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Σι είναι η “ππώιμη παπέμβαζη”
Αναπηςξιακά
ππογπάμμαηα
πος
αζσολούνηαι με παιδιά από ηη γέννηζη
έυρ 3 εηών, ηα οποία έσοςν εξελικηικέρ
διαηαπασέρ & ιδιαιηεπόηηηερ ή ανήκοςν
ζηιρ ομάδερ ςτηλού κινδύνος για
μελλονηική
εμθάνιζη
νεςποαναπηςξιακών πποβλημάηυν.
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ΣΟΥΟΙ ΠΡΧΙΜΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ








Τποζηήπιξη & ενθάππςνζη ςπαπσοςζών
δςναηοηήηυν
Δλασιζηοποίηζη ηηρ αναπηςξιακήρ
καθςζηέπηζηρ
Ανηιμεηώπιζη & πιθανά θεπαπεία
εγκαηεζηημένηρ δςζλειηοςπγίαρ
Φςσολογική ζηήπιξη & πποεηοιμαζία
γονέυν & πεπιβάλλονηορ

ΠΡΧΨΜΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Ποια παιδιά μποπούν να υθεληθούν


Με ζαθείο, λεπξνινγηθέο δηαγλώζεηο (π.ρ. .
Down, Δγθεθαιηθή Παξάιπζε)



Με απμεκέλν ζηαηηζηηθό θίλδπλν εκθάληζεο
λεπξνινγηθώλ πξνβιεκάηωλ ιόγω
νξγαληθώλ ή βηνινγηθώλ ζπλζεθώλ θαηά ηε
λενγληθή & πξώηε βξεθηθή ειηθία (π.ρ.
πξνωξόηεηα)



Με απνζηέξεζε ζωζηώλ πεξηβαιινληηθώλ
εξεζηζκάηωλ (π.ρ. θηωρό θνηλωληθννηθνλνκηθό επίπεδν)
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Ππόυπα νεογνά
ηόσοι ππώιμηρ παπέμβαζηρ








Πποαγυγή
κινηηικοαιζθηηικήρ
λειηοςπγίαρ &
δεξιοηήηυν
Δνίζσςζη κινηηικήρ &
αιζθηηηπιακήρ
ανάπηςξηρ
Τποζηήπιξη
μςοζκελεηικού &
καπδιοπνεςμονικού
ζςζηήμαηορ

Πποεηοιμαζία ομαλήρ
πποζαπμογήρ ηος
παιδιού ζηο πεπιβάλλον

ΠΡΧΨΜΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΠΟΛΤ
ΜΙΚΡΟΤ ΒΑΡΟΤ ΠΡΟΧΡΑ
ΘΔΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Βειηηωκέλεο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ζε νκάδα
πξόωξωλ ρωξίο παζνινγία Κ.Ν.. ζε
ζύγθξηζε κε παξόκνηα νκάδα «καξηύξωλ»
πνπ έιαβε πξώηκε παξέκβαζε ηνπο πξώηνπο
4 κήλεο δωήο.
Lekskulchai R and Cole J;
Austr.J. of Physiotherapy 47: 169-176, 2001
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ΠΡΧΨΜΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΠΟΛΤ
ΜΙΚΡΟΤ ΒΑΡΟΤ ΠΡΟΧΡΑ
ΟΤΓΔΣΔΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
H
θπζηθνζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε
δελ
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ θηλεηηθή
εμέιημε ηωλ πξνώξωλ ζηνπο 4 κήλεο
δηνξζωκέλε ειηθία ζε ζύγθξηζε κε απηά πνπ
δελ έιαβαλ ζεξαπεία.
Cameron E et al,
Pediatr. Phys. Ther. 17: 107-119, 2005

ΠΡΧΨΜΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ
ΠΑΡΔΜΒΑΗ & ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ



Δίναι δςναηόν να ππολάβει ηην
εγκαηάζηαζη ηηρ νόζος



Να ηποποποιήζει ηην κλινική εικόνα



Να βεληιώζει ηην ηελική έκβαζη
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A randomized controlled trial of early
physiotherapy for high-risk infants
Weindling AM, et al.
Acta Paediatr 1996; 85(9) 1107-1111

Αποηελεζμαηικόηηηα Π.Π. ζηην
Δγκεθαλική Παπάλςζη
ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΓΤΚΟΛΔΤΟΤΝ ΣΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ


Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο Δ.Π.: πνηθηιία
κνξθώλ & ζπκπηωκάηωλ



Παξνπζία ζπλνδώλ πξνβιεκάηωλ
(π.ρ. λνεηηθή πζηέξεζε)



Μεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα
ζρεδηαζκνύ:


Ηζηθό δίιεκκα νκάδωλ
ζύγθξηζεο



Υξνληθή δηάξθεηα παξέκβαζεο



Αμηνινγεηηθά εξγαιεία /
θιίκαθεο
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Ππογπάμμαηα Ππώιμηρ Παπέμβαζηρ ζηην
Δγκεθαλική Παπάλςζη
Η ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ








Θεξαπεπηηθέο, θηιηθέο παξεκβάζεηο γηα βξέθε
κε ελδείμεηο βιάβεο ΚΝ
Τπνζηεξίδνπλ ηελ θπζηθή αλάξξωζε ηνπ ΚΝ
ππνβνεζώληαο ηελ πιαζηηθόηεηα
Πξνγξακκαηίδνπλ ζωζηή εγγξαθή
πεξηθεξηθώλ θηλεηηθν-αηζζεηηθώλ
πιεξνθνξηώλ ζηνλ αλαπηπζζόκελν εγθέθαιν
Τπνβνεζνύλ ηελ νκαιόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
λεπξνκπϊθνύ ζπζηήκαηνο
Δπαηζζεηνπνηνύλ ηελ νηθνγέλεηα ζην
λεπξνινγηθό πξόβιεκα ηνπ παηδηνύ &
εμαζθαιίδνπλ ηελ ζεηηθή ζπκκεηνρή ηεο

Ππογπάμμαηα Ππώιμηρ Παπέμβαζηρ ζηην
Δγκεθαλική Παπάλςζη
Η ΑΜΦΙΒΗΣΗΗ



Γελ ζεξαπεύνπλ ξηδηθά ηελ
εγθεθαιηθή παξάιπζε



Γελ αληηθαζηζηνύλ
θαηεζηξακκέλνπο λεπξώλεο



Γελ επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηελ
έθβαζε κε ζπρλόηεξε / θαζεκεξηλή
εθαξκνγή ηνπο
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Ππώιμη Παπέμβαζη ζηην Δγκεθαλική
Παπάλςζη
ΑΡΝΗΣΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ



Φπρνινγηθή επηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο



Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο

ΔΤΥΑΡΙΣΧ
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