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Πεπίλητη   

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ πγείαο θαη κνξθώλ 

ή ηύπσλ ζσκαηηθώλ αλαπεξηώλ, θπξίσο ρξόλησλ, λεπξνινγηθήο παζνθπζηνινγίαο θαη 

θιηληθήο εηθόλαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα είλαη έθδεια από ηε γέλλεζή ηνπ ή επίθηεηα. 

Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη έλα πιαίζην ζπλεθπαίδεπζεο γηα επαγγεικαηίεο αγσγήο 

θαη πγείαο, κέζα από αξρέο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη θαηεπζπληήξηεο 

σο θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο, κε βάζε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο. 

 

Λέξειρ-κλειδιά 

Αλαπεξία (disability), ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (physical disabilities), πξνβιήκαηα πγείαο 

(health problems), θαιέο πξαθηηθέο (good practices), ζπλεθπαίδεπζε (inclusive 

education), έληαμε (inclusion) 

 

1. Ειζαγυγή 

Σύκθσλα κε ηνλ Heward (2011, ζει. 455), o όξνο «πξνβιήκαηα πγείαο ζεκαίλεη 

πεξηνξηζκέλε δύλακε, δσηηθόηεηα ή εγξήγνξζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πςειήο 

εγξήγνξζεο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, πνπ νδεγνύλ ζε πεξηνξηζκέλε εγξήγνξζε ζε 

ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ρξόλην ή νμύ πξόβιεκα 

πγείαο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αθαδεκατθή επίδνζε». Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηα 

πξνβιήκαηα πγείαο είλαη ην άζζκα, ε επηιεςία, νη αηκαηνινγηθέο λόζνη, νη 

ξεπκαηηθέο λόζνη, ηα θαξδηνινγηθά λνζήκαηα, θαθώζεηο λσηηαίνπ κπεινύ, κπτθή 

δπζηξνθία, θ.ιπ. Οη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ηα ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο κπνξεί 

λα είλαη ζπγγελή ή επίθηεηα, π.ρ. έλα παηδί γελληέηαη ρσξίο έλα άθξν ή ηξαπκαηίδεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο.  

Γελ ρξεηάδνληαη όινη νη καζεηέο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο 

εηδηθή εθπαίδεπζε. Απηά πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ρξόληεο 

αλαπεξίεο, δει. καθξνρξόληεο, ζπρλά κόληκεο θαηαζηάζεηο, όπσο π.ρ. είλαη ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, πνπ επεξεάδνπλ ην παηδί ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Αληηζέησο, νη νμείεο θαηαζηάζεηο είλαη εμνπζελσηηθέο, όζνλ αθνξά ζηα ζπκπηώκαηά 

ηνπο, έρνπλ όκσο πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα. Δδώ, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ζσκαηηθέο 

αλαπεξίεο θαζώο θαη ηα ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο είλαη δπλαηόλ λα ζπλππάξρνπλ κε 

άιιεο αλαπεξίεο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα παηδηά απηά κπνξεί λα ππάγνληαη ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο π.ρ. πνιιαπιέο αλαπεξίεο, δηαηαξαρέο ιόγνπ ή λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Δηδηθά, γηα ηνπο ζηόρνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο, κία δηάγλσζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο 

πξνεγείηαη ηεο δηάγλσζεο γηα κία ζσκαηηθή αλαπεξία. Τέινο, είλαη γεγνλόο όηη 
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ζεκαληηθόο αξηζκόο παηδηώλ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο θαη ζσκαηηθέο 

αλαπεξίεο, είηε ιόγσ ειιηπνύο αλάπηπμεο ή βιάβεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο είηε κπνζθειεηηθώλ θαθώζεσλ ή δηακαξηηώλ.  

 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο πνπ αλαδεηθλύεηαη από ηελ ηξέρνπζα δηεζλή δηεπηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία γηα απηά ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηόζν ζηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε (βι. 

ελδεηθηηθά: Helscher, 2009)/ Hacke, 2016/ Duetzmann, 2018) όζν θαη σο εηδηθή 

παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη επνπηηθνύ θαη πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αιιά 

θαη ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ (πξβι. Mezei, Heller, 2005/ Heller et al., 2008/ Driver, 

Kelly, 2005/ Αιεμαλδξήο θ.ά., 2011/ Αξακπαηδή θ.ά., 2011), ζθνπόο ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κνξθώλ ή ηύπσλ ζσκαηηθώλ αλαπεξηώλ θαη 

πξνβιεκάησλ πγείαο, θπξίσο ρξόλησλ θαη λεπξνινγηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη 

ζεκεηνινγίαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ θαη κπνξεί λα είλαη έθδεια από ηε γέλλεζε ή επίθηεηα. Καηόπηλ, δίδεηαη 

έκθαζε ζε έλα πιαίζην ζπλεθπαίδεπζεο κέζα από αξρέο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ θαη θαηεπζπληήξηεο σο θαιέο πξαθηηθέο έληαμεο, κε βάζε ηα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο.  

 

2. Μία αναθοπά ζε μοπθέρ ή ηύποςρ ζυμαηικών αναπηπιών και πποβλημάηυν 

ςγείαρ 

Παξαθάησ, ζα αλαθεξζνύλ ελδεηθηηθά πξνβιήκαηα πγείαο θαη βαζηθέο κνξθέο ή 

ηύπνη ζσκαηηθώλ αλαπεξηώλ, πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

ηνπ παηδηνύ, ηελ ελ γέλεη πνηόηεηα δσήο ηνπ θαη λα ππαρζνύλ ζε ππεξεζίεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Heward, 2011, ζει. 457 θ.ε./ Κνπξνππέηξνγινπ, 2007-

2013).  

 

2.1 Εγκεθαλική παπάλςζη 

Η εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη, ζηελ πιήξε θιηληθή ηεο εηθόλα, κία παζνινγία πνπ 

εθδειώλεηαη σο δηαηαξαρή ηνπ Κηλεηηθνύ Σπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαο ηελ εθνύζηα 

θίλεζε, ην κπτθό ηόλν, ηε ζηήξημε θαη ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θαζώο επίζεο θαη, θαηά 

θαλόλα, πνιύ βαξηέο λνεηηθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο. Η εγθεθαιηθή παξάιπζε 

απνηειεί ηε ζσκαηηθή αλαπεξία κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηε ζρνιηθή ειηθία. 

Δίλαη κόληκε θαηάζηαζε ιόγσ εγθεθαιηθήο ππνμίαο, θάθσζεο ή θάπνηαο αλσκαιίαο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ. Τα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε εκθαλίδνπλ 

δηαηαξαρέο ησλ εθνύζησλ θηλεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, π.ρ. ππεξβνιηθή αδπλακία, έιιεηςε 

ζπληνληζκνύ, αθνύζηεο κπτθέο ζπζπάζεηο, παξάιπζε θαη άιιεο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο. 

Αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ηνλ βαζκό ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα έρνπλ ιίγν ή 

θαζόινπ έιεγρν ησλ ρεξηώλ, ησλ πνδηώλ ηνπ ιόγνπ ή ηεο νκηιίαο.  

 

Τα αίηηα απνδίδνληαη ζε ηξαύκαηα, αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πξνγελλεηηθέο, 

πεξηγελλεηηθέο  θαη κεηαγελλεηηθέο θαη νη νπνίεο νδεγνύλ ζε κεησκέλε νμπγόλσζε 

έσο θαη ζε ρακειό βάξνο γέλλεζεο. Η εγθεθαιηθή παξάιπζε εθδειώλεηαη θαη 

ηαμηλνκείηαη θηλεηηθά, θπξίσο κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηεο θηλεηηθήο παζνινγίαο, π.ρ. 

σο εκηπιεγία, ηεηξαπιεγία ή παξαπιεγία. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε αθνξά θαη είλαη κία εθηεηακέλε εγθεθαιηθή βιάβε θαη γη’ 

απηό ην ιόγν νη ακηγείο ηύπνη εγθεθαιηθήο παξάιπζεο είλαη ζπάληνη. Φξήδεη 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη παξέκβαζεο γηα ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ησλ 
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θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ εληόο ηνπ θπζηθνύ πιαηζίνπ πνπ ιακβάλεη ρώξα ε θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ απηώλ. 

 

Παροσσίαση περιστατικού με εγκευαλική παράλσση 

Πξόθεηηαη γηα λεαξό άηνκν κεηά από θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε (ΚΔΚ) ιόγσ 

ηξνραίνπ αηπρήκαηνο θαη λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο κε 

ππνιεηκκαηηθή κεηθηή λεπξνινγηθή ζπλδξνκή ηθαλνύ βαζκνύ, πνπ ηνλ θαζηζηά κε 

απηόλνκν θαη απαηηεί ηε ζπλερή παξνπζία θαη θξνληίδα ζπλνδώλ πξνζώπσλ. 

Δπηπιένλ, γηα ηε δπλεηηθή βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ απνθαηάζηαζή ηνπ, απαηηείηαη 

ππνζηεξηθηηθή αγσγή θπξίσο κε θπζηθνζεξαπεία.  

Δηδηθόηεξα, εκθαλίδεη θιηληθή εηθόλα ηεηξαπαξεηηθήο ζπλδξνκήο κε επξήκαηα 

ζπαζηηθόηεηαο, ηδίσο αξηζηεξά, θαζώο θαη δηαηαξαρή νκηιίαο. 

  

Σπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ θηλεηηθόηεηα, εκθαλίδεη ηεηξαπαξεηηθή ζπλδξνκή, κε 

ηνληζκό ζηα θάησ άθξα θαη ζπλνδό αύμεζε ηνπ κπτθνύ ηόλνπ κε ηε κνξθή 

ζπαζηηθόηεηαο, ηδίσο ηνπ αξηζηεξνύ άλσ θαη θάησ άθξνπ. Δμαηηίαο ηεο 

ζπαζηηθόηεηαο δηαπηζηώλεηαη πνιύ κεησκέλε λεπξνκπτθή ζπλαξκνγή. Καη` απηόλ 

ηνλ ηξόπν, ελώ ν σο άλσ αζζελήο είλαη, θαηά θαλόλα, ζπλεξγάζηκνο ζηηο εθνύζηεο 

θηλήζεηο, δελ πθίζηαηαη επαξθήο θηλαηζζεηηθή δηαθνξνπνίεζε κε δπλαηόηεηα 

εθηέιεζεο θηλήζεσλ κε αθξίβεηα θαη εθιεπηπζκέλε θηλεηηθόηεηα. Απηό ην θιηληθό 

εύξεκα είλαη ηδηαηηέξσο εκθαλέο ζηα άλσ άθξα. Έηζη, π.ρ. ρξεηάδεηαη ηθαλνύ βαζκνύ 

βνήζεηα θαηά ηε ζίηηζή ηνπ, θαζώο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ θαη πξάμεσλ ζην 

ζύλνιό ηνπο, πνπ επηζπκεί κε ηε ζέιεζή ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη.  

 

Όζνλ αθνξά ζηα θάησ άθξα, δηαπηζηώλεηαη θπξίσο αδπλακία ηζνξξνπίαο, 

δηαηήξεζεο θαη επαλάθηεζεο απηήο, ζε ζηαηηθή θαη δπλακηθή θαηάζηαζε. Σπλνιηθά, 

δελ δύλαηαη λα πεξπαηήζεη απηόλνκα αιιά κεξηθώο, ππνβαζηαδόκελνο θαη κε ηε 

βνήζεηα επηθνπξηθώλ κέζσλ. Γη` απηό ην ιόγν θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ, θαζώο θαη ε παξνπζία ζπλνδώλ πξνζώπσλ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθηλείηαη. Τέινο, ε δπλαηόηεηα θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο, θαζώο θαη 

αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπ, είλαη επαξθώο εθηθηή, αλ θαη ε νκηιία ηνπ δελ είλαη 

θαζαξή, δηόηη εκθαλίδεη δηαηαξαρή ζηελ άξζξσζε απηήο κε βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ην καθξύ θαη παξαηεηακέλν ζπιιαβηζκό.  

 

2.2 Διζσιδήρ πάση 

Η δηζρηδήο ξάρε αθνξά κία θαηάζηαζε πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ζπγγελώλ 

δπζπιαζηώλ ηνπ εγθεθάινπ, ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ ή ηνπ λσηηαίνπ ζσιήλα θαη είλαη 

γλσζηέο σο αλσκαιίεο ηνπ λεπξηθνύ ζσιήλα. Σπλήζσο, ηα παηδηά κε δηζρηδή ξάρε 

παξνπζηάδνπλ θάπνην βαζκό παξάιπζεο ησλ θάησ άθξσλ θαη δελ έρνπλ πιήξε 

έιεγρν ηνπ εληέξνπ θαη ηεο θύζηεο. Σπλήζσο, πεξπαηνύλ κε ζηεξίγκαηα θαη ελίνηε 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη αλαπεξηθά θαξνηζάθηα γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. Μεξηθά είλαη 

απηόλνκα θαη κεξηθά ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζσπηθήο βνήζεηαο. 

 

2.3 Μςφκή δςζηποθία 

Η κπτθή δπζηξνθία αλαθέξεηαη ζε κία νκάδα 40 πεξίπνπ θιεξνλνκηθώλ αζζελεηώλ, 

νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από πξννδεπηηθή αηξνθία ησλ κπώλ. Η αληηκεηώπηζε 

εζηηάδεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κπώλ πνπ δελ έρνπλ επεξεαζηεί γηα όζν 

απηό είλαη δπλαηό, ηε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο. Η ηαθηηθή θπζηνζεξαπεία, ε 
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άζθεζε θαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ βνεζεκάησλ κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ έλα θαιό 

επίπεδν αλεμαξηεζίαο. Τα ζρνιεία ρξεηάδνληαη βειηησκέλα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη ξεαιηζηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ην παηδί, ηελ 

νηθνγέλεηα αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο. 

 

2.4 Κακώζειρ ηος νυηιαίος μςελού  

Οη θαθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πξνθαινύληαη ζπλήζσο από δηεηζδπηηθά ηξαύκαηα 

(π.ρ. ηξαύκα από ππξνβνιηζκό) θαη ηξαπκαηηζκνύο, θπξίσο ηεο απρεληθήο θαη ηεο 

ζσξαθηθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (ΑΜΣΣ θαη ΘΜΣΣ) θαζώο θαη ηεο 

ζσξαθν-νζθπτθήο κεηάβαζεο ή ηεο αλώηεξεο νζθπτθήο κνίξαο (ΟΜΣΣ) ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ζπλνδό πιήμε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ (ή ηνπ κπειηθνύ θώλνπ). 

Σην ζεκείν απηό, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζηηο θαθώζεηο ηεο αλώηεξεο ΟΜΣΣ 

κπνξεί λα ππάξρεη θαη κηθηή θιηληθή εηθόλα από ηξώζε ησλ λσηηαίσλ ξηδώλ πνπ ζε 

απηό ην ύςνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπκπνξεύνληαη εληόο ηνπ λσηηαίνπ ζσιήλα. 

Τα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θαθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πεξηιακβάλνπλ θπζηνζεξαπεία, ρξήζε 

πξνζαξκνζηηθώλ κεραλεκάησλ θηλεηηθόηεηαο θαη απηόλνκεο δηαβίσζεο, θαζώο θαη 

ζπκβνπιεπηηθή, εθπαηδεπηηθή ελδπλάκσζε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. 

 

Παροσσίαση περιστατικού με κάκφση νφτιαίοσ μσελού 

Νεαξό άηνκν ππέζηε, εμαηηίαο πηώζεο από δίθπθιε κεραλή, ζπληξηπηηθό θάηαγκα 

ηνπ πξώηνπ νζθπτθνύ ζπνλδύινπ (Ο1) ηεο Οζθπτθήο Μνίξαο Σπνλδπιηθήο Σηήιεο 

(ΟΜΣΣ) θαη λνζειεύηεθε ζε Γεληθό λνζνθνκείν. Τν ζπληξηπηηθό θαηάγκα ηνπ Ο1 

ζπνλδύινπ αληηκεησπίζηεθε ρεηξνπξγηθά θαη κεηά ην πέξαο ηεο λνζειείαο ηνπ 

νξζνζηάηεζε κε ρξήζε θεδεκόλσλ θνξκνύ θαη γνλάησλ. 

 

Σήκεξα, θιηληθά εκθαλίδεη πάξεζε (3/5) ζηελ έθηαζε θαη ζηελ απαγσγή ησλ ηζρίσλ, 

θαζώο θαη ζηελ θάκςε ησλ γνλάησλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη νξζνθπζηηθέο 

δηαηαξαρέο. Πεξαηηέξσ, εκθαλίδεη πιεγία (κπτθή ηζρύο 0/5) θαη πιήξε απνπζία 

θηλεηηθόηεηαο ζηελ έθηαζε θαη ζηελ θάκςε ησλ άθξσλ πνδώλ θαη ησλ δαθηύισλ ησλ 

άθξσλ πνδώλ. Ωο πξνο ηελ αηζζεηηθόηεηα, παξνπζηάδεη έληνλε ππαηζζεζία ζηελ 

πξόζζηα θαη ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηεο θλήκεο, θαζώο θαη ζηε ξαρηαία θαη 

πεικαηηαία επηθάλεηα ηνπ άθξνπ πνδόο, άκθσ. Πεξαηηέξσ, είλαη θπζηνινγηθέο νη 

λνεηηθέο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θαζώο θαη ην επίπεδν ζπλείδεζήο ηνπ, όπνπ 

δελ εκθαλίδνληαη πνηνηηθνύ ή πνζνηηθνύ ηύπνπ δηαηαξαρέο. Γύλαηαη λα ζηαζεί όξζηνο 

θαη λα βαδίζεη κόλν θαη απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε βαθηεξηώλ. 

 

2.5 Επιλητία 

Φξόληεο θαη επαλαιακβαλόκελεο θξίζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο επηιεςία. Υπάξρνπλ 

πνιινί ηύπνη επηιεπηηθώλ θξίζεσλ. Οπνηνζδήπνηε δύλαηαη λα εκθαλίζεη θξίζε ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο. Ωζηόζν, πην ζπρλά κία θξίζε εκθαλίδεηαη ζηελ 

παηδηθή ειηθία.  Δπίζεο, απνηειεί ζύλεζεο θαηλόκελν ζε θαηαζηάζεηο πςεινύ 

ππξεηνύ, πςειήο θαηαλάισζεο αιθνόι ή ηξαπκαηηζκνύ ζην θεθάιη. Γεληθά, έλα 

κεγάιν θάζκα ςπρνινγηθώλ, ζσκαηηθώλ θαη αηζζεηεξηαθώλ παξαγόλησλ ζεσξείηαη 

όηη πξνθαινύλ θξίζεηο ζε εππαζή άηνκα. Δίλαη ζθόπηκν λα ζεκεηώζνπκε όηη 

αξλεηηθέο θνηλσληθέο ζηάζεηο είλαη πην επηδήκηεο γηα ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ 

επηιεπηηθέο θξίζεηο, παξά απηή θαζεαπηή ε δηαηαξαρή. Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα 

γλσξίδεη πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο, εάλ πξνθύςεη έλα ζπλαθέο γεγνλόο 

ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, κπνξεί λα είλαη παξαηεξεηηθόο, ζε πεξίπησζε θαξκαθεπηηθήο 
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αγσγήο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο απηήο ζε ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο επηιεπηηθήο θξίζεο, 

εληόο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Η ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε 

απνδνρή ηεο, θαζώο θαη ε ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη 

ησλ ζπκκαζεηώλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κία θπζηνινγηθή δσή ηα παηδηά κε 

δηαηαξαρέο επηιεςίαο. 

 

Παροσσίαση περιστατικού με επιληυία και άλλα τρόνια προβλήματα σγείας 

Νεαξό άηνκν πάζρεη από δεμηά ζπαζηηθή εκηπάξεζε, θαζώο θαη από αλαθεξόκελεο 

επηιεπηηθέο θξίζεηο. Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε παξνπζίαδε ήπηα, ςπρνθηλεηηθή 

δηαηαξαρή θαη αλεζπρία. Η ελ ιόγσ θιηληθή εηθόλα αλαθέξεηαη σο απόηνθνο 

πεξηγελλεηηθνύ ηξαύκαηνο (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ). Με απηή ηελ θιηληθή 

εηθόλα θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε θξνληίδα από ηε ζπλερή παξνπζία ηξίηνπ 

πξνζώπνπ.  

 

2.6 Άζθμα 

Πξόθεηηαη γηα ρξόληα αζζέλεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από επεηζνδηαθέο θξίζεηο βήρα, δύζπλνηαο θαη εθπλεπζηηθνύ 

ζπξηγκνύ. Η ζνβαξόηεηα ηνπ άζζκαηνο πνηθίιιεη ζεκαληηθά από κία θάζε ήπηνπ 

βήρα έσο κία πεξίζηαζε ππεξβνιηθήο δύζπλνηαο, πνπ απαηηεί επείγνπζα 

αληηκεηώπηζε. Μπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθή αηηία απνπζίαο από ην ζρνιείν. Έλαο 

ζπλδπαζκόο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο έθζεζεο ηνπ παηδηνύ ζε 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηηο θξίζεηο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ 

ηξόπν απνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο. Παξόηη ην άζζκα έρεη βηνρεκηθή 

πξνέιεπζε, πξέπεη θαλείο λα ζπλεθηηκήζεη θαη ηε ζπζρέηηζε άζζκαηνο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ζηξεο. Σηε βάζε απηή, ε αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη 

ζπκβνπιεπηηθή θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θόξηηζεο ηόζν ζην παηδί όζν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

γνλείο θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα 

ζηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ άζζκαηνο, ώζηε ην παηδί λα δηαηεξήζεη ηελ επίδνζή 

ηνπ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ζηαζεξή. 

 

2.7 Μςφκή αδςναμία ή πάπεζη 

Η κπτθή αδπλακία (πάξεζε ή παξάιπζε όηαλ ππάξρεη απόιπηε έθπησζε ηεο κπτθήο 

ηζρύνο) είλαη έλα ζύκπησκα ή θιηληθό  εύξεκα  κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηάγλσζε 

θαη ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε παζήζεσλ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη 

παζήζεσλ ησλ κπώλ (κπνπάζεηεο). Καη` απηόλ ηνλ ηξόπν, ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ή 

παζνινγναλαηνκηθέο αιινηώζεηο ζε όια ηα ηνπνγξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά επίπεδα ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ ή λα εθδεισζνύλ κε ηελ 

θιηληθή εηθόλα ηεο «κπτθήο αδπλακίαο». Η ζπλνδόο ζπκπησκαηνινγία θαζώο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπτθήο αδπλακίαο ζα θαζνξίζνπλ ηε λνζνινγία ηεο πάξεζεο θαη 

ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη ζηνλ εληνπηζκό ηεο βιάβεο. Η θιηληθή 

εηθόλα ηεο «πάξεζεο» ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηκέλα 

δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμύ ησλ 

ηύπσλ ή κνξθώλ ηεο «πάξεζεο». Σηελ απόιπηή ηεο κνξθή ε πάξεζε είλαη παξάιπζε 

(Καξβέιαο, 2018). 

 

3. Σςνεκπαίδεςζη μαθηηών με ζυμαηικέρ αναπηπίερ και πποβλήμαηα ςγείαρ: 

καλέρ ππακηικέρ 
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Δδώ, ζα επηθεληξσζνύκε ζηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηώλ κε πξνβιήκαηα πγείαο θαη 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ζα δνζνύλ ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο θαη θαιέο πξαθηηθέο ζε 

έλα πιαίζην ζρνιηθήο ζπκπεξίιεςεο γηα επαγγεικαηίεο αγσγήο θαη πγείαο. 

 

3.1 Ένηαξη μαθηηών με ζυμαηικέρ αναπηπίερ και πποβλήμαηα ςγείαρ: 

διαπιζηώζειρ και επιζημάνειρ 

Σε επίπεδν έληαμεο καζεηώλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, 

εξεπλεηηθά πνξίζκαηα δείρλνπλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ 

θαίλεηαη λα έρνπλ επαξθείο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα λα εθπαηδεύζνπλ καζεηέο κε 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ζηηο ηάμεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ αηζζάλνληαη ζίγνπξνη πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξσο 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ έληαμε καζεηώλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (Singh, 2007). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαηεξνύλ έλα αζθαιέο θαη πγηέο 

πεξηβάιινλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο ηνπο, κε απώηεξν ζθνπό λα πξνσζήζνπλ ηε 

κάζεζε κε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Ωζηόζν, ππάξρνπλ πξόζζεηεο 

εθηηκήζεηο θαη απαηηήζεηο, όηαλ νη καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο απαηηνύλ δηαδηθαζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα θαηαλννύλ ηνπο ξόινπο θαη ηηο επζύλεο 

ηνπο, όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δηαδξακαηίδνπλ, επίζεο, δσηηθό ξόιν ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ λα ζπκκεηέρνπλ 

πιήξσο ή κεξηθώο ζηελ εθηέιεζε ησλ δηθώλ ηνπο δηαδηθαζηώλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αλεμαξηεζία ηνπο. Τα εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα θξνληίδαο πγείαο ησλ καζεηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθόξεζε ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο 

πγείαο ησλ καζεηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνηλώλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπο (Heller, Thompson Avant, 2011).  

 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην απηό, ε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο βάζεη ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ (Obinga, 

Kochung, 2011), αιιά θαη ηεο θύζεο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ δηαηαξαρώλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη δε ρξόληα. Σπγθεθξηκέλα, κία αλαζθόπεζε αλαδεηθλύεη έλα 

ζύλνιν δπζιεηηνπξγηώλ πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηε κλήκε, ζηελ πξνζνρή, ζηελ 

νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ζηελ αλάγλσζε, ζηελ νξζνγξαθία θαη ζηε γξακκαηηθή. 

Πεξαηηέξσ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά αλαθύπηνπλ ιόγσ ηεο 

δπζθνιίαο ζηελ αληίιεςε ηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γξαθή 

ιόγσ αλεπαξθεηώλ ζηε ιεπηή θηλεηηθόηεηα, κε ηθαλνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θνξκνύ 

θαη ηεο θεθαιήο, δηαηαξαρώλ κπτθνύ ηόλνπ θαη ειιηπνύο νπηηθνθηλεηηθνύ 

ζπληνληζκνύ.  

Τέινο, ζηα παηδηά απηά παξνπζηάδνληαη θαη ζπκπηώκαηα ππεξθηλεηηθόηεηαο 

(Σπεηζηώηεο, Σηαζόπνπινο, 2003, όπσο αλαθ. ζην: Κνπξνππέηξνγινπ, 2007-2013). 

Ωο εθ ηνύηνπ, νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζπλεθπαίδεπζεο θαη εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο 

απνηειεί εθπαηδεπηηθή, πγεηνλνκηθή θαη παηδαγσγηθή πξνηεξαηόηεηα πξσηίζηεο 

ζεκαζίαο. 

 

3.2 Καηεςθςνηήπιερ υρ βέληιζηερ ππακηικέρ ζςνεκπαίδεςζηρ 

Απνβιέπνληαο ζηελ πεξηγξαθή θαιώλ εληαμηαθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξαθηηθώλ 

ζπλεθπαίδεπζεο ζε άηνκα κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο, 

δίδνληαη κεξηθέο θαηεπζπληήξηεο (Heward, 2011, ζει. 463): 
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 Οη όπνηεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα είλαη 

ελδηαθέξνπζεο, λα δηεπθνιύλνπλ ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη λα κελ μεπεξλνύλ 

ηηο όπνηεο ηθαλόηεηεο γηα ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε. 

 Τα παηρλίδηα λα είλαη αλζεθηηθά ρσξίο αηρκεξέο άθξεο θαη όρη πνιύ κηθξά. 

 Τα όπνηα αληηθείκελα, π.ρ. εθπαηδεπηηθά, νηθηαθήο ρξήζεσο, ρεηξηζηήξηα 

πεξηβάιινληνο, θ.ιπ., θαιό είλαη λα πξνζαξκόδνληαη γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε 

ρξήζε ηνπο από ηα παηδηά κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο. 

 Η δεκηνπξγία ελόο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο παξέρεη ζηα 

παηδηά απηά ηε δπλαηόηεηα απνηειεζκαηηθόηεξνπ ειέγρνπ ζην πεξηβάιινλ 

πνπ δηαβηνύλ, κε απνηέιεζκα λα καζαίλνπλ αιιά θαη λα δηεπξύλνπλ ην πεδίν 

ησλ καζεζηαθώλ ηνπο εκπεηξηώλ. 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην δηεπηζηεκνληθώλ εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζπκπεξίιεςεο, 

έκθαζε δίδνπκε: 

 Σηε βέιηηζηε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ (πξβι. Ισαλλίδε, 

Καξβέιαο, 2018α). 

 Σηελ εθπαηδεπηηθή ελδπλάκσζε ηνπ αηόκνπ θαη ζηελ εκπινθή ηνπ γνλετθνύ/ 

ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο (πξβι. Καξβέιαο, Ισαλλίδε, 2018β). 

 Σηε ζεκαζία θαη ζην ξόιν ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ, ιόγσ ηεο εηεξνγέλεηαο 

ησλ καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εκθαλίδνπλ καζεηέο κε ζσκαηηθέο, 

θηλεηηθέο θαη αηζζεζηναληηιεπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο (Κνπξνππέηξνγινπ, 

2007-2013). 

Αλαθεθαιαηώλνληαο, πξνο πεξηνξηζκό ή απάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζε καζεηέο κε 

ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζθόπηκν είλαη 

λα παξέρεηαη ζε πνιπκεζηθή ειεθηξνληθή κνξθή αλαθνξηθά κε (βι. 

Κνπξνππέηξνγινπ, 2007-2013): 

 ηα θείκελα (επαλάγλσζηα, εύιεπηα, κε γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή ζπλέπεηα, 

ζαθήλεηα, αιιεινπρία ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

επεμεξγάζηκε κνξθή από πηζαλό επεμεξγαζηή, πηζαλή κνξθή εηθνληθνύ 

βηβιίνπ, θ.ιπ.), 

 ην βηβιίν (ιεηηνπξγηθό, κε πιεξνθνξίεο εύθνιεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε, κε 

ζπλέπεηα ζηελ νξγάλσζε ησλ ζειίδσλ, αηζζεηηθή εξγνλνκία, θ.ιπ.), 

 ηνλ ήρν (θπζηθόο κε κεηαηξνπή νπηηθνύ θεηκέλνπ ζε αθνπζηηθό πεξηερόκελν, 

δπλαηόηεηα αθνπζηηθήο απόδνζεο αζθήζεσλ από ην καζεηή, ύπαξμε 

αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ, θ.ιπ.),  

 ην ινγηζκηθό (κε επηινγέο πξνζβαζηκόηεηαο, κε ρξήζε πξνγξάκκαηνο 

κεγεζπληή νζόλεο, κε ρξήζε ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο θσλήο, κε αληρλεπηή 

θηλήζεσλ-βιέκκαηνο, θ.ιπ.), 

 ηελ εηθνλνγξάθεζε (επθξίλεηα θαη ειθπζηηθόηεηα εηθόλσλ, κε ελδηαθέξνλ θαη 

πνηθηιία ρξσκάησλ, επζηνρία ιεδάλησλ, θ.ιπ.). 

Kαηαιήγνληαο, γηα κία πνηνηηθή εθπαίδεπζε ην δεηνύκελν είλαη ζηνλ ηξόπν πνπ 

πξνζεγγίδνπκε ηελ αλαπεξία θαη πνπ παξεκβαίλνπκε ζηελ εθπαίδεπζε, 

αλαπηύζζνληαο έηζη έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ηνπ θάζε καζεηή θαη πξνάγνληαο έλα Σρνιείν γηα Όινπο βαζηζκέλν ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα (Σνύιεο, 2008/ Εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε…,  2007-2013). 
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