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Εικατικό Θεραπεύτρια  



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

 Η Νευροαναπτυξιακό ανωριμότητα εύναι η ςυνεχόσ παρουςύα των αρχϋγονων 
(πρωτόγονων) αντανακλαςτικών ακόμα και μετϊ από τουσ ϋξη πρώτουσ μόνεσ 
τησ ζωόσ, καθώσ αυτό επιφϋρει την απουςύα ό την μειωμϋνη ανϊπτυξη των 
ορθοςτατικών αντανακλαςτικών (αντανακλαςτικϊ ςτϊςησ). 

 Η εξϋταςη λοιπόν τησ νευροκινητικόσ (neuromotor) λειτουργύασ, παρϋχει μύα 
ϋνδειξη τησ ωριμότητασ ςτη λειτουργύα του Κεντρικού Νευρικού υςτόματοσ. 

 Σα  πρωτόγονα αντανακλαςτικϊ (primitive reflexes) και τα αντανακλαςτικϊ 
ςτϊςησ  (postural reflexes) που καθορύζουν την νευροκινητικό λειτουργύα,  
παρϋχουν ϋνα «παρϊθυρο αξιολόγηςησ» ςτη δομικό και λειτουργικό 
ακεραιότητα τησ ιεραρχύασ του εγκεφϊλου. 

 υχνϊ λειτουργούν  ωσ εμπόδια και ωσ προσ τη  βϋλτιςτη λειτουργύα του φλοιού 
του, όπου εκεύ διακρύνουμε τισ λειτουργύεσ τησ οπτικόσ-ακουςτικόσ προςοχόσ 
και μνόμησ. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
 Σα πρωτόγονα αντανακλαςτικϊ αν παραμεύνουν ενεργϊ, και δεν ενςωματωθούν 

ςτην κατϊλληλη ςτιγμό τησ ανϊπτυξησ, οι λειτουργύεσ τουσ 
ϋχουν επιπτώςεισ εκτόσ από τη μϊθηςη, ςτη ςτϊςη του ςώματοσ, την 
ιςορροπύα, τισ κινητικϋσ δεξιότητεσ, και ςτη ςυμπεριφορϊ. 

 Εύναι ςημαντικό να επιςημϊνουμε ότι η εμφϊνιςη των προβλημϊτων που 
ςχετύζονται με τη νευροαναπτυξιακό ανωριμότητα, δεν περιορύζεται μόνο ςτα 
νηπιακϊ  χρόνια, αλλϊ μπορεύ να εμφανιςτεύ πολύ αργότερα ςτην παιδικό ηλικύα, 
εφηβεύα ό ςτην ενόλικη ζωό. 

 Σο νευρικό ςύςτημα αναπτύςςεται και αλλϊζει, αλλϊ αν τα προβλόματα που 
ςχετύζονται με τα ανώριμα πρωτόγονα αντανακλαςτικϊ δεν διορθωθούν, τα 
ςχετικϊ προβλόματα τεύνουν να μεγαλώνουν μαζύ τουσ, και να καθορύζουν την 
ποιότητα των νημϊτων και των γνωριςμϊτων που υφαύνουν το “ύφαςμα” τησ 
προςωπικότητασ. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
 Η αξιολόγηςη τησ νευροανάπτυξησ παρϋχει μύα ςαφό ϋνδειξη τησ ωριμότητασ 

τησ λειτουργύασ του Κεντρικού Νευρικού υςτήματοσ που με τα 
αντανακλαςτικϊ, καθορύζεται η ωριμότητα τησ λειτουργύασ των αιθουςαίων, 
ιδιοδεκτικών και ορθοςτατικών  ςυςτημάτων, καθώσ και του Δικτυωτού 
υςτήματοσ του εγκεφάλου τα οπούα παρϋχουν ςυνεργατικϊ, μια ςταθερό 
πλατφόρμα για τα κϋντρα που εμπλϋκονται ςτην οφθαλμολογικό λειτουργύα και 
ςτη ςυνϋχεια ςτην οπτικό αντύληψη, και τη ςκϋψη. 

 Αυτό η ςυνεργαςύα όλων των ςυςτημϊτων που προαναφϋραμε, καθορύζει την 
ωριμότητα ςτη κύνηςη, την ιςορροπύα και των ςυγχρονιςμό όλων των 
λειτουργιών του νευρικού ςυςτόματοσ. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

 Όταν ϋνα ςύμπλεγμα από ανώριμα αντανακλαςτικϊ και ανώριμου αιθουςαύου 
ςυςτόματοσ, επιμϋνουν ςε μεταγενϋςτερη ηλικύα από την νηπιακό,  απαιτείται
αυξημϋνη ςυμμετοχό του φλοιού του εγκεφϊλου, για να υποςτηριχθούν οι 
βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ ςτϊςησ του ςώματοσ, η ιςορροπύα, ο ϋλεγχοσ τησ 
κύνηςησ και η αντύληψη. 

 Αυτό ϋχει ωσ ςυνϋπεια το ϊτομο να κϊνει μεγϊλη υποςυνεύδητη προςπϊθεια  για 
να αντιςταθμιςτούν αυτϋσ οι δυςκολύεσ, να καλυφθούν ό να «ξεπεραςτούν» οι 
υποκεύμενεσ αδυναμύεσ. Ο φλοιόσ του εγκεφϊλου, που εμπλϋκεται υπερβολικϊ 
ςτην επεξεργαςύα πληροφοριών που ςυνόθωσ διαμεςολαβεύ ςτα χαμηλότερα 
εγκεφαλικϊ κϋντρα, μπορεύ να «υπερφορτωθεύ».

 Αυτό μπορεύ με τη ςειρϊ του, να επηρεϊςει τη γνωςτικό επεξεργαςύα, την 
γνωςτικό απόδοςη και την ςωματικό επύδραςη και τα ςυναιςθόματα. Εϊν τα 
ςυμπτώματα ϋχουν εμφανιςτεύ ςε μικρό ηλικύα, και δεν ϋγιναν αντιληπτϊ ώςτε 
να αντιμετωπιςτούν, τότε ϋχουν εμποδύςει την ανϊπτυξη του εγκεφϊλου, 
δημιουργώντασ εκπαιδευτικϊ και ςυναιςθηματικϊ “κενά”. Σα άτομα αυτά πολύ 
ςυχνά παρουςιάζουν χαμηλό όριο  ανοχήσ για το ςτρεσ, αγοραφοβία, 
διαταραχή πανικού, καταθλιπτικά ςτοιχεία και φοβίεσ. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
 Η αξιολόγηςη τησ νευροανάπτυξησ παρϋχει μύα ςαφό ϋνδειξη τησ ωριμότητασ 

τησ λειτουργύασ του Κεντρικού Νευρικού υςτήματοσ που με τα 
αντανακλαςτικϊ, καθορύζεται η ωριμότητα τησ λειτουργύασ των αιθουςαίων, 
ιδιοδεκτικών και ορθοςτατικών  ςυςτημάτων, καθώσ και του Δικτυωτού 
υςτήματοσ του εγκεφάλου τα οπούα παρϋχουν ςυνεργατικϊ, μια ςταθερό 
πλατφόρμα για τα κϋντρα που εμπλϋκονται ςτην οφθαλμολογικό λειτουργύα και 
ςτη ςυνϋχεια ςτην οπτικό αντύληψη, και τη ςκϋψη. 

 Αυτό η ςυνεργαςύα όλων των ςυςτημϊτων που προαναφϋραμε, καθορύζει την 
ωριμότητα ςτη κύνηςη, την ιςορροπύα και των ςυγχρονιςμό όλων των 
λειτουργιών του νευρικού ςυςτόματοσ. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Μϋθοδοσ ταυτοπούηςησ των ςημεύων τησ νευροαναπτυξιακόσ ανωριμότητασ 

εύναι μϋςω τησ χρόςησ τυποποιημϋνων νευρολογικών δοκιμαςιών για την 
εκτύμηςη τησ παραμονόσ των πρωτόγονων αντανακλαςτικών, τεςτ τησ 
διαπύςτωςησ τησ ανϊπτυξησ των αντανακλαςτικών ςτϊςησ καθώσ και ϊλλων 
τεςτ για «ςημϊδια» νευρολογικόσ δυςλειτουργύασ. 

 Επύςησ  πολλϊ τεςτ εκτελούνται τόςο προσ την εμπρόσ κύνηςη τόςο και ωσ προσ 
την πύςω. Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι, όταν προχωρούμε προσ τα εμπρόσ η 
όραςη εύναι η  κύρια αύςθηςη ιςορροπύασ και ςυντονιςμού, ενώ όταν πηγαύνουμε 
προσ τα πύςω, οι αιθουςαύεσ και ιδιοδεκτικϋσ αιςθόςεισ αναλαμβϊνουν τον 
πρωταγωνιςτικό ρόλο. 

 Οι  διαφορϋσ ςτην ποιότητα των επιδόςεων προσ τα εμπρόσ ό προσ τα πύςω ςε 
διϊφορα τεςτ μπορούν να παρϊςχουν πρόςθετεσ ενδεύξεισ ποιο ςύςτημα εύναι ςε 
δυςλειτουργύα.



ΣΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΜΕΡΙΚΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 









Σηάδηα αλάπηπμεο ησλ εγθεθαιηθώλ 
ιεηηνπξγεηώλ  

1. Εκβξπαθό ζηάδην

2. Οη πξώηνη έμε κήλεο ηεο δσήο ηνπ κσξνύ

3. Από ηνλ έβδνκν κήλα έσο ηα ηξεηζήκηζη 
ρξόληα ηνπ παηδηνύ



Ποια τα προβλήματα;
 Προβλήματα μάθηςησ :- Δυςλεξύα, Δυςαριθμηςύα , Διαταραχό 

Ακουςτικόσ Επεξεργαςύασ, Αυτιςμόσ, Γλωςςικό Καθυςτϋρηςη, ADD, 
Ανϊγνωςη Προβλόματα γραφόσ και Ορθογραφύασ 

 Προβλήματα υμπεριφοράσ – Διαταραχό Τπερκινητικότητασ και 
ϋλλειψη προςοχόσ  , φτωχόσ ϋλεγχοσ τησ παρορμητικότητασ, φτωχό 
ικανότητα προςαρμογόσ, διαταραχό πανικού, 

 Προβλήματα υντονιςμού : Ιςορροπύα, Δυςπραξύα, υντονιςμόσ των 
Φεριών των Φεριών, Κακό γραφό Φεριών, Αδυναμύα ςτισ Αθλητικϋσ 
δραςτηριότητασ 



Αιθουςαίο ςφςτημα και παρεγκεφαλίδα 

 "Έρευνεσ ϋχουν δεύξει ότι η ςε παιδιϊ με δυςκολύεσ 
ανϊγνωςησ η αντύληψη και η διαφοροπούηςη των 
διαδοχικών  κινητικών ερεθιςμϊτων που εύναι γνωςτό 
ότι ςχετύζονται με το αιθουςαύο ςύςτημα  και την 
μεςολϊβηςη τησ παρεγκεφαλύδασ και η ςταθερότητα 
τησ ςτϊςησ δεν ϋχουν αναπτυχθεύ ολοκληρωμϋνα 



Αιθουςαίο ςφςτημα και παρεγκεφαλίδα



Αντιγραφή 
 Για να γρϊψει, ϋνα παιδύ 

πρϋπει να ϋχει αναπτύξει 
ςυντονιςμό χεριού-
ματιού, που εύναι μια 
κινητική ικανότητα. 



Μαθηματικά 
• 1. Απαιτούν οπτικοχωρικϋσ

δεξιότητεσ δηλ ςυνεργαςύα 
παρεγκεφαλύδασ και 
αιθουςαύου ςυςτόματοσ 

• 2. και επικοινωνύα μεταξύ 
των δύο πλευρών του 
εγκεφαλικού φλοιού 
(αριςτερό και δεξιό 
ημιςφαύριο) για να 
ςυνεργαςτούν για την 
επύλυςη προβλημϊτων 
διαδοχικϊ. 



Διατήρηςη ςυγκζντρωςησ και 
προςοχήσ ή υπερκινητικότητα; 
• Η καθιςτικό ςτϊςη και η 

προςοχό απαιτούν τον 
ορθοςτατικό έλεγχο

• την ιςορροπία

• τον προςανατολιςμό

• επιπλϋον την ςυμμετοχό 
των κέντρων του 
φλοιού του εγκεφϊλου  
που εμπλϋκονται ςτη 
διατόρηςη τησ προςοχόσ. 



Στόχοσ η διμερήσ ολοκλήρωςη  

• Η διμερόσ ολοκλόρωςη 
εύναι η δυνατότητα να 
εκτελούνται κινόςεισ από 
τη μια πλευρϊ του 
ςώματοσ ανεξϊρτητα από 
την ϊλλη πλευρϊ και η 
δυνατότητα να 
ςυντονύζονται και οι δύο 
πλευρϋσ του ςώματοσ ςε 
πολλούσ διαφορετικούσ 
ςυνδυαςμούσ. 



Πωσ γίνεται η διμερήσ 
ολοκλήρωςη; 
 Οι  υψηλότερεσ 

γνωςτικέσ λειτουργίεσ 
που θέλουμε να έχουμε 
βαςύζονται ςτην 
ολοκληρωμϋνη 
λειτουργύα των 
κατώτερων κϋντρων για 
την υποςτόριξη και τη 
ροό πληροφοριών ςτον 
φλοιό.

 Εγκεφαλικόσ φλοιόσ 



Κατώτερα εγκεφαλικά κζντρα 
 Εύναι αυτϊ που 

αναπτύςςονται πρώτα 
κατϊ τη ςτιγμό τησ 
ςύλληψόσ μασ. 



Πρωτόγονα αντανακλαςτικά 
primitive reflexes
 Αςύµµετρο αντανακλαςτικό του αυχένα (Asymetrical Tonic Neck 

Reflex) 

 Αντανακλαςτικό του εναγκαλιςμού (moro reflex) 

 Αντανακλαςτικό του Λαβύρινθου (Tonic Labyrinth Reflex)

 Ραχιαίο αντανακλαςτικό του κορµού, ( Spinal Galant reflex)



 Αντανακλαςτικό του προςανατολιςμού / θηλαςμού ( sucking 
reflex)

 Αντανακλαςτικό λαβήσ / αρπαγήσ ( Palmar grasping reflex)

 Σο πελματιαίο αντανακλαςτικό ( plantar reflex )



Αντανακλαςτικά ςτάςησ
postural reflexes
 υμμετρικό αντανακλαςτικό του Αυχένα 

(Symmetrical Tonic Neck reflex )

 Σο αντανακλαςτικό του λαβυρινθικού 
προςανατολιςμού τησ κεφαλήσ (Landau reflex)

 Αντανακλαςτικό ςυγχρονιςμού  τησ κεφαλήσ και 
του ματιού (The oculo‐head righting reflex 
OHER)

 Σο αντανακλαςτικό τησ κολύμβηςησ (Amphibian 
reflex)

 The segmental Rolling reflexes



 Άρα μιλϊμε για Νευροαναπτυξιακό Διαταραχό



 ανώριμο ό  μη ανεπτυγμϋνο νευρικό και αντανακλαςτικό ςύςτημα. 

 πρωτόγονα αντανακλαςτικϊ (μερικϋσ φορϋσ γνωςτϊ ωσ αντανακλαςτικϊ 
επιβύωςησ). 

 Εϊν αυτϊ τα πρωτόγονα αντανακλαςτικϊ δεν εύναι πλόρωσ ενςωματωμϋνα κατϊ 
τη βρεφικό ηλικύα, μπορεύ να επηρεαςτεύ ο ϋλεγχοσ των εθελοντικών, 
εξειδικευμϋνων και ςύνθετων κινόςεων

 Αυτό εύναι γνωςτό ωσ Neuro Developmental Delay (NDD).



Σημάδια τησ Νευροαναπτυξιακήσ διαταραχήσ 

 Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ

 Κακό γραπτό ϋκφραςη

 Κακϋσ δεξιότητεσ αλληλουχύασ

 Κακό αντύληψη του χρόνου

 Κακό οπτικό Λειτουργύα ςε 
ςυνεργαςύα με τισ δεξιοτότεσ

 Αργό  επεξεργαςύα πληροφοριών

 προβλόματα ςτη Προςοχό και 
ςυγκϋντρωςη

 Αδυναμύα να καθύςει ακύνητοσ

 Κακϋσ δεξιότητεσ οργϊνωςησ

 Εύκολα αποςπϊται 

 Τπερευαιςθηςύα ςτον όχο

 Τπερευαιςθηςύα ςτο φωσ

 Προβλόματα λόγου και καθυςτϋρηςη 
ανϊπτυξησ γλωςςικόσ επικοινωνύασ

 Προβλόματα κινητικϊ , ςυντονιςμού 
και ιςορροπύασ

 Κακό ςτϊςη του ςώματοσ και αδϋξιο 
βϊδιςμα, ςκοντϊφτοντασ πολύ ςυχνϊ

 Κακό γραφό

 Κακό αντύληψη  του χώρου

• Κακό ςυντονιςμό  χεριού  ματιού

• Υτωχό και ακαθόριςτη η λεπτό κινητικότητα

• Δυςκολύα ςτην εκμϊθηςη κολυμπόςησ  ό 
ιςορροπύασ ςτο ποδόλατο

• Αδϋξια ατυχόματα 

• ύγχυςη μεταξύ αριςτερού και δεξιού

• Προβλόματα διαςταύρωςησ μεςαύασ γραμμόσ

• Γρόγορη απογοητεύεται / ματαιώνεται

• Νυκτερινό ενούρηςη και  μετϊ την ηλικύα των 5 
ετών

• Ναυτύα

• Δεν μπορεύ να αντιμετωπύςει τισ αλλαγϋσ

• χολικό φοβύα

• Έλλειψη κινητρων / αυτοεκτύμηςησ

• Κατϊθλιψη / ϊγχοσ

• τουσ ενόλικεσ τα ςυμπτώματα 
περιλαμβϊνουν την υπερβολικό αντύδραςη ςτα 
ερεθύςματα, το ϊγχοσ, τισ κρύςεισ πανικού, την 
κατϊθλιψη, τη δυςκολύα λόψησ αποφϊςεων 
και την κακό αυτοεκτύμηςη.



INPP – Κοιτώντασ πέρα από τα 
ςυμπτώματα…….

 Μπορεύ να εμφανιςτούν ξαφνικϊ 
ςε οποιαδόποτε ηλικύα



Reticular activating system
the gate control  
Τν δηθηπσηό ζύζηεκα ελεξγνπνίεζεο 

Εμπλζκεται ςτη διζγερςη και την προςοχή 
ενεργοποιώντασ το μετωπιαίο λοβό (εκοφςια 
προςοχή) και τον κροταφικό λοβό (ακοφςια 
προςοχή ) 



Αμηνιόγεζε ησλ Πξσηόγνλσλ  αληαλαθιαζηηθώλ / 
Primitive reflexes



Αμηνιόγεζε ησλ αληαλαθιαζηηθώλ Σηάζεο / Postural  reflexes

Αμηνιόγεζε κε 116 ζηαζκηζκέλα λεπξνινγηθά ηεζη 



Moro reflex , αληαλαθιαζηηθό Μόξν 

• Σο Moro Reflex δημιουγεύται μετϊ τισ πρώτεσ 9 εβδομάδεσ τησ κύηςησ
• καθορίζει το ςυναιςθηματικό προφίλ του ανθρώπου 

• Σο αντανακλαςτικό Moro λειτουργεύ ωσ πρωταρχικό αντύδραςη fight / flight του μωρού. Θα πρϋπει να αναςτϋλλεται ςε ηλικύα 
περύπου 4 μηνών και να αντικαθύςταται από το αντανακλαςτικό ενηλύκου "ξεγελϊςματοσ". Αν ςυνεχύζεται ςτο μεγαλύτερο παιδύ, 
μπορεύ να ςυςχετιςτεύ με:

• Τπερευαιςθηςύα ςτουσ όχουσ το φωσ 
• Τπεραντιδραςτικότητα
• Παρορμητικότητα
• Εγωκεντρικϊ ϊτομα 
• Διαρκώσ ελϋγχουν  γι αυτό δυςκολεύονται να κϊνουν ςχϋςεισ διϊρκειασ 
• Έντονο ερϋθιςμα (δεν μπορεύ να αγνοόςει τα περιφερειακϊ ερεθύςματα για να εςτιϊςει την προςοχό ςε ϋνα πρϊγμα - πρϋπει να 

δώςει προςοχό ςε όλα)
• Αιςθητηριακό υπερφόρτωςη
• Δε μπορεύ να διαβϊςει τη γλώςςα του ςώματοσ 
• Κοινωνικό απομόνωςη 
• Άγχοσ (ιδιαύτερα ϊγχοσ αναμονόσ)
• υναιςθηματικό και κοινωνικό ανωριμότητα
• Φαμηλό αυτοεκτύμηςη 
• Έκζεμα κ αλλεργύεσ εξαιτύασ του fight or flight 
• Stimulus bound effect: δε μπορεύ να αγνοόςει το ϊςχετο οπτικό υλικό γι αυτό 

τα μϊτια του αςχολούνται με τα περιφερειακϊ χαρακτηριςτικϊ κ όχι τα εςωτερικϊ 



Νσηηαίν αληαλαθιαζηηθό, Spinal Galant 
 ην έκβξπν ειηθίαο είθνζη εβδνκάδσλ παξνπζηάδεη ζεκάδηα 

ελόο αλαδπόκελνπ πξσηόγνλνπ αληαλαθιαζηηθνύ πνπ 
νλνκάδεηαη λσηηαίν Galant.

 παίξλεη ελεξγό ξόιν ζηε δηαδηθαζία γέλλεζεο, 
δηεπθνιύλνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ ηζρίνπ γηα λα κπνξέζεη ην 
βξέθνο λα θηλεζεί θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνύ γέλλεζεο.

 Απηό ην ζεκαληηθό αληαλαθιαζηηθό βνεζά ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ ακοσστικού σσστήματος επεμεξγαζίαο ηνπ εκβξύνπ

 .



Νσηηαίν αληαλαθιαζηηθό, Spinal Galant 
 βοηθάει την ισορροπία και τον σσντονισμό όηαλ ην 

κσξό αξρίδεη λα ζέξλεηαη θαη λα κπνπζνπιάεη

 Σρεηίδεηαη κε ηελ λπρηεξηλή ελνύξεζε 

 Είλαη ηα παηδηά πνπ θηλνύληαη ζπλερώο κπξνο πίζσ ζε κηα 
θαξέθια ζην ζρνιείν γηαηί ε παξνπζία ηνπ εκπδίδεη ηελ 
ειεύζεξε ζηάζε. 

 Η δώλε ζηα ξνύρα ηνπ παηδηνύ κπνξεί επίζεο λα ην 
ελεξγνπνηήζεη (δελ αλέρεηαη ηα ζθηρηά ξνύρα) πξνθαιώληαο 
ηνλ καζεηή λα ξίρλεη πεξηζζόηεξε ςπρηθή ελέξγεηα γηα λα 
εξεκεί ην ζώκα ηνπ αληί λα απνξξνθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
εηζάγεη ν δάζθαινο.

 Επεξεάδεη ηε δξάζε ηνπ ζηα ζπνξ 



Παικηαίν αληαλαθιαζηηθό Palmar reflex 



Παικηαίν αληαλαθιαζηηθό Palmar reflex 

• ε θάκςε ησλ δαθηύισλ ζπκβαίλεη όηαλ ε παιάκε ηνπ ρεξηνύ είλαη 
εξεζηζκέλε. 

• Τν αληαλαθιαζηηθό εκθαλίδεηαη ζηηο 11 εβδνκάδεο ζηε κήηξα, είλαη 
πιήξσο παξόλ ζηε γέλλεζε θαη ζπλήζσο αλαζηέιιεηαη από 2-3 
κήλεο δσήο. 

• Θα αληηθαηαζηαζεί από ηε pincer grasp ιαβή ζε ειηθία 36 
εβδνκάδσλ. Όηαλ δηαηεξείηαη πέξαλ ησλ 4-5 κελώλ δσήο, 
εκπνδίδεη ηόζν ηε ρεηξσλαθηηθή δεμηνηερλία όζν θαη ηηο ρεηξηζηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. 

• Επεξεάδεη ηε γξαθή , ηελ νκηιία θαη ηελ άξζξσζε.

• PAMPKIN EFECT



προγραμμα INPP
Αξιολόγηςη 



116 τεςτ ελζγχου Νευροαναπτυξιακήσ ωριμότητασ
μζςα από τη κίνηςη ςτισ εξήσ περιοχζσ:  

 υγχρονιςμού  και ανϊπτυξησ των μυών και τησ ιςορροπύασ

 Σεςτ αξιολόγηςησ τησ παρεγκεφαλύδασ 

 Δυςδιαδοχοκινηςύα

 Πλευρύωςη του εγκεφϊλου 

 Αξιολόγηςη πρωτόγονων αντανακλαςτικών

 Αξιολόγηςη αντανακλαςτικών ςτϊςησ

 Οφθαλμοκύνηςη 

 υντονιςμό κεφαλιού-ματιού χεριού

 Οπτικοχωρικό ικανότητα

 Οπτικοχωρικό διϊκριςη 



Θεραπευτική παρζμβαςη 
 Μύα με δύο κινητικϋσ αςκόςεισ για δϋκα λεπτϊ το πολύ 

κϊθε μϋρα ςτο ςπύτι 

 Επαναξιολόγηςη κϊθε δύο μόνεσ και αλλαγό επιπϋδου 
αςκόςεων 

 Διϊρκεια θεραπευτικού προγρϊμματοσ περύπου ϋνασ 
χρόνοσ 



 Ηλικύα εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ από 7 ετών και 
ϊνω μϋχρι ενόλικεσ .

 Προώπόθεςη η ςυνεργαςύα του παιδιού – ενόλικα  για 
την νευροαναπτυξιακη αξιολόγηςη και η ςυνεργαςύα 
για την εφαρμογό των ατομικών αςκόςεων  καθημερινϊ 
ςτο ςπύτι.

 Σο πρόγραμμα εύναι εξατομικευμϋνο  



 BRAIN NET SO(U)LUTIONS

 ΤΠΗΡΕΙΕσ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑσ

 & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗσ

Αναςταςια Βαρςαμοπούλου 

 Σραπεζούντοσ 3 Πανόραμα Θεςςαλονύκησ 

 2310 332352 κιν 6977465126 

 Ιςτοςελιδα: 
https://anastasiavarsamopoulou.gr/new/el/

 E-MAIL  info@anastasiavarsamopoulou.gr

https://anastasiavarsamopoulou.gr/new/el/
mailto:info@anastasiavarsamopoulou.gr

