηκε παξέκβαζε ζπκβάιεη ζηελ  επηηάρπλζε ηεο θνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ζηελ βειηίσζε γεληθφηεξα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ απνθπγή ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο 

ελδερφκελεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. ηνρεχεη ζηελ κέγηζηε δπλαηή απνθαηάζηαζε, κέγηζηε 

 
Κεθάιαην 6: Δθπαίδεπζε  

 Η εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ζηελ παηδηαηξηθή ειηθία απνθηά δηπιή ζεκαζία 

 Αθελφο αθνξά ηελ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη αζζελείο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα ζέκαηα πγείαο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θπζηθή θαη 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε 

 Αθεηέξνπ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ην πξφγξακκα ππνρξεσηηθήο απφ 

ηνλ λφκν εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην ρξφλην λφζεκά ηνπ. 

 



δπλαηή απηνλνκία- αλεμαξηεζία, κέγηζηε δπλαηή απηνζηήξημε ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ 

κέγηζηε δπλαηή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε αλεπάξθεηεο ζηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο πνπ δνχλε. 

 

Πξώηκε παξέκβαζε από Δ.Λ.Δ.Π.Α.Π. Θεζζαινλίθεο 

 

ηελ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγεί ην θέληξν πξψηκεο παξέκβαζεο απφ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2004 γηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία, 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απηηζκφο , ζχλδξνκα, απφ κεξηθψλ κελψλ έσο 7 ρξνλψλ). Σα παηδηά 

παξαθνινπζνχλ έλα πιήξεο ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα (θπζηνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, 

ινγνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία, πδξνζεξαπεία), ζε ζπλδπαζκφ κε ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. 

 

Παηδαγωγηθό πξόγξακκα 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα (ΓΔΔΠ), πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη φιεο ηεο νκάδαο θαη ζηνρεχεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο αγσγήο θαη εμέιημεο: 

- Κηλεηηθφο ηνκέαο 

- Ννεηηθφο ηνκέαο 

- Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο 

- Γιψζζαο- επηθνηλσλίαο 

- Απηνεμππεξέηεζεο 

Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε απζφξκεηεο/ ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο (ζπκβνιηθφ παηρλίδη), ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα θαζψο θαη νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κηθξέο νκάδεο λα απνθηνχλ ηα παηδηά ηελ γλψζε κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή 

θαη θαηάιιειε παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ. 

 

Αμηνιφγεζε 

Γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη νη αμηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ. Η αμηνιφγεζε είλαη ην βαζηθφ 

ζηάδην θάζε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ν ζρεδηαζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. Η αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηξεηο κνξθέο: 

-Αξρηθή (δηαπηζηψλεηαη ην επίπεδν γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ην παηδηνχ) 

-ηαδηαθή (ειέγρεηαη ε πνξεία ηνπ θάζε παηδηνχ) 

-πλνιηθή (εθηηκάηαη ε ζπλνιηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε αηνκηθφ 

θαη νκαδηθφ επίπεδν) 

 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε είλαη: 

- ε παξαηήξεζε 

- ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη 



- κε ζηαζκηζκέλα εξγαιεία ( εξσηεκ/θχιια αμηνιφγεζεο) 

- θάθεινη εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ. 

 

ια ηα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν αμηνιφγεζεο κε άιια ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, 

απνθάζεηο, πιεξνθνξίεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ κε ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ. Οη νηθνγέλεηεο 

ελεκεξψλνληαη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζρεηηθά κε 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα. 

 

Οκάδεο  γνλέωλ  

Σν πξφγξακκα ηεο Π.Π. δίλεη χςηζηε ζεκαζία  ζηελ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε απηφ θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπο κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο γνλέσλ πνπ νξγαλψλνληαη κε ηελ 

ζπκβνιή ηνπ Φπρνιφγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ. ηηο νκάδεο απηέο 

ζπκκεηέρνπλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη νη εηδηθνί παηδαγσγνί. θνπφο απηήο ηεο νκάδαο πνπ 

ζπληνλίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, είλαη ε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ, ε αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε γεληθφηεξε 

ελεκέξσζε θαη αιιεινυπνζηήξημή ηνπο. 

 

Σπκπεξάζκαηα 

Σα νθέιε ηεο Π.Π. θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο είλαη πξαγκαηηθά ζπνπδαία γηα ηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.Πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε 

θαζεκεξηλή δσή ζην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, βειηηψλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο αγσγήο θαη αλάπηπμεο, κεηψλνληαο ηηο αλεπάξθεηεο ηνπο θαη 

θαιιηεξγψληαο κηα πην αξκνληθή ζπκβίσζε ηνπ παηδηνχ κε Δ.Δ.Α. θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, θαζψο ηα κέιε καζαίλνπλ λα δνπιεχνπλ κε ηα παηδηά θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Σν πξφγξακκα Π.Π. κεηψλεη ην νηθνγελεηαθφ άγρνο θαη πξνζθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ 

θνηλσλία, αθνχ κεηψλεηαη ε εμάξηηζε, ε ηδξπκαηνπνίεζε θαη νη αλάγθεο γηα ππεξεζίεο εηδηθήο 

αγσγήο. 

 

Η Π.Π. πξέπεη λα είλαη έλα πξνλφκην φισλ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πνπ ζα ηα νδεγεί ζηελ κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία θαη ελζσκάησζε 

ηνπο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Τπάξρεη ζνβαξή έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ εθπαίδεπζεο λέσλ αλζξψπσλ κε ρξφληα 

λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη απνξξφθεζεο φζσλ έρνπλ εθπαηδεπηεί, ζε εξγαζίεο 

θαηάιιειεο πνπ ζα ηνπο πξνζέθεξαλ απαζρφιεζε αιιά θαη βηνπνξηζκφ. 

 

Ογθνινγηθά λνζήκαηα  

 



Η εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ είλαη πνιχ επαίζζεην ζεκείν. Σα παηδηά απνθφπηνληαη βίαηα απν ην 

ζρνιείν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σν Ννζνθνκείν αληηθαζηζηά ην ζπίηη ηνπο ελψ ηε ζέζε ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηελ παίξλνπλ νη ηαηξνί θαη νη λνζνθφκνη. Η εθπαίδεπζε ησλ 

αζζελψλ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο ζην Ννζνθνκείν. Απηφ βνεζά ςπρνινγηθά ην κηθξφ αζζελή λα ληψζεη φηη ζπλερίδεη ηα 

καζήκαηά ηνπ φπσο θαη ηα άιια πγηή παηδηά. Σνλ βνεζά επίζεο λα κελ ράζεη ζρνιηθή ρξνληά, 

νπφηε κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ζα ζπλερίζεη ζην ζρνιείν ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ηηο 

Ογθνινγηθέο Μνλάδεο ησλ Παηδηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγεί Νεπηαγσγείν, 

Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη Γπκλάζην θαιχπηνληαο ηελ εθπαίδεπζε ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ. 

 

Μεηά ηε ζεξαπεία ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζπνπδάδνπλ θαλνληθά, καζαίλνπλ νδήγεζε θαη έρνπλ 

επηδψζεηο φπσο ζα είραλ θαη αλ δελ είραλ αξσζηήζεη, ππν ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ 

κεηεγρεηξεηηθά λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Η επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ηα πξφηππα ησλ αληηζηνίρσλ πγηψλ παηδηψλ. 

 

Πλεπκνλνινγηθά λνζήκαηα – παηδηθό άζζκα 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή –

εθφζνλ ε ειηθία ηνπ ην επηηξέπεη– θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κε αληηθείκελν ηελ ελεκέξσζε γηα ηε 

θχζε ηεο λφζνπ, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Παξάιιεια επηδηψθεηαη ε εθπαίδεπζε 

ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ απηνδηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ελδερφκελνπ αζζκαηηθνχ παξνμπζκνχ κε γξαπηφ ζρέδην δξάζεο. Δηδηθφηεξα, κεηά 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο –αζζελείο θαη γνλείο– ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζεκεία πξννδεπηηθήο ή αηθλίδηαο επηδείλσζεο ηεο λφζνπ, λα εθηηκνχλ ηε βαξχηεηα ηνπ 

παξνμπζκνχ εθφζνλ εθδεισζεί, λα γλσξίδνπλ πφηε θαη πψο ηξνπνπνηείηαη ε ζεξαπεία, λα 

γλσξίδνπλ, ηέινο, πφηε λα αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα. ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο 

πεξηιακβάλεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

ιήςεο ησλ εηζπλεφκελσλ θαξκάθσλ. 

Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα  

 

ην βαζκφ πνπ νη ζχγρξνλεο ζεξαπείεο έρνπλ επηηχρεη ζεκαληηθή πξφνδν αλαθνξηθά κε ηε 

βειηίσζε ηεο βηνινγηθήο πξφγλσζεο ησλ αζζελψλ κε ΝΙΑ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθφηεξε ε αλάγθε 

γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ζσκαηηθφ είδσιν θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε λφζν.  

Ιδηαίηεξε εγξήγνξζε απαηηείηαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ, ν νπδφο ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη 

φηη είλαη ειαηησκέλνο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. 

 

νβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία  



 

Η εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα παηδηά κε ρξφληεο 

ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Οη ζχγρξνλεο απφςεηο ζέινπλ ηα παηδηά κε ζνβαξέο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο λα ελζσκαηψλνληαη ζην ηππηθφ ζρνιηθφ πιαίζην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ, κε ηελ πξνζζήθε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δηδηθά εθπαηδεπηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πιαίζηα απαηηνχληαη ζηηο ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, αιιά 

θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηε ρψξα (πρ. Δηδηθά Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα, ΙΠΑΠ 

«Η ΘΔΟΣΟΚΟ», Δξγαζηήξη Δδηθήο Αγσγήο «ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ», Κέληξν Ηκέξαο ηνπ σκαηείνπ 

«ΔΡΜΗ»). Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ πιαίζηα αληηκεησπίδνπλ πιένλ ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ιφγσ πεξηθνπψλ. 

 

Η αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο δηαηεξείηαη αθφκα θαη ζηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο 

ζε παηδνςπρηαηξηθή ή άιιε θιηληθή. Γηα παξάδεηγκα, ε Μνλάδα Δλδνλνζνθνκεηαθήο Ννζειείαο 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Παηδνςπρηαηξηθήο Κιηληθήο ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία» 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ζρνιείν ηνπ Ννζνθνκείνπ (Γεκνηηθφ-Γπκλάζην) ψζηε ηα 

λνζειεπφκελα παηδηά θαη έθεβνη λα δηαηεξνχλ επαθή κε ηηο θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε επαλέληαμή ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο. 

 

Πξνηάζεηο



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεπξνινγηθά λνζήκαηα – κεηάβαζε ζηελ εθεβεία θαη ελειηθίσζε  

 

Απνηειεί κείδνλ ζέκα γηα πνιιέο ρψξεο.  

- Γπζθνιία ζηε κεηαβίβαζε ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο: έρεη νδεγήζεη πνιινχο, φπσο θαη εκάο, ζηε 

ζπλέρηζε ηεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ καο αθφκε θαη κεηά ηα 18 έηε δηφηη ιείπνπλ νη δνκέο 

εθείλεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ παζρφλησλ ζε λνζνθνκεία ελειίθσλ.  

Απηφ ζε ζπλδπζκφ κε ην γήξαο ησλ γνλέσλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νδεγνχλ ζπρλά ζε 

παξακέιεζε ησλ κεγάισλ εθήβσλ ή ελειίθσλ κε ΔΠ θαη πνιιά δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα.  

- Μεγάιε δπζθνιία ζηελ αλεχξεζε εηδηθψλ ηδξπκάησλ, εξγαζηεξίσλ θ.ά. γηα πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

Σεξάζηηα δπζρέξεηα ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο. 

Ρεπκαηνινγηθά λνζήκαηα - κεηάβαζε παηδηνύ ζηελ ελειηθίσζε 

 

Οη κηζνί απφ ηνπο παηδηαηξηθνχο αζζελείο κε ξεπκαηηθά λνζήκαηα θζάλνπλ ζηελ ελήιηθν δσή κε 

ελεξγφ λφζεκα θαη ζηνπο κηζνχο απφ απηνχο ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο (transition) απφ ην 

πιαίζην ηεο παηδνξεπκαηνινγηθήο ζε εθείλν ηεο ξεπκαηνινγηθήο πεξίζαιςεο ησλ ελειίθσλ, 

απνδεηθλχεηαη αλεπηηπρήο.29,30 Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αζζελείο, είλαη ε λέα δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζεμνπαιηθή επάξθεηα θαη σξίκαλζε, ε έληαμε 

ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε, ε κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο παηδηάηξνπο 

 

Κεθάιαην 7: Μεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε  

 Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κεηάβαζε απφ ηελ 

παηδηαηξηθή θξνληίδα ζηελ ελήιηθε είλαη ε θπζηθή θαη απζφξκεηε επηζπκία ησλ αζζελψλ 

γηα κηα φζν ην δπλαηφλ πην αλεμάξηεηε δσή 

 ηαλ ηα παηδηά ελειηθηψλνληαη, δηθαηνχληαη λα παίξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο, λα 

επηιέμνπλ ηελ θξνληίδα πνπ επηζπκνχλ θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο -αλ ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο ην επηηξέπεη- λα θάλνπλ κηα θπζηνινγηθή κεηάβαζε ζε αλεμάξηεηε δσή ζε 

δηθφ ηνπο ζπίηη ή ζε ππνβνεζνχκελε δνκή 

 Η κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαη φρη έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο 

θαη ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο  

 Με ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ε ελειηθίσζε κπνξεί λα είλαη πεξίνδνο 

ζεηηθήο αλάπηπμεο ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή φζν θαη ηνπο γνλείο θαη ην ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ  

 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αιιαγή θαη είλαη αλαγθαίνο ν ζπληνληζκφο ππεξεζηψλ 

θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο 



πξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ ξεπκαηνιφγσλ, ε αλαπξνζαξκνγή ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θ.ά. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα πνιχπινθν πξφβιεκα, γηα ην νπνίν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο δελ θαίλεηαη λα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα, ζην βαζκφ πνπ κέρξη πξφηηλνο δελ 

ππήξρε. Η δπζθνιία σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεηάβαζεο ησλ 

παηδνξεπκαηνινγηθψλ αζζελψλ ζηελ ελειηθίσζε δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πνιππινθφηεηά 

ηνπ. Αθνξνχλ, επηπιένλ, ην καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ πνηθίισλ 

παξακέηξσλ ηνπ, θαηά ην νπνίν πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ κεζφδσλ. Δίλαη, πάλησο, γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε, φζνλ αθνξά ηα παηδηά κε ξεπκαηηθά λνζήκαηα, δελ είλαη νχηε 

κηθξφηεξν νχηε πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ παηδηψλ κε άιια ρξφληα λνζήκαηα, φπσο ν 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο ή νη ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο. 

 

νβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία - 

κεηάβαζε ζηελ εθεβεία θαη ελειηθίσζε 

 

Η ρξνληφηεηα ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ θαη ε ζνβαξή ζπρλά έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα  ησλ 

αζζελψλ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπλέρηζε ηεο θξνληίδαο θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Ο ξφινο ησλ 

εηδηθψλ είλαη, κεηαμχ άιισλ, λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε γλψζε θαη ππεπζπλφηεηα, λα 

αληηκεησπίδνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ ηηο πνιιαπιέο αλάγθεο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο θαη λα κάρνληαη ην ζηίγκα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Σν κεγάιν 

ςπρνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ θαζψο θαη ε ςπρνθνηλσληθή 

αλαπεξία πνπ ζπρλά πξνθαινχλ, επηβάιινπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη 

παξαπνκπή γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο, 

επίζεο, ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ γηα ηελ δηαβίνπ ζεξαπεία, θξνληίδα 

ή/θαη ζηέγαζε ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ. 

 

Πξνηάζεηο 

 Υξεηάδεηαη λα νξγαλσζνχλ ζε δεκφζηα γεληθά λνζνθνκεία κνλάδεο κε γλψζε θαη δηάζεζε λα 

θξνληίζνπλ ηνλ “ρξνλίσο πάζρνληα” φπσο θαη αζζελείο κε πνιπζπζηεκαηηθά λνζήκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ ρξεηάδνληαη ηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πρ. λεπξηλσκάησζε 

Ι, νδψδε ζθιήξπλζε θ.ά 

 Η πνιηηεία ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ κε ρξφληα 

λνζήκαηα 

 Φπρνινγηθή ζηήξημε θαη νδεγίεο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ λένπ δεπγαξηνχ, φηαλ 

έλαο απφ ηνπο δχν είλαη άηνκν πνπ ηάζεθε απν θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη δηαβεβαίσζε 

φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ πγηή παηδηά, αλ δελ είραλ θιεξνλνκηθνχ ηχπνπ θαξθίλν.   
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