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• ΑΚΙΝΗΣΙΑ: είναι η απουσία κίνησης 

• ΥΠΟΚΙΝΗΣΙΑ: είναι η φτώχεια κίνησης 

Δεν χρησιμοποιούνται οι όροι σε περιπτώσεις πάρεσης. 

Β) ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΕΤΡΙΑ 

ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΣΙΑ: είναι η βραδύτητα της κίνησης πχ πάρκινσον και είναι προφανής στην 

έναρξη της κίνησης αλλά και στην ταχύτητα που φέρνει σε πέρας μια συνδυασμένη 

κίνηση πχ να ανοιγοκλείσει τα δάχτυλα του. 

ΥΠΟΜΕΤΡΙΑ: είναι το μειωμένο εύρος κινήσεων πχ μικρά βήματα 

Γ) ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΣΙΑ 

Ακούσιες κινήσεις όπως ο μυόκλονος, χορεία, βαλλισμός, δυστονία και ο τρόμος. 

(μικρότερου του φυσιολογικού ταχύτητα κίνησης) 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ: 

1. ΜΟΝΟΠΛΗΓΙΑ: παράλυση ενός άκρου 

2. ΔΙΠΛΗΓΙΑ: παράλυση δυο άκρων είτε άνω είτε κάτω 

3. ΤΡΙΠΛΗΓΙΑ: παράλυση τριών 

4. ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ: παράλυση των άνω και των κάτω άκρων 

5. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ: παράλυση των κάτω άκρων 

6. ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ: παράλυση ενός κάτω και ενός άνω άκρου της ίδιας πλευράς του σώματος, 

στο ίδιο ημιμόριο 

7. ΠΑΡΕΣΗ: πχ μονοπάρεση, δυπάρεση αφορά αδυναμία της κίνησης (όχι πλήρη) ενώ η 

ΠΑΡΑΛΥΣΗ: είναι πλήρης αδυναμία μυϊκής σύσπασης. 

Στην ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ τα συμπτώματα είναι εντονότερα κυρίως στα κάτω άκρα απ’ ότι στα 

άνω. Παρ’ όλα αυτά η ομοιόμορφη κατανομή μυϊκού τόνου στα τέσσερα άκρα 

αποτελεί διαφοροδιάγνωση από την διπλή ημιπληγία. (μορφή τετραπληγίας με 

εντονότερα συμπτώματα στα άνω άκρα και στο ένα ημιμόριο εντονότερα από το 

άλλο) 

ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗΓΙΑ Ή ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ: προσβολή των δυο κάτω άκρων 

χαρακτηρίζεται από αύξηση μυϊκού τόνου εκτεινώντων των κάτω άκρων και 

απώλεια λεπτών εκλεπτυσμένων κινήσεων των άνω άκρων. 

ΝΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.Σ: 

1. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ: μπορεί να προκληθούν από τροχαία, εργατικά, οικιακά 

ατυχήματα. Μπορούν να προκαλέσουν τα ατυχήματα: α) ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: 1)     εστιακή με μωλωπισμό ή ρήξη στο σημείο της κάκωσης 

είτε στο αντίθετο σημείο της κάκωσης 2) διάχυτη-γενική όπου η σοβαρότητα 

κυμαίνεται από ελάχιστη έως ιδιαίτερα επικίνδυνη και είναι δυνατό να 

χαρακτηριστεί από την διάρκεια της κυματώδους κατάστασης και την διάρκεια της 

μετατραυματικής αμνησίας.  

β) ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: 1) Μπορεί να προκύψει ενδοκρανιακό αιμάτωμα, 

υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ενδοεγκαφαλικό αιμάτωμα. 2) εγκαφαλικό οίδημα 3) 

υποξαιμία από βλάβη στο αναπνευστικό κέντρο, άμεσο τραυματισμό θώρακα και 

τους πνεύμονες, υπόταση, απώλεια αίματος, κατευναστικά φάρμακα πχ μορφίνη.  

Αυτοί οι ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις παρουσιάζουν ένα κυρίως σύμπτωμα ή 

συνδυασμό συμπτωμάτων. Δύο συνήθη συμπτώματα είναι η σπαστικότητα και η 

αταξία. 



2. ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ: διαταραχή των κινήσεων που προκύπτει από βλάβη στον εγκέφαλο ή στα 

άνω τμήματα του νωτιαίου μυελού. Ημιπληγία μπορεί να προκαλέσουν: α) οι νόσοι 

των αγγείων του εγκεφάλου όπως το έμφραγμα από θρόμβωση ή εμβολή που είναι 

και το πιο σύνηθες σε ποσοστό πάνω από 60%. Επίσης η αιμορραγία από υπέρταση 

ανεύρυσμα ή αγγείωμα. Ημιπληγία προκαλούν και οι ογκόμορφες επεξεργασίες 

όπως οι όγκοι και τα αποστήματα. Επίσης και τα τραύματα. 

3. ΣΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 

4. ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN BARRE 

5. ΠΑΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 

 

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ: Δίνουμε το χέρι μας στο υγιές χέρι του ασθενή, το υγιές 

του πόδι σε κάμψη και με το υγιές του χέρι βάζει δύναμη κρατώντας το χέρι μας 

ώστε να γυρίσει στο πλάι.  

• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ: 1
Η
 Ο ασθενής καθισμένος στο πλάι του κρεβατιού 

και ακουμπάμε το χέρι του στο κρεβάτι. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε στο χέρι του 

απαγωγή-προσαγωγή, οριζόντια απαγωγή-προσαγωγή και μπροστά. Μετά 

φέρνουμε τον ασθενή μπροστά (κάμψη κορμού και κεφαλής) και σηκώνεται από 

την καρέκλα διατηρώντας την ίδια στάση σώματος, οι αγκώνες σε έκταση και 

αρχίζει να κάνει μικρά βήματα προς τα εμπρός και τέλος σηκώνεται σιγά-σιγά στην 

κανονική στάση του σώματος του. 

2
η
 Ο ασθενής κάθεται στην άκρη του κρεβατιού και τοποθετεί τα χέρια του στο πλάι. Ο 

θεραπευτής κάθεται και αυτός δίπλα στον ασθενή, παίρνει το χέρι του, το ανοίγει 

με τα δάχτυλα του και το διατηρεί ανοιχτό και τεντωμένο όλο του το άκρο 

κάνοντας παράλληλα με τον ασθενή δεξιά και αριστερή ταλάντευση του σώματος 

τους. 

• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥ: 1
Η
 τοποθετούμε τον ασθενή σε ύπτια θέση στο 

κρεβάτι. Στην συνέχεια φέρνουμε σε κάμψη το γόνατο του στο πλάι του κρεβατιού 

και σιγά-σιγά το σηκώνουμε στο εκτατικό του πρότυπο σε θέση αναχαίτησης. 

2
η
 τοποθέτηση ασθενή σε ύπτια θέση. Φέρνουμε τα πόδια σε κάμψη και καθόμαστε πάνω 

στα πέλματα για αντίσταση και ζητάμε στον ασθενή να κάνει απαγωγή-προσαγωγή 

των ποδιών του. (άμα δεν μπορεί μόνος του βάζουμε το χέρι μας κάτω από την 

μέση του και ζητάμε να σφίξει τους κοιλιακούς μύες του) 

3
η
 τοποθέτηση ασθενή σε ύπτια θέση. Φέρνουμε τα πόδια σε κάμψη και ζητάμε να 

σηκώσει την λεκάνη του. 

4
η
 τοποθέτηση ασθενή σε ύπτια θέση. Του ζητάμε να σηκώσει την λεκάνη του και να 

στηριχτεί στο ημιπληγικό του πόδι. Και να σηκώσει το υγιές. 

5
η
 τοποθέτηση ασθενή σε ύπτια θέση. Του ζητάμε να σηκώσει την λεκάνη του και να 

στηριχτεί στο υγιές πόδι. Και να σηκώσει σωστά το ημιπληγικό. 

  

 

 


