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Ο υποκινη
ητικός τρόπ
πος ζωής π
που ακολου
υθούν τα άτομα
ά
με σχ
σχιζοφρένεια
α και η μη
η
ενασχόλησή τους με
μ προγράμ
μματα άσκη
ησης, έχει ως αποτέλλεσμα την εμφάνιση
η
χρόνιων παθήσεων.
π
Παθήσεις που εμφανίζονται συ
υχνά σε αυυτά τα άτομα είναι o
διαβήτης, καρδιαγγεειακές παθθήσεις, η ηπατίτιδα, ο HIV κα
αι ορισμένες μορφέςς
καρκίνου. Τα άτομα με σχιζοφρρένεια καπννίζουν, παρο
ουσιάζουν δδιαταραχέςς ύπνου καιι
δεν ασκού
ύνται. Συνή
ήθως είναι π
παχύσαρκα
α εξαιτίας μιας
μ
ποικιλίίας παραγό
όντων όπωςς
είναι η κα
ακή διατροφ
φή, ο καθισστικός τρόπ
πος ζωής χω
ωρίς άσκησηη και οι ανεεπιθύμητεςς
ενέργειες των διαφό
όρων ψυχοττρόπων φαρμάκων. Συ
υχνά η χορήήγηση φαρμακευτικήςς
αγωγής συμβάλλει
σ
στην αύξη ση του βά
άρους τουςς και αυτόό αποτελεί σημαντικό
ό
παράγονττα δυσφορίας. Σκοπόός της παρ
ρούσας έρευνας ήτα
αν να διερ
ρευνηθεί η
επίδραση της άσκησ
σης στη σωμ
ματική και ψυχική υγεεία των ατόόμων με σχχιζοφρένεια
α
σ
αυτόό πραγματτοποιήθηκεε
όπως κατταγράφεται στη βιβλλιογραφία. Για το σκοπό
εκτεταμέννη αναζήτησ
ση και κατα
αγραφή σχεετικών δημο
οσιεύσεων των τελευτταίων ετών..
Από τη μελέτη
μ
των αποτελεσμ
μάτων των ερευνών προέκυψε
π
όότι η συμμ
μετοχή τωνν
ατόμων με
μ σχιζοφρ
ρένεια σε π
προγράμμα
ατα άσκηση
ης έχει θεττικές επιδρ
ράσεις στη
η
σωματική υγεία και ψυχική του
υς υγεία. Η ενεργή συ
υμμετοχή ττους σε προ
ογράμματα
α
άσκησης μπορεί
μ
να συμβάλλει
σ
θθετικά στη θεραπεία χρόνιων
χ
πα
αθήσεων, όπ
πως είναι η
στεφανιαίία νόσος, η αρτηριακκή υπέρτασ
ση και ο σα
ακχαρώδης διαβήτης. Η άσκηση
η
μπορεί να
α συμβάλλεει στη μείω
ωση του άγγχους, της κατάθλιψης
κ
ς, της αρνη
ητικής τουςς
διάθεσης και στην αύ
ύξηση της α
αυτοπεποίθ
θησης και τη
ης αυτοεκτίίμησής τουςς.
Λέξεις κλεειδιά: άσκηση, σχιζοφρρένεια, σωμ
ματική‐ψυχχική υγεία
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Ο αυτισμ
μός είναι μια
μ αναπτυξξιακή διατα
αραχή του ανθρώπουυ που επη
ηρεάζει τηνν
ψυχική το
ου ανάπτυξη. Τα συμπ
πτώματα το
ου αυτισμού
ύ εκδηλώνοονται σε δια
αφορετικέςς
ηλικιακές περιόδουςς. Το παιχνίίδι είναι ανναπόσπασττο στοιχείο της ανάπττυξης όλωνν
των παιδ
διών. Στα παιδιά
π
με ειδικές αννάγκες συχχνά είναι απαραίτητεες κάποιεςς
τροποποιή
ήσεις ώστεε να συμμεετέχουν ισό
ότιμα στο παιχνίδι.
π
Για
α να φέρει οφέλη το
ο
παιχνίδι, πρέπει
π
τα υλικά
υ
να ταιιριάζουν μεε το αναπτυ
υξιακό επίπεεδο και τις ικανότητεςς
του παιδιού. Η θερα
απεία μέσω
ω του παιχνιδιού, είναι μια δομημμένη προσέέγγιση που
υ
στηρίζεται στις τυπ
πικές επικοοινωνιακές και μαθη
ησιακές διιαδικασίες. Έχει κατ’’
επανάληψ
ψη υποδειχχθεί η αποττελεσματικκότητα που η παιγνιοοθεραπεία θα είχε σεε
αυτιστικά παιδιά καθ
θώς αυτά μ
μαθαίνουν να επικοινω
ωνούν με ά
άλλους, να εκφράζουνν
τα συναισ
σθήματά το
ους, να τροοποποιούν τις συμπεριφορές τοους, να αναπτύσσουνν
δεξιότητεςς. Δεδομένης της αποοδεδειγμένη
ης ωφέλεια
ας της παιγγνιοθεραπείίας για τηνν
αποκατάσ
σταση του αυτισμού, κρίθηκε σκόπιμο
σ
να
α διερευνηθθούν οι απ
πόψεις καιι
εμπειρίες των εκπαιδ
δευτικών σσε σχέση μεε το θέμα. Έγινε
Έ
χρήσηη ποσοτικώ
ών μεθόδωνν
συλλογής δεδομένω
ων. Βασικό μεθοδολογγικό εργαλ
λείο αποτέλλεσαν τα αυτοσχέδια
α
α
ερωτηματτολόγια πο
ου μοιράσττηκαν σε εν ενεργεεία εκπαιδδευτικούς και ειδικό
ό
εκπαιδευττικό προσω
ωπικό στα ειδικά σχο
ολεία του Νομού Χα
ανίων, Ηρα
ακλείου καιι
Θεσσαλοννίκης. Η μο
ορφή των εερωτηματολλογίων είνα
αι της κλίμα
ακας likert.. Υπάρχουνν
ανοιχτές ερωτήσειις και εερωτήσεις πολλαπλής επιλογγής προττάσεων. Το
ο
ερωτηματτολόγιο απ
ποτελείται από 12 ερωτήσεις με αρκεττά υποερω
ωτήματα. Η
στατιστική
ή επεξεργα
ασία των δεδομένων έγινε με
μ το σταττιστικό πα
ακέτο SPSSS
15.0. Συνο
ολικά από
ό τα 205 ερωτηματο
ολόγια που
υ μοιράστηηκαν, επισ
στράφηκαν,,
συμπληρω
ωμένα, 58 ερωτηματοολόγια εκπ
παιδευτικώνν και 51 ειιδικού εκπ
παιδευτικού
ύ
προσωπικκού. Η πλεειοψηφία ττων εκπαιδ
δευτικών και
κ του ειιδικού εκπαιδευτικού
ύ
προσωπικκού, δήλωσ
σαν εμπειρίία 1‐5 χρόννια. Εκπαιδ
δευτικοί κα ι ειδικό εκπαιδευτικό
ό
προσωπικκό θεωρούνν ότι η εκπα
αίδευση μέσ
σω του παιχχνιδιού είνα
αι πολύ σημ
μαντική καιι
ωφέλιμη και πιστεεύουν ότι πρέπει να
ν αποτελεεί αναπόσσπαστο κομμάτι του
υ
εκπαιδευττικού προγράμματος ενός αυτισ
στικού παιδ
διού. Τα βα
ασικότερα οφέλη
ο
που
υ
αναγνωρίζουν είναι να μαθαίννουν να υπακούουν σε εντολέςς που βοη
ηθούν στηνν
κατάκτηση
η κοινωνικκών δεξιοτή
ήτων. Αναπ
πτύσσεται η βλεμματτική και η σωματική
ή
επαφή. Ποικιλία
Π
σε
σ παιχνίδδια οδηγού
ύν στη μείωση τηςς ρουτίναςς και τηςς
στερεοτυπ
πικής συμπεριφοράς των αυττιστικών παιδιών.
π
Εππίσης, ενιισχύεται η
αλληλεπίδ
δραση και η συνεργασσία με ενήλιικες και συννομηλίκουςς τους και βελτιώνεται
β
ι
η επικοινω
ωνία. Το πα
αιχνίδι χρησσιμοποιείτα
αι ως μέσο κατανόησης
κ
ς των συνα
αισθημάτωνν
των παιδιιών αυτών. Κάποιες φ
φορές γίνεται και μέσο χαλάρω
ωσης και ξεεκούρασης..
Προσελκύ
ύεται η προ
οσοχή του π
παιδιού και αναπτύσσ
σεται η συγγκέντρωσή του. Συχνά
ά
γίνεται το μέσο για την
τ εκμάθησση και κατα
ανόηση εννο
οιών χώρουυ και σωμα
ατογνωσίας,,
με αποτέλλεσμα τα παιδιά
π
να σσυγχρονίζου
υν τα μέλη του σώμα
ατός τους. Το
Τ παιχνίδιι
είναι μια θεραπευτική και εκπα
αιδευτική παρέμβαση
π
η που αναππτύσσει τις σωματικέςς
αυτιστικών παιδιών και
κ μειώνε ι τις εμμοννές και τιςς
και κινητιικές δεξιόττητες των α
στερεοτυπ
πικές συμπ
περιφορές ττους. Το απ
ποτέλεσμα της μάθησσης στα πα
αιδιά αυτά
ά
εξαρτάταιι αποκλειστικά από ττη χρησιμο
οποίηση, όλων
ό
των α
αισθητηρια
ακών οδώνν
(όραση, ακοή,
α
όσφρη
ηση, γεύση,, αφή και μυοκινητικό σύστημα).
Λέξεις κλεειδιά: αυτισ
σμός, παιχνί
νίδι, παρέμβ
βαση
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Η φυσιολο
ογική ανάπ
πτυξη του ανναπνευστικκού συστήμ
ματος αποτεελεί ακρογω
ωνιαίο λίθο
ο
ως προς την
τ ανάπτυξξη όλων τω ν συστημάττων του ανθ
θρώπινου σσώματος. Η σωστή καιι
επαρκής παροχή οξξυγόνου συ
υμβάλλει στη
σ σωστή λειτουργίία και ανά
άπτυξη του
υ
ανθρώπιννου οργανιισμού. Στα
α παιδιά με
μ εγκεφαλική παρά
άλυση παρ
ρουσιάζεταιι
διαταραχή
ή του αναπ
πνευστικού
ύ προτύπου
υ η οποία σε συνδυα
ασμό με τις κινητικέςς
δυσκολίεςς αλλά και τις μετέπεειτα δομικέές – σκελεττικές παραμμορφώσεις οδηγεί σεε
επιπλέον επιβάρυνσ
ση του συσττήματος. Η επιβάρυνσ
ση αυτή όχχι μόνο φρ
ρενάρει τηνν
ανάπτυξη των διαφ
φόρων συσστημάτων του
τ
οργανιισμού αλλά
ά εκθέτει το ίδιο το
ο
αναπνευσ
στικό σύστη
ημα σε κινδδύνους όπως απόφρα
αξη των βρρόχων από
ό εκκρίσεις,,
συχνές λοιμώξεις του
τ
αναπν ευστικού, περιορισμό
ό του όγκκου των πνευμόνων,
π
,
ατελεκτασ
σίες κτλ. Σκοπός τη
ης παρούσ
σας εργασίίας ήταν ννα εστιάσ
σει και να
α
παρουσιά
άσει τα βασιικά στοιχεία
α της φυσικκοθεραπευττικής παρέμμβασης σε διαταραχές
δ
ς
του αναπ
πνευστικού συστήματοος σε παιδ
διά με εγκεεφαλική πα
αράλυση με
μ βάση τη
η
βιβλιογρα
αφία και αρθρογραφία
α των τελευταίων ετώνν. Παρά τα δδιαφορετικκά πρότυπα
α
και διατα
αραχές που
υ μπορεί να υπάρχο
ουν μεταξύ
ύ των παιιδιών με εγκεφαλική
ε
ή
παράλυση
η οι στόχοι του παρεμ
μβατικού πρ
ρογράμματο
ος μπορούνν να συνοψ
ψιστούν στα
α
εξής: α) καθαρισμός
κ
ς των βρόγχχων από τιις εκκρίσειςς, β) αύξησση της οξυγγόνωσης, γ))
πρόληψη αναπνευσ
στικών επιιπλοκών, δ)
δ μείωση αναπνευσστικού έργου και ε))
καλύτερη κινητικότη
ητα του θώ
ώρακα και του
τ διαφρά
άγματος. Εδδώ βέβαια πρέπει να
α
υ
ική συμβο
ολή του αναπνευστικκού συστήματος στη
η
προστεθείί και η υποστηρικτι
φώνηση, τη
τ σίτιση κα
αι την κινηττική δραστη
ηριότητα, λειτουργίες οι οποίες μπορούν
μ
να
α
θεωρηθού
ύν ως απώ
ώτεροι στόχχοι. Το παρ
ρεμβατικό πρόγραμμα
π
α μπορεί να χωριστείί
χονδρικά σε τρία στά
άδια: 1) τηνν παροχέτευ
υση, 2) την αύξηση
α
τηςς χωρητικόττητας και 3))
όλυνση στην αναπνοή
ή. Στόχος της παροχέττευσης είνα
αι η αποκό
όλληση καιι
τη διευκό
αποβολή των εκκρίσ
σεων – φλεεμάτων από
ό συγκεκριμένες περιιοχές των πνευμόνων.
π
.
κ
επίτευξη α
αυτού του στόχου έχει μεγάληη σημασία
α η σωστή
ή
Για την καλύτερη
προτοποθ
θέτηση του παιδιού σύ
ύμφωνα μεε την αρχιτεεκτονική τοου βρογχικο
ού δένδρου
υ
και το τμήμα
τ
που
υ θέλουμεε να απο
οσυμφορίσο
ουμε. Κατά
ά την πα
αροχέτευση
η
χρησιμοπο
οιείται η τεχνική
τ
τωνν πλήξεων, των δονήσεων και η πρόκλησ
ση βήχα. Η
ποικιλία των αναπννευστικών ασκήσεων αύξησης της χωρηττικότητας είναι
ε
πολύ
ύ
μεγάλη μια
μ και πρέέπει να πρροσαρμοστο
ούν στις ανάγκες καιι την εξατο
ομικευμένη
η
κατάσταση του κάθε παιδιού. Στταθεροί άξο
ονες πάνω στους οποίίους κινείτα
αι το στάδιο
ο
αι η διάτασ
ση των βρραχημένων μυών, η βελτίωση
β
ττης κινητικό
ότητας του
υ
αυτό είνα
θώρακα και
κ των πλεευρών και η αύξηση της χωρητικκότητας τωνν πνευμόνω
ων. Τέλος η
διευκόλυννση στην ανναπνοή επιιτυγχάνεταιι με τη σωσ
στή ευθυγρράμμιση του
υ σώματος,,
τη φόρτισ
ση του σώμα
ατος και τηνν ενεργοποίίηση του διιαφράγματοος.
Λέξεις κλεειδιά: αναπ
πνευστικό σύστημα, δια
αταραχές, εγκεφαλική
ε
ή παράλυση
η
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