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“Believe me, I am an old man.
There is only one thing: Function, Function, Function”.
(«Πίστεψέ με, είμαι μεγάλος άνθρωπος.
Υπάρχει μόνον ένα πράγμα: Λειτουργικότητα, Λειτουργικότητα, Λειτουργικότητα».)
Dr. E. G.†, Physiatrist, BG Klinikum, Hamburg, Germany, 2003

«Θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να δουλέψω στην όρθια θέση.
Χρειάζεται να βάλω βάρος στα πόδια μου».
Σ.Β., Κάκωση νωτιαίου μυελού, παραπληγία, Αθήνα, Μάρτιος 2010
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Η Εκπαίδευση GAIT (Gait Assistive Integrated Training: Ενοποιημένη Εκπαίδευση
Υποστήριξης της Βάδισης) βασίζεται στην αρχή της παροχής της ελάχιστης δυνατής
εξωτερικής υποστήριξης στον θεραπευόμενο, προκειμένου να υιοθετήσει την όρθια θέση και
τη θέση διασκελισμού, ενώ επιτρέπει στον θεραπευτή να εφαρμόσει θεραπευτικές τεχνικές
και στον θεραπευόμενο να πραγματοποιήσει μία σειρά από απαιτητικές δραστηριότητες.
Η εκπαίδευση ενοποιεί τη χρήση του Μηχανισμού GAIT ON και τις θεραπευτικές
εφαρμογές GAIT Treatment και αποσκοπεί στην αυτονομία του θεραπευόμενου.

Προσανατολισμός,
οπτικά και αιθουσαία
ερεθίσματα.
Ιδιοδεκτικά ερεθίσματα
από τον αυχένα.
Φόρτιση των κάτω άκρων
με το βάρος του
σώματος. Τα άνω άκρα
μπορούν να
αποφορτιστούν.
Επιφάνεια καθίσματος
για τη μετάβαση στην
όρθια θέση.
Κινητοποίηση της
ποδοκνημικής με το
βάρος του σώματος.
Ιδιοδεκτικά ερεθίσματα
από τη φόρτιση.

Βασική όρθια θέση στον
Μηχανισμό GAIT ON

Μεταλλικές χειρολαβές
παρέχουν τη δυνατότητα
στήριξης στα άνω άκρα.
Μηχανικοί θύλακες
παρέχουν την ελάχιστη
δυνατή εξωτερική
υποστήριξη.
Ορθή τοποθέτηση των
κάτω άκρων.
Μαλακή επιφάνεια
πατώματος παρέχει
αυξημένα ιδιοδεκτικά
ερεθίσματα.

Η Εκπαίδευση GAIT χρησιμοποιείται σε διαφορετικές παθολογίες που περιορίζουν την
ικανότητα του ατόμου να διατηρεί την όρθια θέση και να βαδίζει, όπως το αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, η εγκεφαλική παράλυση, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η κάκωση
νωτιαίου μυελού, η μυοτονική δυστροφία, η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση, η οικογενής
σπαστική παραπληγία, η πολλαπλή σκλήρυνση και η γηριατρική.
Οι θεραπευτικές δραστηριότητες προετοιμάζονται στην καθιστή θέση και εφαρμόζονται
στην όρθια, εστιάζοντας στο βέλτιστο επίπεδο πρόκλησης (Optimum Level of Challenge1). Ο
σκοπός της θεραπευτικής διαδικασίας είναι: (α) να περιορίσει τις συνθήκες που αποτελούν
εμπόδιο για τη λειτουργικότητα, όπως το μειωμένο εύρος κίνησης, (β) να εφοδιάσει τα
αισθητηριακά και αντιληπτικά συστήματα με την κατάλληλη ποσότητα πληροφοριών, και (γ)
να ενισχύσει τα συστήματα δράσης ώστε να παραχθεί επαρκής κίνηση. Η ανεξάρτητη
επανάληψη δραστηριοτήτων από τον θεραπευόμενο αυξάνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα
και ενισχύει τον κινητικό έλεγχο μέσω της κινητικής μάθησης.

1

Shumway-Cook A., and Woollacott M.H., Motor Control: Translating research into Clinical Practice,
Fifth Edition, Wolters Kluwer (ed.), 2017, p. 37, “The Challenge Point Framework, and “Cognitive
Systems in Postural Development”, p. 204.
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Ο Μηχανισμός GAIT ON παρέχει υποστήριξη στα γόνατα και στις φτέρνες μετατρέποντας την
πολύπλοκη διαδικασία της έγερσης, από την καθιστή στην όρθια θέση, σε μια απλή
περιστροφή γύρω από τον άξονα κίνησης των γονάτων. Το τρίγωνο που σχηματίζεται
ανάμεσα στα γόνατα, στις φτέρνες και στα δάχτυλα των ποδιών λειτουργεί σαν βάση
στήριξης.

Αριστερά: ① Μηχανικοί θύλακες και πύργος στερέωσης. ② Μεταλλικές χειρολαβές.
③ Ξύλινη βάση. ④ Μαλακή επιφάνεια δαπέδου.

Δεξιά: Κινηματική ανάλυση, πηγή: Δρ Ηλίας Νασσιόπουλος.

Ευκολία μετάβασης και ελάχιστη υποστήριξη στην όρθια θέση
Χρησιμοποιώντας τον Μηχανισμό GAIT ON ο θεραπευόμενος μπορεί να υιοθετήσει
διαφορετικές λειτουργικές θέσεις, όπως η όρθια στάση και ο διασκελισμός. Η υποστήριξη
που παρέχεται είναι η ελάχιστη δυνατή, επιτρέποντας τη φόρτιση των κάτω άκρων με το
βάρος του σώματος. Στα ιδιοδεκτικά ερεθίσματα που παράγονται κατά τη φόρτιση
προστίθενται απτικά, ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα.
Η γεωμετρία που αναπτύσσεται στα κάτω άκρα προσομοιάζει σε φάσεις του κύκλου
βάδισης2. Η ενίσχυση των ιδιοδεκτικών ερεθισμάτων με θεραπευτικούς χειρισμούς
βασίζεται στη φυσιολογία των υποδοχέων3.
2

Perry J. and Burnfield J., Gait Analysis, Normal and Pathological Function, Second Edition, Slack
Incorporated, 2010.
3
Kandel Eric R., Schwartz James H., and Jessell Thomas M, Principles of Neural Science, Fourth Edition,
McGraw-Hill, trans. in Greek by Paschalides Medical Editions, Athens, Greece, 2006.
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Η θεραπευτική διαδικασία οργανώνεται σύμφωνα με τις θεωρίες του κινητικού
ελέγχου4.
Για την ανάπτυξη των θεραπευτικών χειρισμών έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από την
ιδιοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση (PNF)5 και τη νευροεξελικτική αγωγή (NDT-Bobath), τα
οποία έχουν συμπληρωθεί από τις προσεγγίσεις Mulligan Concept, Kinesiotape και
Myofascial Release.
Ο Μηχανισμός GAIT ON μπορεί να λειτουργήσει ως μία «πλατφόρμα» για την περαιτέρω
ανάπτυξη θεραπευτικών εφαρμογών που θα αξιοποιούν την ελάχιστα υποστηριζόμενη
όρθια θέση.

•
•

•
•
•

Προετοιμασία στην καθιστή θέση
Αριστερά: Στροφές κορμού με υποστήριξη.
Δεξιά: Ενίσχυση της ικανότητας του κορμού για την ανάπτυξη της λειτουργικής προσέγγισης
(Reaching).

Εφαρμογές στην όρθια θέση
Αριστερά: Στροφές κορμού.
Μέση: Λειτουργική προσέγγιση (Reaching) στη θέση διασκελισμού, στροφή του κορμού,
φόρτιση του μπροστινού κάτω άκρου στη φάση «αντίδραση στη φόρτιση» (Loading
Response) και εφαρμογή απαίτησης στο πέλμα.
Δεξιά: Προετοιμασία του μπροστινού κάτω άκρου να υποδεχθεί το βάρος του κορμού. Η
μηχανική υποστήριξη των γονάτων έχει αφαιρεθεί.

4

Shumway-Cook A., and Woollacott Marjorie H., Motor Control: Translating research into Clinical
Practice, Fifth Edition, Wolters Kluwer, 2017.
5
Education syllabuses of the treatment concepts PNF (www.ipnfa.org), NDT – Bobath
(www.bobath.org.uk), Mulligan Concept (bmulligan.com), Kinesiotape (kinesiotaping.com), και
Myofascial Release, with information provided by a number of different instructors.
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Παραδείγματα θεραπευτικών εφαρμογών στην όρθια θέση
Αριστερά: Μηχανική υποστήριξη στα γόνατα, πλάγια λειτουργική προσέγγιση με μεταφορά
βάρους στην προσβεβλημένη πλευρά. Εφαρμογή απαίτησης στο πέλμα.
Μέση: Μηχανική υποστήριξη στο ένα κάτω άκρο και ανάπτυξη διασκελισμού.
• Στον διασκελισμό, οι μύες των κάτω άκρων αναπτύσσουν μία τάση στροφής στη λεκάνη
παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν η δυναμική σταθερότητα και μία σειρά από
θεραπευτικές εφαρμογές.
• Το μπροστινό κάτω άκρο προσομοιάζει στη φάση αντίδραση στη φόρτιση του κύκλου
βάδισης, όπου το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη, ενώ το πίσω κάτω άκρο στην τελική φάση
στήριξης.
• Η θέση χρησιμοποιείται για την απόκτηση εύρους στην ποδοκνημική, το γόνατο και το
ισχίο του πίσω κάτω άκρου, όπως και για τη μεταφορά απαίτησης και την ανάπτυξη
σταθερότητας στο μπροστινό κάτω άκρο.
• Όταν το προσβεβλημένο κάτω άκρο υποστηρίζεται από τον μηχανικό θύλακα, γίνεται
εφικτή η προώθηση του μη προσβεβλημένου εμπρός από το πάσχον (Step-Through).
Δεξιά: Ανάπτυξη της λειτουργικότητας με διαγώνια λειτουργική προσέγγιση, στροφή του κορμού
και εκπαίδευση του μπροστινού κάτω άκρου.

Αριστερά:
Εφαρμογή απαίτησης στο πέλμα για
την ανάπτυξη της συνολικής
δραστηριότητας του κάτω άκρου.
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•

Η φόρτιση των κάτω άκρων, στην όρθια θέση, με το βάρος του σώματος και οι δυνάμεις
αποσταθεροποίησης που δημιουργούνται από το έδαφος κατά την προσπάθεια στήριξης
παράγουν αισθητηριακά (ιδιοδεκτικά) ερεθίσματα που ενεργοποιούν την κινητική
απόκριση των μελών.

•

Η αρχική δραστηριότητα από τη φόρτιση στη συνέχεια θα αποτελέσει το υπόβαθρο για
την εφαρμογή θεραπευτικών χειρισμών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την
κινητική απόκριση.

•

Η επαυξημένη δραστηριοποίηση μπορεί να παράσχει στον θεραπευόμενο μια θετική
εμπειρία στήριξης, η οποία, με την αυτόνομη επανάληψη, μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη της στηρικτικής λειτουργίας των κάτω άκρων.

•

Παράλληλα, η διευκόλυνση που παρέχει ο Μηχανισμός GAIT ON δίνει την ευκαιρία στον
θεραπευόμενο να αξιοποιήσει τα μη προσβεβλημένα μέλη του (άνω ή κάτω άκρα) για
την ανάπτυξη της εθελούσιας όρθιας θέσης.

•

Καθώς η εθελούσια όρθια θέση υιοθετείται, η φόρτιση των μελών και η ανάπτυξη
δραστηριότητας χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση δομικών εμποδίων της κίνησης,
όπως με την ανάπτυξη της ελαστικότητας για την αντιμετώπιση της δυσκαμψίας και την
ανάπτυξη της δύναμης για την αντιμετώπιση του παθολογικού μυϊκού τόνου.

•

Η απομείωση των εμποδίων, η ανάπτυξη φυσιολογικών ερεθισμάτων και η
παρατεταμένη εθελούσια επανάληψη δραστηριοτήτων στην όρθια θέση και τη θέση
διασκελισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της εκπαίδευση
βάδισης.

Αριστερά:
Η Εκπαίδευση GAIT μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί
για την ανάπτυξη της δραστηριότητας στο άνω άκρο.
Εικόνα: Θεραπευτικές εφαρμογές με φόρτιση σε
κλειστή κινητική αλυσίδα, λαβή δύναμης στο χέρι και
ενίσχυση της σταθερότητας της ωμοπλάτης στον κορμό.
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Η Εκπαίδευση GAIT Treatment
•

απευθύνεται στη μειωμένη ικανότητα του ατόμου να ορθοστατεί και να βαδίζει

•

εφαρμόζεται στο βέλτιστο επίπεδο πρόκλησης

•

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα τραυματισμών ή ασθενειών

•

διαθέτει καινοτομία σχετικά με τη γεωμετρία των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια της
δυναμικής φόρτισης

•

είναι ένα ενοποιημένο θεραπευτικό πρόγραμμα που αποτελείται από υποστηρικτικό
μηχανισμό και θεραπευτικές εφαρμογές.

Ο Μηχανισμός GAIT ON
•

είναι απλός, κατανοητός στη χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ηλεκτρισμό

•

μπορεί να συνδυαστεί με εφαρμογές νέων τεχνολογιών

•

μεταφέρεται εύκολα σε οποιοδήποτε μέρος και είναι κατάλληλος για θεραπείες στην
κατοικία του θεραπευομένου.

Τι είπαν οι θεραπευόμενοι
•

«Επ! Πρώτη φορά στέκομαι όρθιος χωρίς να χρησιμοποιώ τα χέρια μου».
Γ.Μ., 42, εγκεφαλική παράλυση, διπληγία

•

«…η άσκηση είναι τόσο έντονη, τόσο κοντά στα όριά μου…»
Κ.Λ., 32, κάκωση νωτιαίου μυελού, παραπληγία

•

«…μπορώ να εφαρμόσω συνδυασμένες ασκήσεις με ασφάλεια».
Ε.Τ., 40, πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, τετραπληγία

•

«…μπορώ να σταθώ όρθια για αρκετή ώρα φορτίζοντας τα πόδια μου».
Λ.Κ., 44, σκλήρυνση κατά πλάκας, παραπληγία

•

«Νιώθω ότι πατάω τα πόδια μου και ότι σφίγγουν!»
Σ.Β., 32, κάκωση νωτιαίου μυελού, παραπληγία

•

«…βοηθά στην "επανεντύπωση" της σωστής όρθιας θέσης».
Δ.Μ., 40, σπαστική παραπάρεση

Τι είπαν οι ειδικοί
•

«…οπότε, κάνεις προετοιμασία βάδισης εδώ».
Ξ.Μ., φυσίατρος, Ελλάδα

•

«Θα πρέπει να συνεχίσεις με αυτόν τον μηχανισμό».
Β.Ζ., ειδικευμένος γιατρός, Ελλάδα

•

«…μπορείς να κάνεις τόσες όμορφες εφαρμογές εδώ».
J.M.A., φυσικοθεραπευτής MSc, διεθνής εισηγητής, Δανία

Gait Assistive Integrated Training, Info Booklet, Page 15 from 30

•

«…καλύπτονται όλα τα στάδια επανεκπαίδευσης της βάδισης».
Δ.Ντ., φυσικοθεραπεύτρια NDT-Bobath, IPNFA, Ελλάδα

•

«…καταπληκτική ιδέα!»
R.O., θεραπευτής μάλαξης MSc, διεθνής εισηγητής, ΗΠΑ
Δ.Μ., φυσικοθεραπευτής, Ελλάδα

•

«…το πρόγραμμα των ασκήσεων γίνεται ευκολότερα με έμφαση στην ασφάλεια και με
σαφώς μεγαλύτερη απόδοση».
Α.Κ., βοηθός φυσικοθεραπευτή, Ελλάδα

Το θεραπευτικό Πρόγραμμα GAIT έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της κλινικής
πρακτικής και μετά την απαίτηση των θεραπευομένων για παρατεταμένη εμπειρία στην
όρθια θέση, στο UtilisMotus® Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας, στην Αθήνα.
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•
•

•
•

•
•

6

Ανάπτυξη της λειτουργικής ικανότητας του δεξιού κάτω άκρου κατά την όρθια θέση
και τη βάδιση.
Αύξηση του εύρους κίνησης, της δύναμης και της δυνατότητας του μέλους να
υποστηρίζει το βάρος του σώματος.
Άνω σειρά: δραστηριότητα στην όρθια θέση και τη θέση διασκελισμού, όπως
μεταφορά βάρους στην περισσότερο προσβεβλημένη πλευρά και
επαναλαμβανόμενος βηματισμός με το μη προσβεβλημένο κάτω άκρο.
Κάτω σειρά: Αρχική και τελική δοκιμασία για την αξιολόγηση της ικανότητας του
θεραπευομένου να μεταφέρει εθελούσια το βάρος του στην προσβεβλημένη
πλευρά.
Διάρκεια θεραπείας: 8 εβδομάδες, με συχνότητα 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα.
Η θεραπευόμενη αύξησε την εθελούσια φόρτιση του δεξιού κάτω άκρου από τα 28
κιλά πριν από τη θεραπεία στα 51 κιλά έπειτα από μία θεραπευτική συνεδρία.

Οι φωτογραφίες παρουσιάζονται εδώ μετά τη σύμφωνη γνώμη των θεραπευομένων.
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•

Ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, μείωση της αταξίας κατά τη βάδιση με βοήθημα
βάδισης (Rollator), μείωση του ψαλιδωτού βαδίσματος, αύξηση του μήκους και του
πλάτους του βήματος μέσω της αύξησης του εύρους κίνησης και της δύναμης των
κάτω άκρων.

•

Αριστερά: Αύξηση του εύρους κίνησης της έκτασης και απαγωγής του ισχίου με
έκταση του γόνατος σε κλειστή κινητική αλυσίδα, ενάντια σε αντίσταση στη θέση
διασκελισμού.
Μέση: Ενίσχυση της δύναμης του κάτω άκρου σε θέση που προσομοιάζει με την
τελική φάση στήριξης του κύκλου βάδισης. Εφαρμογή απαίτησης στο πέλμα και
αντίστασης στην έκταση του γόνατος, σε κλειστή κινητική αλυσίδα.
Δεξιά: Αυτόνομες εθελούσιες δραστηριότητες, με επανάληψη του θεραπευτικού
αποτελέσματος που αναπτύχθηκε με θεραπευτικούς χειρισμούς.

•
•

•
•

Διάρκεια θεραπείας: 8 εβδομάδες, με συχνότητα 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα.
Η θεραπευόμενη ανέπτυξε την ικανότητα των κάτω άκρων να παρέχουν στήριξη στον
κορμό κατά τη βάδιση. Η αστάθεια της λεκάνης μειώθηκε και αυξήθηκε το μήκος του
βήματος και η διάρκεια της βάδισης ως την πρώτη στάση, ενώ αποφεύχθηκαν οι
πτώσεις αυτή την περίοδο.
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•
•
•

Αριστερά: Ανεξάρτητη όρθια θέση και ευθειασμός του κορμού με χρήση ζώνης.
Μέση: Ανάπτυξη της εθελούσιας στροφής του κορμού.
Δεξιά: Ανάπτυξη της έκτασης του κορμού, με απελευθέρωση των άνω άκρων από τη
δραστηριότητα στήριξης για τη φόρτιση της λεκάνης και των κάτω άκρων με το βάρος
του κορμού.

1. Ανάπτυξη ενεργητικών (εθελούσιων) δραστηριοτήτων με θεραπευτικό όφελος, τις
οποίες η θεραπευόμενη μπορεί να εφαρμόσει στην κατοικία της, ως μέρος της
καθημερινότητάς της.
2. Περιορισμός των δευτερογενών προβλημάτων που προκύπτουν από την ελλιπή
κινητικότητα και την παρατεταμένη χρήση της καθιστής θέσης.
3. Διατήρηση του εύρους κίνησης των κυριότερων αρθρώσεων, όπως οι ποδοκνημικές,
τα γόνατα και τα ισχία, καθώς και της λειτουργικής ικανότητας των κάτω άκρων να
παρέχουν στήριξη στον κορμό.
•

Εκπαίδευση της θεραπευόμενης και της βοηθού σε δραστηριότητες στην όρθια
θέση.

•

Διάρκεια θεραπείας: 2 χρόνια, με συχνότητα 1 συνεδρία την εβδομάδα και
υποστήριξη από βοηθό.
Η θεραπευόμενη έχει διατηρήσει τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί την όρθια θέση
για τις μεταφορές από το κρεβάτι σε κάθισμα, τουαλέτα κ.λπ., με ελάχιστη εξωτερική
βοήθεια.
Επιπρόσθετα, η μείωση της σπαστικότητας έχει ευκολύνει τις ώρες του ύπνου. Η
ανάπτυξη της δραστηριότητας στον κορμό έχει αυξήσει την αναπνευστική ικανότητα
και την αντοχή ενώ αντίστοιχη βελτίωση έχει παρατηρηθεί στην κινητικότητα του
εντέρου.

•
•
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•
•

•

•

•
•

Βελτίωση της ικανότητας βάδισης του θεραπευομένου, με μείωση της υπερτονίας
και αύξηση της ελαστικότητας και της δύναμης των κάτω άκρων.
Αύξηση της ανεξαρτησίας του ατόμου, με μείωση του φόβου και αύξηση της
ικανότητα διπλού έργου.

Άνω σειρά (τμήμα της θεραπείας): Βελτίωση της ικανότητας των κάτω άκρων να
στηρίζουν και να μεταφέρουν τον κορμό. Φόρτιση των κάτω άκρων στη θέση
διασκελισμού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον κορμό.
Μέση σειρά: Ανάπτυξη της ικανότητας για στήριξη ενώ ο θεραπευόμενος εστιάζει σε
δυναμικούς στόχους.

Διάρκεια θεραπείας: 6 μήνες, με συχνότητα 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα.
O θεραπευόμενος απέκτησε μεγαλύτερο μήκος βηματισμού και αύξησε την
ταχύτητα βάδισης και την αντοχή.
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•

Η διατήρηση της καλύτερης δυνατής λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας του
θεραπευομένου, με χρήση δραστηριοτήτων στην όρθια θέση και ελάχιστη εξωτερική
υποστήριξη.

•
•

Άνω σειρά: Αυτόνομη χρήση: διαδοχικότητα από την καθιστή ως την όρθια θέση.
Κάτω σειρά, αριστερά και μέση: Δραστηριότητες ισορροπίας και ερεθιστότητα στα
κάτω άκρα.
Κάτω δεξιά: Αυτόνομες δραστηριότητες στην οικία της θεραπευόμενης.

•
•

•

Διάρκεια θεραπείας: 3 χρόνια, με συχνότητα 1 συνεδρίας ανά εβδομάδα, με μέσο
όρο 32 εβδομάδες τον χρόνο.
Πλήρης απουσία επιπλοκών, όπως μείωση του εύρους κίνησης και αύξηση του
μυϊκού τόνου. Η θεραπευόμενη έχει επιδείξει διατήρηση και σχετική αύξηση της
μυϊκής μάζας.
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Εικόνες:
Άνω σειρά: 2016.03,
υποστηριζόμενη
μετάβαση στην όρθια
θέση.
Κάτω σειρά: 2016.07,
διατήρηση της
ελαστικότητας του
κορμού και εξάσκηση της
αναπνοής με την
υποστήριξη μη ειδικών
φροντιστών.

•

Η διατήρηση της καλύτερης δυνατής λειτουργικότητας και η καθυστέρηση των
συνεπειών της ασθένειας με στόχευση στην αναπνευστική ικανότητα του ατόμου.

•
•

Η θεραπεία αναπτύσσεται αντίστοιχα με την ικανότητα του θεραπευομένου.
Η προσπάθεια του θεραπευομένου να διατηρήσει την όρθια θέση, χρησιμοποιώντας
τα χέρια του για στήριξη στις χειρολαβές του Μηχανισμού GAIT ON σε κλειστή
κινητική αλυσίδα, έχει διατηρήσει τη δύναμη του άνω κορμού συμβάλλοντας στη
διατήρηση της αναπνευστικής ικανότητας.

•

Διάρκεια θεραπείας: 2,5 χρόνια, με συχνότητα 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα και
υποστήριξη από φροντιστές.
Ο θεραπευόμενος έχει διατηρήσει επαρκές εύρος κίνησης στις κυριότερες
αρθρώσεις και τον κορμό, με απουσία πόνου και ικανοποιητική αναπνευστική
ικανότητα, σε σχέση με την αρχική αιτία της εξασθένισης.

•
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•
•
•

Αριστερά: Όρθια θέση στον Μηχανισμό GAIT ON.
Μέση: Στιγμιότυπο από τις δοκιμασίες 10-Meter-Walking-Test και Timed-Up-and-Go
Test. Η βιντεοσκόπηση βοηθά τον θεραπευτή να παρατηρήσει την υπερέκταση του
γόνατος κατά την αρχική επαφή (αριστερό κάτω άκρο).
Δεξιά: Αυτόνομες δυναμικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν την ελάχιστη
εξωτερική υποστήριξη στη θέση διασκελισμού, τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια
προσανατολισμένη σε εξωτερικό στόχο και το ενδιαφέρον του θεραπευόμενου. Η
δραστηριότητα εκτελείται με ταχύτητα ώστε να αυξηθεί ο καρδιακός και ο
αναπνευστικός ρυθμός.

•

Η διατήρηση και η ενίσχυση της ικανότητας για βάδιση.

•

Θεραπευτικοί χειρισμοί και αυτόνομη δραστηριότητα στην όρθια θέση και τη θέση
διασκελισμού.

•
•

Διάρκεια θεραπείας: 4 μήνες με συχνότητα 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα.
Βελτίωση στις δοκιμασίες 5-Times-Sit-to-Stand Test και Timed-Up-and-Go Test
(πίνακας).
Σχετική βελτίωση, που αναφέρεται από τον θεραπευόμενο, στην αντοχή κατά τη
διάρκεια της προσπάθειας και την ευθυτενή όρθια θέση.

•

Test

2017.10.13

2018.01.22

Σημείωση

5 Times Sit to Stand

25 sec.

17 sec.

Λειτουργική ικανότητα των κάτω άκρων
Ο χρόνος που χρειάζεται για 5 επαναλήψεις

Standing
(εξατομικευμένο)

37 sec.

50 sec.

Ικανότητα για διατήρηση της όρθιας θέσης
Ο χρόνος διατήρησης με δύο βήματα προσαρμογής

Timed Up and Go

17,1 sec.

15,2 sec.

Κινητικότητα, ισορροπία, βάδιση, κίνδυνος πτώσης
Ο χρόνος που απαιτείται για να σηκωθεί ο
θεραπευόμενος από το κάθισμα, να περπατήσει 3
μέτρα και να επιστρέψει

10 Meters Walking
Test

-

0,87 m / sec
46,7 m / min

Ταχύτητα βάδισης
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•
•
•

Αριστερά: Έναρξη εθελούσιας μετάβασης από την καθιστή στην όρθια θέση.
Μέση: Υποβοηθούμενη έκταση του κορμού.
Δεξιά: Χρήση του ιμάντα Mulligan για να υποστηριχθεί η μεταφορά της λεκάνης
επάνω στα γόνατα με συνολική έκταση των κάτω άκρων.

•

Η διατήρηση της έκτασης των κάτω άκρων και του κορμού, ώστε η
θεραπευόμενη να μπορεί να υιοθετεί την όρθια θέση στις δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής.
Η αποφυγή των συνεπειών από την παρατεταμένη καθιστή θέση.

•
•
•
•
•

Επαναλαμβανόμενη ενεργητική και ενεργητική - υποβοηθούμενη μετάβαση
στην όρθια θέση.
Υποβοήθηση της κίνησης στο τελικό εύρος της έκτασης.
Διάρκεια θεραπείας: 1 χρόνος, με συχνότητα 2 συνεδρίες τον μήνα.
Η θεραπευόμενη διατήρησε την ικανότητά της να χρησιμοποιεί την όρθια θέση
για τις μεταφορές και τη χρήση της τουαλέτας, όπως και την ικανότητα να
πραγματοποιεί 5-7 βήματα εντός της κατοικίας.
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•
•

Ανάπτυξη της λειτουργικής ικανότητας του
δεξιού κάτω άκρου κατά την όρθια θέση και
τη βάδιση
Αύξηση του εύρους κίνησης, της δύναμης
και της δυνατότητας του μέλους να
υποστηρίζει το βάρος του σώματος

•

•

•

Ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, μείωση
της αταξίας κατά τη βάδιση με βοήθημα
βάδισης (Rollator), μείωση του ψαλιδωτού
βαδίσματος, αύξηση του μήκους και του
πλάτους του βήματος μέσω της αύξησης
του εύρους κίνησης και της δύναμης των
κάτω άκρων

•

•

•
•

•

Ανάπτυξη αυτόνομων δραστηριοτήτων με
θεραπευτικό όφελος ως μέρος της
καθημερινότητάς της
Περιορισμός
των
δευτερογενών
προβλημάτων που προκύπτουν από την
ελλιπή κινητικότητα και την παρατεταμένη
χρήση της καθιστής θέσης
Διατήρηση του εύρους κίνησης των
κυριότερων
αρθρώσεων,
όπως
οι
ποδοκνημικές, τα γόνατα και τα ισχία,
καθώς και της λειτουργικής ικανότητας των
κάτω άκρων να παρέχουν στήριξη στον
κορμό.

Δραστηριότητα στην όρθια θέση και τη
θέση διασκελισμού, όπως μεταφορά
βάρους στην περισσότερο προσβεβλημένη
πλευρά
και
επαναλαμβανόμενος
βηματισμός με το μη προσβεβλημένο κάτω
άκρο
Αύξηση του εύρους κίνησης της έκτασης και
απαγωγής του ισχίου με έκταση του
γόνατος σε κλειστή κινητική αλυσίδα,
ενάντια σε αντίσταση στη θέση
διασκελισμού
Ενίσχυση της δύναμης του κάτω άκρου σε
θέση που προσομοιάζει με την τελική φάση
στήριξης του κύκλου βάδισης. Εφαρμογή
απαίτησης στο πέλμα και αντίστασης στην
έκταση του γόνατος, σε κλειστή κινητική
αλυσίδα
Αυτόνομες δραστηριότητες, με επανάληψη
του θεραπευτικού αποτελέσματος που
αναπτύχθηκε με θεραπευτικούς χειρισμούς

•
•

•
•

•
•
•

Εκπαίδευση της θεραπευόμενης και της
βοηθού σε δραστηριότητες στην όρθια
θέση

•
•

Διάρκεια: 8 εβδομάδες, 2 συνεδρίες /
εβδομάδα
Αύξηση της εθελούσιας φόρτισης του
δεξιού κάτω άκρου από τα 28 κιλά πριν από
τη θεραπεία στα 51 κιλά έπειτα από μία
θεραπευτική συνεδρία

Διάρκεια: 8 εβδομάδες, 2 συνεδρίες /
εβδομάδα
Η θεραπευόμενη ανέπτυξε την ικανότητα
των κάτω άκρων να παρέχουν στήριξη στον
κορμό κατά τη βάδιση. Η αστάθεια της
λεκάνης μειώθηκε και αυξήθηκε το μήκος
του βήματος και η διάρκεια της βάδισης ως
την πρώτη στάση, ενώ αποφεύχθηκαν οι
πτώσεις αυτή την περίοδο

Διάρκεια: 2 χρόνια, 1 συνεδρία / εβδομάδα
και υποστήριξη από βοηθό
Διατήρηση της ικανότητας για χρήση της
όρθιας θέσης κατά τις μεταφορές από το
κρεβάτι σε κάθισμα, τουαλέτα, με ελάχιστη
βοήθεια
Επιπρόσθετα, η μείωση της σπαστικότητας
έχει ευκολύνει τις ώρες του ύπνου
Η ανάπτυξη της δραστηριότητας στον
κορμό έχει αυξήσει την αναπνευστική
ικανότητα και την αντοχή ενώ αντίστοιχη
βελτίωση
έχει
παρατηρηθεί
στην
κινητικότητα του εντέρου

•

•
•

Βελτίωση της ικανότητας βάδισης με
μείωσης της υπερτονίας και αύξηση της
ελαστικότητας και της δύναμης των κάτω
άκρων
Αύξηση της ανεξαρτησίας, μείωση του
φόβου, αύξηση ικανότητας διπλού έργου

•
•

•
Η διατήρηση της καλύτερης δυνατής
λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας του
•
θεραπευομένου,
με
χρήση
δραστηριοτήτων στην όρθια θέση και
•
ελάχιστη εξωτερική υποστήριξη
•
•

•

Η διατήρηση της καλύτερης δυνατής
λειτουργικότητας και η καθυστέρηση των
συνεπειών της ασθένειας με στόχευση στην
αναπνευστική ικανότητα του ατόμου

Φόρτιση των κάτω άκρων στη θέση
διασκελισμού
και
ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στον κορμό
Ανάπτυξη της ικανότητας για στήριξη ενώ ο
θεραπευόμενος εστιάζει σε δυναμικούς
στόχους
Αυτόνομη χρήση: διαδοχικότητα από την
καθιστή ως την όρθια θέση
Δραστηριότητες
ισορροπίας
και
ερεθιστότητα στα κάτω άκρα
Αυτόνομες δραστηριότητες στην οικία της
θεραπευόμενης
Θεραπεία σε αντιστοιχία με την ικανότητα
Η προσπάθεια του θεραπευομένου να
διατηρήσει
την
όρθια
θέση,
χρησιμοποιώντας τα χέρια του για στήριξη
στις χειρολαβές του Μηχανισμού GAIT ON,
σε κλειστή κινητική αλυσίδα, έχει
διατηρήσει τη δύναμη του άνω κορμού
συμβάλλοντας
στη διατήρηση της
αναπνευστικής ικανότητας

•
•

Διάρκεια: 6 μήνες, 2 συνεδρίες / εβδομάδα
Ο θεραπευόμενος απέκτησε μεγαλύτερο
μήκος βηματισμού και αύξησε την
ταχύτητα βάδισης και την αντοχή

•

Διάρκεια θεραπείας: 3 χρόνια, 1 συνεδρία /
εβδομάδα, 32 εβδομάδες / έτος
Πλήρης απουσία επιπλοκών
Η θεραπευόμενη έχει επιδείξει διατήρηση
και σχετική αύξηση της μυϊκής μάζας

•
•

•
•

•
•
•

Η διατήρηση και η ενίσχυση της ικανότητας
για βάδιση

•

Η διατήρηση της έκτασης των κάτω άκρων
και του κορμού, ώστε η θεραπευόμενη να
μπορεί να υιοθετεί την όρθια θέση στις
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
Η αποφυγή των συνεπειών από την
παρατεταμένη καθιστή θέση

•

•

Θεραπευτικοί χειρισμοί και αυτόνομη
δραστηριότητα στην όρθια θέση και τη
•
θέση διασκελισμού

•

Επαναλαμβανόμενη
ενεργητική
και
ενεργητική - υποβοηθούμενη μετάβαση
στην όρθια θέση
Υποβοήθηση της κίνησης στο τελικό εύρος
της έκτασης

•
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•
•

Διάρκεια: 2,5 χρόνια, 2 συνεδρίες /
εβδομάδα
Διατήρηση επαρκούς εύρους κίνησης στις
κυριότερες αρθρώσεις και τον κορμό, με
απουσία πόνου και ικανοποιητική
αναπνευστική ικανότητα, σε σχέση με την
αρχική αιτία της εξασθένισης
Διάρκεια: 4 μήνες, 2 συνεδρίες / εβδομάδα
Βελτίωση στις δοκιμασίες 5-Times-Sit-toStand Test και Timed-Up-and-Go Test
(πίνακας)
Σχετική βελτίωση, που αναφέρεται από τον
θεραπευόμενο, στην αντοχή κατά τη
διάρκεια της προσπάθειας και την όρθια
θέση
Διάρκεια: 1 χρόνος, 2 συνεδρίες / μήνα
Η θεραπευόμενη διατήρησε την ικανότητά
της να χρησιμοποιεί την όρθια θέση για τις
μεταφορές και τη χρήση της τουαλέτας,
όπως και την ικανότητα να πραγματοποιεί
5-7 βήματα εντός της κατοικίας

Για την ανάπτυξη των θεραπευτικών εφαρμογών έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα
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2. Page Phil, Frank Clare C., and Lardner Robert, Assessment and Treatment of Muscle
Imbalance – The Janda Approach, Human Kinetics, 2010, pp. 163-164.
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•

NDT: Neuro – Developmental Treatment (Bobath)

•

PNF: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
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