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Ιστορικό
Η πρόσκληση Erasmus+

Το Erasmus+ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, τους νέους ανθρώπους και τον αθλητισμό, βασικούς τομείς που υποστηρίζουν την
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των πολιτών. Ο γενικότερος στόχος του προγράμματος
είναι να εξοπλίσει τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, με
προσόντα και δεξιότητες, που είναι απαραίτητα για την ουσιαστική συμμετοχή τους σε μια
δημοκρατική κοινωνία, για τη διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και για την επιτυχή μετάβασή
τους στην αγορά εργασίας μέσω υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και
άτυπης και μη τυπικής μάθησης και κοινωνικής συνοχής. Ο τελικός στόχος είναι η προώθηση
της καινοτομίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας ενεργών πολιτών.
Το Πρόγραμμα έχει τους εξής ειδικούς στόχους:
• Προάγει την κινητικότητα για εκπαίδευση ατόμων και ομάδων, καθώς και τη συνεργασία,
την ποιότητα, την ένταξη και την ισότητα, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης
• Προάγει την κινητικότητα για άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή
μεταξύ των νέων, καθώς και
τη συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη, τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα
της νεολαίας
• Προάγει την κινητικότητα για εκπαίδευση του αθλητικού προσωπικού, καθώς και τη
συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο
αθλητικών οργανισμών και αθλητικών πολιτικών.
Το Erasmus plus είναι οργανωμένο ως εξής:
• Βασική Δράση 1 - Κινητικότητα ατόμων
• Βασική Δράση 2 – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και φορέων
• Βασική δράση 3 – Υποστήριξη για την ανάπτυξη πολιτικών και συνεργασίας
• Δράσεις Jean Monnet
To πρόγραμμα MY WAY αναπτύσσεται στο πλαίσιο του KA2: O πρωταρχικός στόχος της
συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και φορέων είναι να επιτραπεί στους οργανισμούς να
βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να
ενισχύσουν τα δίκτυα των συνεργατών τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν
από κοινού σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους,
μέσω ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδων, καθώς και ανταλλαγής και
αντιπαράθεσης ιδεών.
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Οι Δράσεις στον χώρο του αθλητισμού αναμένεται να οδηγήσουν στη διαμόρφωση της
Ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό με τη δημιουργία, την ανταλλαγή και τη διάδοση
εμπειριών και γνώσεων για διάφορα θέματα που επηρεάζουν τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Τελικά, προγράμματα που σχετίζονται με το αθλητισμό και υποστηρίζονται μέσω του Erasmus+
θα πρέπει να οδηγήσουν σε αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στον αθλητισμό, τη φυσική
δραστηριότητα και την εθελοντική δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα:
• Αυξημένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αθλητισμό και τη φυσική
δραστηριότητα στις χώρες του προγράμματος
• Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της φυσικής δραστηριότητας, που ενισχύει
την υγεία.
• Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας
• Καλύτερη συμμετοχή των αθλητικών οργανισμών και άλλων σχετικών οργανισμών από
διάφορες χώρες του προγράμματος σε ενισχυμένα δίκτυα
• Βελτιωμένη ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Στον χώρο του αθλητισμού υπάρχουν οι ακόλουθες συγκεκριμένες προτεραιότητες:
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, κυρίως μέσω
α) της υλοποίησης των
συστάσεων του Συμβουλίου αναφορικά με τη φυσική
δραστηριότητα που προάγει την υγεία, των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΕ για τη
φυσική δραστηριότητα και την έκκληση Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής β) της
υποστήριξης της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Εβδομάδων Αθλητισμού γ) της
προώθησης του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας ως εργαλείο για την υγεία δ)
της προώθησης όλων των δραστηριοτήτων, που ενθαρρύνουν την φυσική δραστηριότητα
και τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αθλημάτων και
αθλοπαιδιών και του αθλητισμού μεταξύ των γενεών.
• Προαγωγή της ακεραιότητας και των αξιών του αθλητισμού, κυρίως μέσω α) της
καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ β) της καταπολέμησης των στημένων αγώνων και
της διαφθοράς στον αθλητισμό γ) της βελτίωσης της χρηστής διαχείρισης στον αθλητισμό
και δ) της προώθησης των θετικών αξιών του αθλητισμού.
• Προώθηση της εκπαίδευσης στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού, κυρίως μέσω α)
της αξιοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων στον αθλητισμό, β) της ενθάρρυνσης
Διπλής Σταδιοδρομίας των Αθλητών γ) της προαγωγής της ποιότητας της προπονητικής
και του προσωπικού δ) της χρήσης της κινητικότητας ως εργαλείου για τη βελτίωση των
προσόντων ε) της προώθησης της επαγγελματικής απασχόλησης μέσω του αθλητισμού.
• Καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της
μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό, καθώς και αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Η εστίαση είναι κυρίως στην καταπολέμηση εκείνων των συμπεριφορών που μπορεί να
έχουν αρνητική επίδραση στον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα. Τα προγράμματα
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συμβάλλουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προωθούν την ισότητα
στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων.
Σχετικά με τα προγράμματα που αφορούν τον αθλητισμό, υπάρχει ετήσια πρόσκληση υποβολής
προτάσεων, σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες:
• Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις
• Συνεργασίες μικρής κλίμακας
• Συνεργασίες εταίρων
Το πρόγραμμα MY WAY είναι μια Συνεργατική Συνεργασία, που προσφέρει την ευκαιρία
ανάπτυξης, μεταφοράς και/ή εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε διάφορους τομείς, που
σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα μεταξύ διαφόρων οργανισμών και
παραγόντων εντός και εκτός του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αρχών σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αθλητικών οργανώσεων, οργανισμών που
σχετίζονται με τον αθλητισμό και εκπαιδευτικών φορέων.

Το πρόγραμμα My Way

Η λογική του προγράμματος MY WAY είναι ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες παρεμβάσεις,
που θα βοηθήσουν τους ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο να επιτύχουν έναν πιο
δραστήριο τρόπο ζωής και να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα που απέκτησαν τόσο κατά τη
νοσηλεία τους στην μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων όσο και κατά την πρώιμη φάση της
αποκατάστασης. Από την άλλη, οι διαφορετικές μορφές υπολειπόμενης αναπηρίας μετά από το
εγκεφαλικό στους διάφορους ασθενείς και η ανάγκη να ικανοποιηθεί η προτίμησή τους, ώστε να
διατηρήσουν μια μακροχρόνια συμμόρφωση, δικαιολογούν μια προσαρμοσμένη συμβουλευτική
αναφορικά με τα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα, η φυσική
δραστηριότητα των ασθένων σε μακροχρόνια βάση δεν έχει συζητηθεί πρακτικά. Κάθε
ασθενής πρέπει να βρει τον δικό του τρόπο για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μακροπρόθεσμη δευτερογενή πρόληψη, και λαμβάνοντας
υπόψη, με ρεαλιστικό τρόπο, τις διαθέσιμες λύσεις. Αυτός είναι ο λόγος που το όνομα του έργου
είναι: MY WAY.
Ο Ευρωπαικός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) έλαβε 728 επιλέξιμες αιτήσεις
για την πρόσκληση το 2019 από τις οποίες 104 (Συνεργασίες) επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση.
Το πρόγραμμα MY WAY χρηματοδοτήθηκε και έλαβε βαθμολογία 96/100 κυρίως επειδή
“Το πρόγραμμα παρουσιάζει κάποιες καινοτόμες πτυχές επειδή η φυσική δραστηριότητα σε
ασθενείς μετά από εγκεφαλικό δεν έχει συζητηθεί σε πρακτική βάση, έχουν επιλεγεί εταίροι από
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες για να παρέχουν μια πραγματικά υπερεθνική προσέγγιση στο
έργο, συμπεριλαμβανομένων χωρών από μία ευρεία γεωγραφική περιοχή της ΕΕ και
εμπλεκόμενων εταίρων που θα φέρουν επίσης διαφορετικές πολιτιστικές εμπειρίες στο έργο, οι
οποίες θα ληφθούν υπόψη και θα αναλυθούν στα δεδομένα του προγράμματος. Τέλος, όλοι οι
συνεργάτες έχουν ήδη μια εμπειρία όσον αφορά τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια”.
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Η ομάδα του προγράμματος MY WAY είναι η εξής:

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε πακέτα εργασίας ως εξής:

Τα αποτελέσματα των WP3, WP4 και WP5 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του προγράμματος.
www.myway-project.eu

Αυτό το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί για επαγγελματίες υγείας και φυσικής
δραστηριότητας/αθλητισμού, που θα εκπαιδευτούν μέσω αυτού του έργου και θα τους βοηθήσει
να οργανώσουν φυσικές δραστηριότητες με ασθενείς με εγκεφαλικό.
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Εγκεφαλικό επεισόδιο: γενικό υπόβαθρο

Ως εγκεφαλικό επεισόδιο ορίζεται η οξεία έναρξη εστιακού νευρολογικού ελλείμματος σε μια
αγγειακή περιοχή του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα της προσβολής των αρτηριών, που οδηγούν
στον εγκέφαλο ή βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλο. Όταν η παροχή αίματος σε τμήμα του
εγκεφάλου διακόπτεται λόγω θρόμβωσης ή ρήξης ενός αγγείου, τα εγκεφαλικά κύτταρα
καταστρέφονται.
Υπάρχουν δύο τύποι αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων:
 Το Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο - 85%: ισχαιμία του κεντρικού νευρικού
συστήματος που προκαλείται από απόφραξη που διακόπτει την παροχή αίματος στον
εγκέφαλο. Με την πάροδο της ηλικίας, οι αρτηρίες του σώματος αποκτούν αυξημένη
σκληρία και στενώσεις και είναι πιο πιθανό να δημιουργηθεί κάποια απόφραξη, ωστόσο,
ορισμένες παθολογικές καταστάσεις και η ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων μπορούν
να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία και να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού.
 Το Αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ή
υπαραχνοειδής αιμορραγία) - 15%: αιμορραγία, που προκαλείται ενδοεγκεφαλικά ή στον
υπαραχνοειδή χώρο.
Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία επείγουσα ιατρική κατάσταση. Το test FAST χρησιμοποιείται
για την αναγνώριση των σημείων.
Facial weakness: Αδυναμία προσώπου: Μπορεί το άτομο να χαμογελάσει; Yπάρχει πτώση
γωνίας στόματος ή διαταραχές όρασης;
Arm weakness: Αδυναμία άκρων : Μπορεί το άτομο να σηκώσει και τα δύο χέρια;
Speech problems: Διαταραχές λόγου Μπορεί το άτομο να μιλήσει καθαρά και να καταλάβει τι
λέτε;
Time: Άμεση επικοινωνία με το 166, εάν δείτε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.
Το FASTER είναι ένα ενημερωμένο αρκτικόλεξο με δύο πρόσθετα συμπτώματα:
F σημαίνει Πρόσωπο (Face), αναφέρεται σε πτώση ή αιμωδία στη μία πλευρά του προσώπου
έναντι της άλλης. Ζητήστε από το άτομο να χαμογελάσει για να γίνει πιο εμφανής η πτώση.
A σημαίνει άνω άκρα (Arms), αναφέρεται στο ότι το ένα χέρι είναι πιο αδύναμο ή πιο
μουδιασμένο από το άλλο. Ζητήστε από το άτομο να σηκώσει και τα δύο χέρια ψηλά και να τα
κρατήσει για να μετρήσει το δέκα. Εάν το ένα χέρι πέσει ή αρχίσει να πέφτει, τότε αυτό μπορεί να
είναι σημάδι εγκεφαλικού.
S σημαίνει σταθερότητα (Stability), αναφέρεται στη σταθερότητα στα πόδια. Μερικές φορές τα
άτομα παρουσιάζουν πτώση, αισθάνονται ζάλη ή δεν μπορούν να σταθούν χωρίς βοήθεια.
Δυσκολία διατήρησης της ισορροπίας, δυσκολία στο περπάτημα και απώλεια συντονισμού είναι
όλα πιθανά συμπτώματα εγκεφαλικού.
T συμβολίζει την ομιλία (Talking), αναφέρεται σε διαταραχές λόγου, συμπεριλαμβανομένης της
σύγχυσης, της δυσαρθρίας, ανόητων λέξεων ή της αδυναμίας να ανταποκριθεί κανείς σωστά. Τα
άτομα που εκδηλώνουν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι δύσκολο να τους
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κατανοήσουν ή μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους άλλους. Ζητήστε από το άτομο
να επαναλάβει μια απλή πρόταση, όπως «Ο ουρανός είναι μπλε».
E αναφέρεται στους οφθαλμούς (Eyes) και αφορά διαταραχές όρασης. Αυτές οι διαταραχές
όρασης συμβαίνουν ξαφνικά και μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρη απώλεια όρασης στο ένα μάτι,
διπλωπία και μερική απώλεια όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια.
R σημαίνει αντιδρώ (React), το οποίο είναι μια υπενθύμιση για να καλέσετε αμέσως τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης εάν αναγνωρίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Καλέστε ακόμα κι αν τα
συμπτώματα υποχωρήσουν και προσπαθήστε να θυμηθείτε πότε ξεκίνησαν για πρώτη φορά.
Η διάγνωση και η γρήγορη αντίδραση στην εκδήλωση των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού είναι
ζωτικής σημασίας για την άμεση αντιμετώπιση και την έγκαιρη χορήγηση της κατάλληλης
θεραπείας για ένα άτομο.
Η αντιμετώπιση του οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε εξειδικευμένα τμήματα
(μονάδες εγκεφαλικού επεισοδίου) έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό.
Ακόμη και με τη βέλτιστη φροντίδα και θεραπεία στην μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων,
συμπεριλαμβανομένης και της θρομβόλυσης, λιγότεροι από το ένα τρίτο των ασθενών
αναρρώνουν πλήρως από το εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η αναπηρία εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου που έχει προσβληθεί και από το πόσο
γρήγορα χορηγήθηκε η θεραπεία. Με βάση αυτά τα δεδομένα οι ασθενείς μετά από ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βιώνουν ένα ευρύ φάσμα περίπλοκων αρνητικών σωματικών
και ψυχικών συνεπειών, που δύσκολα μπορεί να ποσοτικοποιηθούν και να ταξινομηθούν, και
μπορεί να είναι μακροχρόνιες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με την κινητικότητα, την
όραση, την ομιλία και τη μνήμη, αλλαγές της προσωπικότητας, γνωστικές βλάβες, κόπωση και
κατάθλιψη.

Επιδημιολογία στην ΕΕ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία από τις κύριες αιτίες
θανάτου και η κύρια αιτία σωματικής αναπηρίας των ενηλίκων.
Το εγκεφαλικό προσβάλλει ≈1,1 εκατομμύρια κατοίκους της Ευρώπης κάθε χρόνο και προκαλεί
440.000 θανάτους.
Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν διαθέσιμα το 2017 (συλλέχθηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία),
σημειώθηκαν 1,12 εκατομμύρια εγκεφαλικά επεισόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 9,53
εκατομμύρια επιβίωσαν από εγκεφαλικό, 0,46 εκατομμύρια κατέληξαν και 7,06 εκατομμύρια
χρόνια ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία χάθηκαν λόγω εγκεφαλικού.
Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στον αναφερόμενο αριθμό εγκεφαλικών επεισοδίων μεταξύ
διαφορετικών χωρών και περιοχών, ορισμένες από τις διαφορές οφείλονται σε πραγματικές
διαφορές στην επίπτωση των εγκεφαλικών επεισοδίων, ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις
διακυμάνσεις οφείλονται επίσης στα διαφορετικά κριτήρια και μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για τη συλλογή των δεδομένων.
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Παρά την πρόοδο στη θεραπεία του εγκεφαλικού, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στην
επιδημιολογία της νόσου με υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης και θνησιμότητας σε χώρες της
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Μεγάλες διακυμάνσεις στη συχνότητα παρατηρούνται επίσης εντός των χωρών (π.χ. Ιταλία,
Ισπανία και Σουηδία).
Πιθανές ερμηνείες για αυτές τις μεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των διαφόρων χωρών,
αλλά και εντός της ίδιας χώρας μπορεί να αποτελέσουν τα διαφορετικά ποσοστά των
προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου (π.χ. υψηλή αρτηριακή πίεση ή χοληστερόλη, κάπνισμα,
διατροφή, αλκοόλ, έλλειψη άσκησης), διαφορετικοί κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί
παράγοντες (ατμοσφαιρική ρύπανση, στέρηση), καθώς επίσης και διαφορετικά πρότυπα της
υγειονομικής περίθαλψης και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, που οδηγούν σε
διαφορετικά επίπεδα ελέγχου των παραγόντων κινδύνου και οξείας και μακροχρόνιας
περίθαλψης.
Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην πρωτογενή πρόληψη και την άμεση χορήγηση θεραπείας
τις τελευταίες δεκαετίες, το εγκεφαλικό εξακολουθεί να είναι μια καταστροφική ασθένεια.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η επίπτωση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση με
την ηλικία, στην Ευρώπη κυμαινόταν από 95 έως 290/100.000 ετησίως, με ποσοστά
θνησιμότητας τον πρώτο μήνα να κυμαίνονται από 13 έως 35%. Στατιστικές καταγραφές
εγκεφαλικών επεισοδίων είναι διαθέσιμες σε πολύ λίγες χώρες σε όλη την Ευρώπη.
Το απόλυτο φορτίο των εγκεφαλικών επεισοδίων αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται να
συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα 30 χρόνια στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα στα
ανατολικά κράτη.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη για την παγκόσμια επιβάρυνση των ασθενειών του
2015 και τις δημογραφικές προβλέψεις που ελήφθησαν από τη Eurostat, προβλέπεται αύξηση
κατά 34% στον συνολικό αριθμό των εγκεφαλικών επεισοδίων στην ΕΕ μεταξύ 2015 και 2035.
Αν και η επίπτωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο,
τα ποσοστά που παρατηρούνται σε νεαρότερες ηλικίες αυξάνονται, υποδηλώνοντας έτσι την
ανάγκη για ύπαρξη στρατηγικών, που θα επικεντρώνονται στη βελτίωση της πρόληψης.
Επιπλέον, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, ο απόλυτος αριθμός εγκεφαλικών επεισοδίων
αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τα επόμενα χρόνια: έως το 2025, 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίοι
αναμένεται να υποστούν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ετήσια βάση. Παράλληλα με τη
βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων, που αναγκάζονται να
ζουν με τις συνέπειες του εγκεφαλικού.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, απαιτείται επείγουσα ανάπτυξη άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας,
καθώς και πόρων για θεραπευτικές στρατηγικές μετά από την οξεία φάση του εγκεφαλικού
επεισοδίου.
Από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19, έχουν αναφερθεί σε ορισμένες χώρες μειωμένη ή
καθυστερημένη πρόσβαση των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο στην περίθαλψη και
περιορισμός των πόρων για την παροχή φροντίδας για εγκεφαλικό. Αυτό υπογραμμίζει τη
σημασία της συνεχούς παρακολούθησης των ποσοστών θνητότητας μετά τις εισαγωγές στο
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νοσοκομείο για εγκεφαλικό για την αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
στην παροχή έγκαιρης και ποιοτικής φροντίδας σε ασθενείς με εγκεφαλικό.

Κλινική εικόνα

Η εκδήλωση και η βαρύτητα των εγκεφαλικών επεισοδίων ποικίλει. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί
να εκδηλώσουν ήπια
συμπτωματολογία μικρής σχετικά διάρκειας.
Άλλοι μπορεί να
εκδηλώσουν βαρύτερη συμπτωματολογία, που οδηγεί σε αναπηρία με αποτέλεσμα να
χρειάζονται απαραίτητα την φροντίδα άλλων ανθρώπων. Δυστυχώς, ορισμένα εγκεφαλικά
μπορεί να είναι πολύ σοβαρά και μερικά μπορεί να οδηγήσουν σε κώμα ή αιφνίδιο θάνατο.
Τα εγκεφαλικά επεισόδια, τόσο τα ισχαιμικά όσο και τα αιμορραγικά, παρουσιάζουν
διαφορετική κλινική εικόνα και συμπτωματολογία ανάλογα με τη εντόπιση της βλάβης και τον
τύπο του εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σε περίπτωση αιμορραγικού εγκεφαλικού: ο έμετος υποδηλώνει αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση
και συχνά παρατηρείται με την ύπαρξη παρεγκεφαλιδικού αιματώματος, ο πονοκέφαλος είναι
συχνότερος σε μεγάλης έκτασης αιμάτωμα και το κώμα εκδηλώνεται λόγω προσβολής του
δικτυωτού συστήματος ενεργοποίησης του εγκεφαλικού στελέχους.
Η συμπτωματολογία μετά από την προσβολή εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου που
έχει υποστεί τη βλάβη και την εγκεφαλική λειτουργία που επιτελούσε.
Ένας φλοιώδης χάρτης μπορεί να μας βοηθήσει να αντιστοιχίσουμε τα συμπτώματα με την
εντόπιση της βλάβης.
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ΕΙΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
Απόφραξη της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας
1.
2.
3.
4.
5.

Ο λόγος διατηρείται αλλά υπάρχει άρση αναστολών
Η διανοητική κατάσταση αλλάζει
Η κρίση αλλοιώνεται
Ετερόπλευρα αισθητηριακά ελλείμματα του φλοιού
Η ετερόπλευρη αδυναμία είναι μεγαλύτερη στα κάτω
παρά στα άνω άκρα
6. Ακράτεια ούρων
7. Απραξία βάδισης

ΕΙΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
Απόφραξη της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας
1. Φλοιϊκή τύφλωση
2. Ετερόπλευρη ομώνυμη ημιανοψία
3. Σύνδρομο Anton
4. Αλλαγή νοητικής κατάστασης
5. Οπτική αγνωσία
6. Εξασθένηση της μνήμης
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ΕΙΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
Εγκεφαλικό επεισόδιο σπονδυλικής/βασικής αρτηρίας:
1. Νυσταγμός
2. Ίλιγγος
3. Διπλωπία και ελλείμματα οπτικού πεδίου
4. Δυσαρθρία
5. Δυσφαγία
6. Τετρα- ή ημιπάρεση
7. Υπαισθησία προσώπου
8. Αταξία
9. Περιφερική παράλυση προσώπου
(ολόκληρο το μισό πρόσωπο)

ΕΙΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
Κενοχωριώδες εγκεφαλικό επεισόδιο
(απόφραξη μιας μικρής
διατιτραίνουσας αρτηρίας):
1. Αμιγώς κινητικά: Μεμονωμένη ετερόπλευρη
αδυναμία προσώπου/βραχίονα/ποδιού
2. Δυσαρθρία-αδέξιο χέρι: Δυσαρθρία,
αδυναμία προσώπου, ελαφρά
αδυναμία/αδεξιότητα του ετερόπλευρου
χεριού
3. Αταξική ημιπάρεση: Ομόπλευρη αδυναμία
ημιμορίου σώματος και αταξία των άκρων
(που είναι δυσανάλογη με την αδυναμία)
4. Αισθητηριακή απώλεια όλων των μορφών
στο ένα ημιμόριο του σώματος
5. Ημιβαλισμός
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ΕΙΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
Παρεγκεφαλιδικό εγκεφαλικό επεισόδιο:
1. Αταξία
2. Δυσαρθρία
3. Ναυτία, έμετος
4. Συμπτώματα ιλίγγου

Διάγνωση - Θεραπεία

Ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μια επείγουσα ιατρική κατάσταση και ο ασθενής
πρέπει να λάβει την κατάλληλη θεραπεία όσο γίνεται πιο γρήγορα, για την καλύτερη έκβαση της
νόσου.
Σε περίπτωση υπόνοιας ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, διενεργούνται απεικονιστικές
εξετάσεις για την επιβεβαίωση της νόσου, καθώς και διερεύνηση για συνοσηρότητες που
προδιαθέτουν στην εκδήλωση ενός αγγειακού εγκεφαλικού, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, και
χορηγείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή στα πλαίσια της δευτερογενούς πρόληψης.
Μία απεικόνιση του εγκεφάλου (αξονική τομογραφία εγκεφάλου ή μαγνητική τομογραφία
εγκεφάλου) πρέπει να διενεργηθεί γρήγορα μετά την έναρξη της συμπτωματολογίας, για να
διευκρινιστεί εάν το εγκεφαλικό είναι αποτέλεσμα θρόμβωσης ή αιμορραγίας, να εντοπιστεί η
βλάβη και να αποφασιστεί η σωστή επείγουσα θεραπεία.
Κάποιοι ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό έχουν ένδειξη θρομβόλυσης. Η θρομβόλυση
στοχεύει στη διάλυση του θρόμβου και στην αποκατάσταση της αιματικής ροής στον εγκέφαλο.
Δεν είναι όλοι οι ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό κατάλληλοι για θρομβόλυση. Μετά τη
θρομβόλυση, οι περισσότεροι ασθενείς επιβιώνουν και είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Παρά τα
οφέλη της, η θρομβόλυση μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία.
Η θρομβεκτομή είναι μια θεραπεία που αφαιρεί φυσικά έναν θρόμβο από το προσβεβλημένο
αγγείο του εγκεφάλου. Πραγματοποιείται μετά από παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας, από
όπου ένας καθετήρας προωθείται στην εγκεφαλική αρτηρία που βρίσκεται ο θρόμβος, ο οποίος
στην συνέχεια αφαιρείται με ειδική συσκευή. Η θρομβεκτομή είναι αποτελεσματική για τα
14

αγγειακά εγκεφαλικά που οφείλονται σε απόφραξη μεγάλου μεγέθους αρτηρίας του εγκεφάλου.
Όπως και με τη θρομβόλυση έτσι και η θρομβεκτομή, πρέπει να πραγματοποιείται εντός λίγων
ωρών από την έναρξη ενός εγκεφαλικού. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εγκεφαλικών
επεισοδίων είναι κατάλληλο για μηχανική θρομβεκτομή.
Σε περίπτωση αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, εάν η αιμορραγία οφείλεται σε ρήξη
ανευρύσματος (ασθενές αιμοφόρο αγγείο), μπορεί να ενδείκνυται χειρουργική αντιμετώπιση για
την αποκατάσταση της αιμάτωσης. Χειρουργική αντιμετώπιση έχει ένδειξη επίσης για την
αποσυμφόρηση της πίεσης που προκαλείται από την αυξημένη συσσώρευση υγρού. Σε
περίπτωση αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, μπορεί να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή
για την υψηλή αρτηριακή πίεση και/ή εάν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, μπορεί να
χορηγηθεί αγωγή που αναστρέφει τη δράση των αντιπηκτικών και μειώνει την αιμορραγία.
Όλοι οι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου ενός
εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να
αντιμετωπίζονται εάν υπάρχουν: όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, κολπική μαρμαρυγή,
υπερχοληστερολαιμία, διαβήτης, διαταραχές πήξης.
Ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκεφαλικού επεισοδίου, ο χρόνος νοσηλείας ποικίλλει από
μερικές ημέρες έως μερικούς μήνες.
Οι ασθενείς μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο χρειάζονται χρόνο για αποκατάσταση
και ανάρρωση. Μετά από αρκετές αξιολογήσεις τίθενται οι στόχοι των προγραμμάτων
αποκατάστασης. Τα προγράμματα αποκατάστασης βοηθούν στην καλύτερη δυνατή ανάρρωση
και στην εκμάθηση εκ νέου δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα του ατόμου.
Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για προβλήματα κατάποσης αμέσως μετά από ένα
εγκεφαλικό, για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να τρώνε και να πίνουν με ασφάλεια, καθώς και για
τυχόν προβλήματα ακράτειας. Στη συνέχεια, οι ασθενείς αξιολογούνται για πιθανή ύπαρξη
σωματικής αναπηρίας, για διαταραχές κινητικότητας, για ανάγκη βοήθειας ενός άλλου ατόμου
για την τοποθέτηση και τη μετακίνησή τους, καθώς και για γνωστικές διαταραχές, διαταραχές
στην επικοινωνία και τι είδους βοήθεια κρίνεται απαραίτητη για τον κάθε ασθενή.
Η αποκατάσταση μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι αρκετά διαφορετική στις
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο στις μικρές ευρωπαϊκές χώρες η γεωγραφική κατανομή των
διαφορετικών κέντρων αποκατάστασης παρουσιάζει ομοιογένεια, σε αντίθεση με τις μεγάλες
χώρες, που εμφανίζουν μια πιο ανομοιογενή κατανομή. Αισθητές είναι επίσης οι μεγάλες
διαφορές μεταξύ αστικών/αγροτικών περιοχών.
Σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, παρέχονται αξιολόγηση, θεραπεία, παρακολούθηση και
φυσικοθεραπεία για νοσηλευόμενους ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, στις διάφορες
χώρες. Επίσης τα τμήματα νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών παρέχουν προγράμματα
αποκατάστασης, που επικεντρώνονται κυρίως στη φυσικοθεραπεία, την υδροθεραπεία και τη
λογοθεραπεία σε εξωτερικούς ασθενείς, που παρουσιάζουν λιγότερο σοβαρά νευρολογικά
ελλείμματα. Ορισμένες χώρες δεν διαθέτουν ούτε εθνικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ούτε
εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αποκατάσταση του αγγειακού εγκεφαλικού.
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Φορτίο της νόσου

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας μετά από εγκεφαλικό χρειάζονται
εξειδικευμένη υποστηρικτική φροντίδα και αποκατάσταση, γεγονός που σημαίνει όλο και
αυξανόμενη επιβάρυνση για τις οικογένειες, τις κοινωνίες και τα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης με τεράστιο άμεσο και έμμεσο κόστος στην ΕΕ. Εθελοντικές οργανώσεις
υποστηρίζουν ντόπιους ασθενείς και τις οικογένειες τους μετά από ένα εγκεφαλικό. Σύμφωνα με
τα διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2015 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), μόνο το άμεσο κόστος
υγειονομικής περίθαλψης ανήλθε στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ, ενώ το έμμεσο κόστος
του εγκεφαλικού λόγω της άτυπης φροντίδας από την οικογένεια και τους φίλους καθώς και η
απώλεια παραγωγικότητας που προκαλείται από νοσηρότητα ή θάνατο υπολογίστηκε σε άλλα
25 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα όφελος, από αυτή την τεράστια οικονομική δαπάνη, θα μπορούσε
να προκύψει από τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή προγράμματων αποκατάστασης και σωματικής
δραστηριότητας, με στόχο τη βελτίωση της αυτονομίας των ασθενών, την ταχύτερη επιστροφή
του ατόμου στην αγορά εργασίας και την πρόληψη νέων εγκεφαλικών επεισοδίων.
Επί του παρόντος, υπάρχουν αρκετές ανάγκες και ελλείψεις στον τομέα της μακροχρόνιας
αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο: υπάρχουν λιγοστοί οικονομικοί
πόροι, η κατανομή των εγκαταστάσεων δεν είναι ομοιογενής μεταξύ των χωρών, οι
εγκαταστάσεις δεν είναι εξίσου διαθέσιμες για ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές και
αγροτικές περιοχές και όλες οι μέθοδοι φυσικοθεραπείας δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε κέντρο
αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, συχνά υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής για ασθενείς με
εγκεφαλικό, μη συνεχής φυσικοθεραπεία μετά από οξεία φάση αποκατάστασης και έλλειψη
μακροπρόθεσμου σχεδίου αποκατάστασης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες
φυσικοθεραπευτές, καθώς και εργοθεραπευτές.
Από επιστημονική άποψη, δεν υπάρχουν συστάσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φυσική
δραστηριότητα ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και από την άλλη υπάρχουν πολύ λίγες
πληροφορίες για τις θεραπείες αποκατάστασης που λαμβάνουν οι ασθενείς μετά από
εγκεφαλικό επεισόδιο, ειδικά όταν φύγουν από το νοσοκομείο. Λίγες χώρες ασκούν έλεγχο στις
υπηρεσίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση, υπάρχουν ασυνέπειες στα πρότυπα που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες και η
αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης δεν αξιολογείται.
Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι απαραίτητη μια αλλαγή νοοτροπίας: μια μοιρολατρική
στάση σχετικά με τη θεραπεία του εγκεφαλικού στον γενικό πληθυσμό (π.χ. ότι το έλλειμμα μετά
από ένα εγκεφαλικό δεν μπορεί να βελτιωθεί) εξακολουθεί να υπάρχει.
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Κλινική εικόνα ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο

Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να επηρεάσει πολλαπλώς τα διάφορα συστήματα του
οργανισμού. Συγκεκριμένα, η ισχαιμική βλάβη που παρατηρείται , απόρροια του εγκεφαλικού
επεισοδίου, επιδρά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα και στον άξονα Υποθαλάμου-ΥπόφυσηςΕπινεφριδίων (ΥΠΑ), οδηγώντας σε υπερδραστηριότητά τους. Το ουροποιητικό και το πεπτικό
σύστημα μπορεί να επηρεαστούν και να εκδηλώσουν προβλήματα δυσλειτουργίας. Η
ανοσοκαταστολή που προκαλείται από το εγκεφαλικό επεισόδιο αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων,
κυρίως σε ουροποιητικό και αναπνευστικό σύστημα. Ο άξονας μικροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος
θεωρείται κεντρικός ρυθμιστής του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από οξύ ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο, με πιθανό ρόλο στον καθορισμό της έκβασης. Η δυσλειτουργία του
αυτόνομου νευρικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακά συμβάματα, όπως
ισχαιμική και μη ισχαιμική μυοκαρδιακή βλάβη, δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, αρρυθμίες
μέχρι και σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο κυρίως επί συνύπαρξης υποκείμενης παθολογίας που
έχει ήδη προσβάλει την καρδιά όπως υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή ή αθηροσκλήρυνση. Το
μυοσκελετικό σύστημα επηρεάζεται από τις λειτουργικές αναπηρίες, όταν υπάρχουν.
Από κλινική άποψη, αρχικά μετά το επεισόδιο, οι πιο συχνές επιπλοκές μπορεί να είναι
λοιμώξεις, καρδιακές επιπλοκές, υποτροπή, επιληπτικές κρίσεις και εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση.
Στη μακροχρόνια παρακολούθηση, οι ασθενείς μπορεί να επηρεαστούν από διάφορες
καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών προγραμμάτων
φυσικής δραστηριότητας.
Φυσική αναπηρία: διάχυτος πόνος, κατακλίσεις, κόπωση, επιληπτικές κρίσεις μετά από
εγκεφαλικό, ακράτεια ούρων ή κοπράνων.
Κινητικά προβλήματα: σπαστικότητα και υπερτονικότητα, ημιπληγία ή μυϊκή αδυναμία, αιμωδία,
διαταραχές αισθητικότητας, σαρκοπενία με υψηλό κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων.
Ψυχοκοινωνικά προβλήματα: κατάθλιψη με ενδεχόμενες σκέψεις θανάτου και απόπειρες
αυτοκτονίας, άγχος με κρίσεις άγχους, αλλαγές διάθεσης/συναισθημάτων κυρίως χαμηλή
αυτοεκτίμηση (πολλοί ασθενείς εμφανίζουν έντονες κρίσεις κλάματος, αισθάνονται απελπισία και
αποσύρονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες), συναισθηματική αστάθεια με συναισθήματα
θυμού, απογοήτευσης και σύγχυσης, αισθήματα ευερεθιστότητας, αμνησίας, απροσεξίας ή
γνωστικής εξασθένησης.
Όλη αυτή η συμπτωματολογία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του κύκλου ύπνουεγρήγορσης, την πρόσληψη τροφής, να οδηγήσει σε μειωμένη ενέργεια, σε δυσκολία
συγκέντρωσης, σε διαταραχές μνήμης, σε απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για χόμπι,
δραστηριότητες και σεξ, ακόμη και σε διαταραχή της σχέσης με άλλα μέλη της οικογένειας ή
φίλους.
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Ευρωπαϊκοί φορείς










Ο ESO (European Stroke Organisation) είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εγκεφαλικών. Η
αποστολή του ESO είναι να μειώσει το φορτίο των εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο ESO
στοχεύει στη βελτίωση της παροχής φροντίδας παρέχοντας ιατρική εκπαίδευση, τόσο
στους επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό.
Το ESC Council on Stroke είναι το συμβούλιο για τα εγκεφαλικά της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρίας που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2016. Το συμβούλιο είναι
ένα πολυεπιστημονικό όργανο συνεργασίας, εκπαίδευσης και έρευνας για τα εγκεφαλικά
επεισόδια. Το EUSI είναι η Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία για το εγκεφαλικό, που είναι ο
κοινός φορέας δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το εγκεφαλικό στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νευρολογικών Εταιρειών (EFNS - European Federation of
Neurological Societies), της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας (ENS - European
Neurological Society) και του Συμβουλίου Εγκεφαλικών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρίας (ESC - European Stroke Council). Το EFNS και το ENS συγχωνεύτηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας (European Academy of Neurology) το 2014.
Το SAFE (Stroke Alliance for Europe) είναι μια συμμαχία που ασχολείται με
τα
εγκεφαλικά επεισόδια για την Ευρώπη – Η φωνή ασθενών με εγκεφαλικό στην Ευρώπη.
Το SAFE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αντιπροσωπεύει μια σειρά
οργανισμών υποστήριξης εγκεφαλικών επεισοδίων από όλη την Ευρώπη. Ο στόχος είναι
να προωθηθεί η πρόληψη του εγκεφαλικού στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και να
αποτραπεί η επίπτωση του εγκεφαλικού μέσα από την εκπαίδευση.
Το ESPRN (European Society of Physical & Rehabilitation Medicine) είναι η Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, που αποτελείται από 39 Εθνικές Εταιρείες
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και, από μεμονωμένα μέλη, ιατρούς ειδικευμένους
ή εκπαιδευόμενους στη Φυσική Ιατρική και την Αποκατάσταση. Μέσα στο ESPRN
υπάρχουν Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικού Ενδιαφέροντος για το εγκεφαλικό με στόχο
την παροχή κλινικών πληροφοριών για την υπηρεσία αποκατάστασης εγκεφαλικού
επεισοδίου στις ευρωπαϊκές χώρες, τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και την εναρμόνιση της εκπαίδευσης για την αποκατάσταση εγκεφαλικού
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μέσα
στην Ευρώπη και με άλλες επιστημονικές εταιρείες, την προώθηση της συνεργασίας μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων ασθενών.
Η
ESN (European Society of Neuroradiology) είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Νευροακτινολογίας. Η αποστολή και το όραμά της είναι να προάγει και να υπερασπίζεται
τη διαγνωστική και επεμβατική νευροακτινολογία, να καταδεικνύει την αξία της στην
περίθαλψη και στην κοινωνία και να προωθεί και να ενισχύει την εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την έρευνα αυτής της ακτινολογικής υποειδικότητας προς το απόλυτο
όφελος των ασθενών.
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Πρακτικά θέματα
Διαστρωμάτωση κινδύνου

Πριν από την ένταξη των ασθενών μετά από εγκεφαλικό στις συνεδρίες φυσικής δραστηριότητας
κρίνεται απαραίτητη η διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών και η αξιολόγηση των
οφελών/κινδύνων. Τα άτομα μετά από εγκεφαλικό θα πρέπει να υποβάλλονται σε ενδελεχή
έλεγχο για παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που μπορεί να δημιουργήσουν ανησυχίες για
την ασφάλεια. Ο κίνδυνος πέντε ετών μετά από εγκεφαλικό ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
(TIA), ο κίνδυνος μείζονος καρδιαγγειακής νόσου, οξέος στεφανιαίου συνδρόμου ή θανάτου είναι
12,9%, ενώ ο κίνδυνος νέου εγκεφαλικού είναι 9,5%.
Υπάρχουν διαφορετικές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών
νοσημάτων (ESC) ή την πρόληψη του εγκεφαλικού (AHA/ASA). Το πρώτο βήμα είναι να
καθοριστεί ο τύπος του εγκεφαλικού, όπου είναι δυνατόν, η αιτιολογία του ισχαιμικού
εγκεφαλικού και να προσδιοριστούν οι θεραπευτικοί στόχοι προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
υποτροπής.
Η διαχείριση των παραγόντων κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη δευτερογενή πρόληψη
του εγκεφαλικού συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σακχαρώδη διαβήτη (συνιστώμενος
στόχος HbA1c <7%), των λιπιδίων (συνιστώμενος στόχος LDL-C <70 mg/dl), της υπέρτασης
(συνιστώμενος στόχος <130/80 mmHg), καθώς επίσης και άλλων παραγόντων, όπως το
κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και το άγχος. Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί μια
συχνή νοσηρότητα και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και επανεμφάνισης ενός
ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. 1 στους 4 επιζώντες από εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο θα
υποστεί ένα δεύτερο εγκεφαλικό. Η ανίχνευση και διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής μπορεί
να πραγματοποιηθεί με διάφορες εξετάσεις και συσκευές. Η εξωκράνια και η ενδοκράνια νόσος
των καρωτίδων ή το ανοιχτό ωοειδές τρήμα μπορεί να αποτελέσουν αιτία εγκεφαλικού
επεισοδίου, με διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της δευτερογενούς
πρόληψης.
Η διαχείριση των παραγόντων κινδύνου θα πρέπει να γίνεται από διεπιστημονικές ομάδες. Η
άσκηση σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό είναι μια ασφαλής παρέμβαση.

Ορισμός προγράμματος
(εξατομίκευση)

φυσικής

δραστηριότητας

για

ασθενείς

Κατά τη φάση της αποκατάστασης, πραγματοποιείται πλήρης ιατρική εκτίμηση του ατόμου με
εγκεφαλικό, που περιλαμβάνει γνωσιακή αξιολόγηση (προσοχή, μνήμη, χωρική επίγνωση,
απραξία, αντίληψη), αξιολόγηση όρασης, ακοής, μυϊκού τόνου, δύναμης, αισθητικότητας και
ισορροπίας. Επιπλέον, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός ατόμου με εγκεφαλικό θα πρέπει να
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λαμβάνει υπόψη: προηγούμενες λειτουργικές ικανότητες, έκπτωση των ψυχολογικών
λειτουργιών (γνωστική, συναισθηματική και επικοινωνιακή), έκπτωση των λειτουργιών του
σώματος, συμπεριλαμβανομένου του πόνου, περιορισμούς δραστηριότητας και συμμετοχής,
καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (κοινωνικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς).
Οι στόχοι της αποκατάστασης πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι, κατάλληλοι για τον
ασθενή, να είναι επιτεύξιμοι, να οργανώνονται σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
στόχους, να τίθενται ως πρόκληση και να εστιάζονται στη δραστηριότητα και τη συμμετοχή.
Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση συστήνονται ιδιαιτέρως κατά τη χρόνια φάση της
αποκατάστασης για τη διατήρηση των λειτουργιών, που αποκτήθηκαν στην αρχική φάση της
αποκατάστασης, καθώς και ως μέρος της μακροχρόνιας δευτερογενούς πρόληψης για τη
μείωση του κινδύνου ενός δεύτερου εγκεφαλικού ή/και άλλων αγγειακών συμβαμάτων.
Κατά την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας των ασθενών μετά από εγκεφαλικό, μπορεί
να συζητηθεί εάν είναι σωστό να εφαρμοστούν οι συστάσεις που ισχύουν για τους υγιείς
ηλικιωμένους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και
άνω να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα ή 75 λεπτά
έντονη φυσική δραστηριότητα την εβδομάδα, εκτός από τις δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης.
Ο ΠΟΥ έχει θεσπίσει επίσης συστάσεις και για τους ενήλικες με αναπηρία: η προϋπόθεση είναι
ότι οι ενήλικες με αναπηρία μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτούν έναν επαγγελματία υγείας ή
κάποιον άλλον ειδικό για τη φυσική δραστηριότητα και την αναπηρία, για να προσδιοριστεί το
είδος και η ποσότητα της δραστηριότητας που είναι κατάλληλη για αυτούς. Δεν υπάρχουν
σημαντικοί κίνδυνοι για τους ενήλικες με αναπηρία όταν συμμετέχουν σε φυσική δραστηριότητα,
όταν αυτή είναι κατάλληλη και συμβατή με τις υπάρχουσες δυνατότητές τους, την κατάσταση της
υγείας τους και τη λειτουργικότητά τους. Όλοι οι ενήλικες με αναπηρία θα πρέπει να κάνουν
συστηματικά φυσική δραστηριότητα. Οι ενήλικες με αναπηρία θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον
150-300 λεπτά αερόβιας φυσικής δραστηριότητας μέτριας έντασης, ή τουλάχιστον 75-150 λεπτά
αερόβιας φυσικής δραστηριότητας έντονης έντασης, ή έναν ισοδύναμο συνδυασμό μέτριας και
έντονης έντασης δραστηριότητας όλη την εβδομάδα για να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη για
την υγεία τους. Οι ενήλικες με αναπηρία θα πρέπει επίσης να κάνουν ασκήσεις μυϊκής
ενδυνάμωσης σε μέτρια ή υψηλότερη ένταση, που ενεργοποιούν όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες,
2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, καθώς αυτές παρέχουν επιπρόσθετα οφέλη. Ως μέρος
της εβδομαδιαίας φυσικής τους δραστηριότητας, οι ηλικιωμένοι με αναπηρία θα πρέπει να
κάνουν ποικίλη φυσική δραστηριότητα, που δίνει έμφαση στη λειτουργική προπόνηση
ισορροπίας και ενδυνάμωσης σε μέτρια ή μεγαλύτερη ένταση, 3 ή περισσότερες ημέρες την
εβδομάδα, για ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας και πρόληψη των πτώσεων.
Οπωσδήποτε είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, το να κάνει κάποιος κάποιας μορφής σωματική
δραστηριότητα είναι καλύτερο από το να μην κάνει καμία δραστηριότητα, και εάν οι ενήλικες με
αναπηρία δεν ακολουθούν τις παραπάνω συστάσεις, η οποιαδήποτε μορφή φυσικής
δραστηριότητας θα αποφέρει οφέλη στην υγεία. Οι ενήλικες με αναπηρία θα πρέπει να
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ξεκινήσουν με μικρές ποσότητες φυσικής δραστηριότητας και σταδιακά να αυξάνουν τη
συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια σταδιακά.
Για άτομα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να
πραγματοποιείται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των άνω άκρων, της αισθητικοκινητικής
λειτουργίας των κάτω άκρων, της ισορροπίας, της ταχύτητας της βάδισης, της απόστασης, της
αντοχής, της καρδιοαναπνευστικής επάρκειας, της κινητικότητας και των καθημερινών
δραστηριοτήτων. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα μπορεί επίσης να
επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα και στη γνωστική λειτουργία.
Μια επιπλέον επισήμανση σχετίζεται με την καθιστική συμπεριφορά, που τόσο συχνά υιοθετούν
οι ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Στα άτομα με αναπηρία, η καθιστική συμπεριφορά
ορίζεται ως ο συνολικός χρόνος που περνούν σε καθιστή ή ύπτια θέση με χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση, ενώ είναι ξύπνιοι, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, του σπιτιού, της κοινότητας και
της μετακίνησης. Είναι δυνατή η αποφυγή της καθιστικής συμπεριφοράς και η επίτευξη φυσικής
δραστηριότητας κατά την καθιστή ή ύπτια θέση, μέσω δραστηριοτήτων που εκτελούνται με το
πάνω μέρος του σώματος, αθλημάτων και δραστηριοτήτων ειδικών για αναπηρικό αμαξίδιο.
Στους ενήλικες, αυξημένα ποσοστά καθιστικής συμπεριφοράς σχετίζονται με δυσμενείς
συνέπειες για την υγεία: θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία, καρδιαγγειακή θνητότητα και
θνητότητα από κακοήθειες, καθώς και εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, κακοηθειών και
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Ως εκ τούτου, συστήνεται: οι ενήλικες με αναπηρία να περιορίζουν τον χρόνο της καθιστικής
ζωής. Η αντικατάσταση του καθιστικού χρόνου με φυσική δραστηριότητα οποιασδήποτε έντασης
(συμπεριλαμβανομένης της ήπιας έντασης) παρέχει οφέλη για την υγεία. Για να βοηθήσουν στη
μείωση των δυσμενών συνεπειών των υψηλών επιπέδων καθιστικής συμπεριφοράς στην υγεία,
οι ενήλικες με αναπηρία θα πρέπει να επιδιώκουν να κάνουν περισσότερα από τα συνιστώμενα
επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μέτριας - έντονης έντασης.
Όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα MY WAY, η υπολειπόμενη βλάβη των ασθενών μετά από
εγκεφαλικό μπορεί να ποικίλλει πολύ.
Το σημαντικό της εξατομίκευσης είναι ότι η μακροχρόνια φυσική δραστηριότητα σε ασθενείς
μετά από εγκεφαλικό πρέπει να επιφέρει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα που είναι
σημαντικά για τον ασθενή, στους ατομικούς του στόχους, σύμφωνα με την επιλογή του
ασθενούς, εξασφαλίζοντας επομένως περιορισμένη απόκλιση και υψηλό ποσοστό
προσκόλλησης, οδηγώντας σε μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων υγειονομικής
περίθαλψης.
Η ημιπάρεση ή παράλυση στο ένα ήμισυ του σώματος, που αποτελεί και το πιο κοινό
σύμπτωμα, δυσκολεύει το κάθισμα, την παραμονή σε όρθια θέση, την ισορροπία ή το βάδισμα.
Έτσι, οι ασθενείς με εγκεφαλικό διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πτώσεων προς τα εμπρός, προς τα
πίσω ή ακόμα και προς τα πλάγια λόγω διαταραχής της ισορροπίας τους. Οι ασθενείς, που
πάσχουν από ημιπληγία (σοβαρή ή πλήρη απώλεια μυϊκής δύναμης ή παράλυση στη μία
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πλευρά του σώματος), υποφέρουν όχι μόνο από έκπτωση της μυϊκής λειτουργίας, αλλά και από
υπερενεργοποίηση των ανταγωνιστών μυών, η οποία μειώνει τη μυϊκή δύναμη. Οι ασθενείς με
ημιπληγία μετά από εγκεφαλικό είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το ετερόπλευρο υγιές κάτω
άκρο για να υποστηρίξουν το βάρος τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη
στάση του σώματος και αυξημένο κίνδυνο πτώσεων.
Η καρδιοαναπνευστική προπόνηση και, σε μικρότερο βαθμό, η μικτή προπόνηση, μειώνουν την
ανικανότητα κατά τη διάρκεια ή μετά τη συνήθη φροντίδα του εγκεφαλικού, αλλά αυτό θα
μπορούσε να επιτευχθεί από τη βελτίωση της κινητικότητας και της ισορροπίας. Υπάρχουν
επαρκή στοιχεία για την ενσωμάτωση της καρδιοαναπνευστικής και της μικτής προπόνησης,
που περιλαμβάνει περπάτημα, στα προγράμματα αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό, για τη
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ισορροπίας, της ταχύτητας και της ικανότητας βάδισης.
Οι επιδράσεις στους δευτερογενείς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου είναι δύσκολο να
αποδειχθούν, αλλά η παρέμβαση με αερόβια άσκηση μπορεί να μειώσει τόσο τη συστολική όσο
και τη διαστολική αρτηριακή πίεση.
Για τη βελτίωση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας μετά από εγκεφαλικό, οι παρεμβάσεις
στον τρόπο ζωής που ενθαρρύνουν ειδικά την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μπορεί να
είναι πιο αποτελεσματικές από τις γενικότερες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής.
Από υλικοτεχνική άποψη, μετά το πέρας της ενδονοσοκομειακής αποκατάστασης, ένα
πρόγραμμα βασισμένο στη φυσική δραστηριότητα, που διεξάγεται σε ένα γυμναστήριο με στενό
συντονισμό μεταξύ νοσοκομείων και τοπικών αθλητικών κέντρων, καθώς και η εκπαίδευση από
ειδικευμένους εκπαιδευτές φυσικής δραστηριότητας είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση της
φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ατόμων με εγκεφαλικό. Οι ομαδικές
δραστηριότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη συμμετοχή των ασθενών. Η
εξατομίκευση της μακροχρόνιας φυσικής δραστηριότητας σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό
σημαίνει ότι οι προπονήσεις προγραμματίζονται εντός της εργάσιμης εβδομάδας τους και, όπου
χρειάζεται, σύμφωνα και με τις ανάγκες του φροντιστή τους.

Είδη ασκήσεων

Η φυσική δραστηριότητα μετά από εγκεφαλικό είναι πολυπαραγοντική και τα προγράμματα που
στοχεύουν στη φυσική δραστηριότητα μετά από εγκεφαλικό πρέπει να απευθύνονται σε
πολλαπλούς τομείς.
Ο πρώτος στόχος είναι η δευτερογενής πρόληψη ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου και η μείωση
των παραγόντων κινδύνου, ο δεύτερος είναι η διατήρηση και βελτίωση των ικανοτήτων, που
ανακτώνται κατά τη φάση της αποκατάστασης εντός του νοσοκομείου, αλλά και ως εξωτερικοί
ασθενείς.
Οι ασθενείς με ημιπάρεση εμφανίζουν ομόπλευρη μυϊκή αδυναμία του καμπτήρα του ισχίου, του
μείζονα γλουτιαίου, του απαγωγού μυός του ισχίου και του εκτείνοντα μυός του γόνατος ή
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αλλαγές στον μυϊκό τόνο που μπορεί να προκαλέσουν μη φυσιολογικό βάδισμα και κατά
συνέπεια να αυξήσουν τον κίνδυνο πτώσεων κατά τη βάδιση. Οι ασθενείς με ημιπληγία κατά τη
διάρκεια της κλινικής αποκατάστασης, ακολουθούν προπόνηση βάδισης σε επίπεδο έδαφος, και
συνήθως έπεται προπόνηση βάδισης σε σκάλα, ώστε να καταφέρουν οι ασθενείς να
ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ρουτίνα τους και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να διατηρείται κατά
τη διάρκεια των μακροχρόνιων προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας.
Η αερόβια άσκηση με κυκλοεργόμετρο για τα κάτω άκρα βελτιώνει τη λειτουργική και την
αερόβια ικανότητα, τη διανυόμενη απόσταση, τη μυϊκή δύναμη, αλλά και την λειτουργική
κινητικότητα, τον μυϊκό τόνο, τη μυϊκή λειτουργία, τον έλεγχο του κορμού, τη βάδιση και την
ταχύτητα βάδισης σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικό. Αν και το ποδήλατο δεν είναι η πιο
προφανής παρέμβαση, όταν επιδιώκεται η βελτίωση της ισορροπίας, ο ασθενής ακόμη και σε
καθιστή θέση εκτελεί κινήσεις των άνω και κάτω άκρων, που επιδρούν στον κορμό και ο καλός
έλεγχος του κορμού μπορεί να θεωρηθεί σημαντική προϋπόθεση για τον έλεγχο πιο
περίπλοκων λειτουργικών δραστηριοτήτων, όπως η διατήρηση της στατικής και της δυναμικής
ισορροπίας. Επομένως, η ποδηλασία φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή.
Η κινητική διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) είναι μία πολλά υποσχόμενη
στρατηγική για την αποκατάσταση του εγκεφαλικού επεισοδίου, που επιδιώκει να μεγιστοποιήσει
την ένταση της άσκησης χρησιμοποιώντας μικρές περιόδους γρήγορου βαδίσματος, που
εναλλάσσονται με περιόδους ανάληψης. Σε σύγκριση με άλλες μορφές άσκησης σε διάδρομο, η
προσθήκη διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης με διάδρομο στη συμβατική
αποκατάσταση εγκεφαλικού σε εσωτερικούς ασθενείς έχει αποδειχθεί ότι παρέχει σημαντικά
μεγαλύτερες βελτιώσεις στη λειτουργία της βάδισης. Στο χρόνιο εγκεφαλικό επεισόδιο, μελέτες
υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή HIIT στον διάδρομο μπορεί να βελτιώσει, τόσο τη λειτουργία
βάδισης, όσο και την αερόβια φυσική κατάσταση, πιθανώς σε μεγαλύτερο βαθμό από την
παραδοσιακή μέτριας έντασης συνεχόμενη άσκηση. Τα πρωτόκολλα HIIT ενδέχεται να
διαφέρουν πολύ:
1. Η HIIT χαμηλού όγκου (γνωστή και ως διαλειμματική προπόνηση σπριντ) περιλαμβάνει γενικά
σύντομα διαστήματα μέγιστης ταχύτητας και μακρά παθητική ανάληψη (π.χ. σύντομα
διαστήματα μέγιστης ταχύτητας 30 δευτερολέπτων με περίοδο ανάληψης 2 λεπτών).
2. Η βραχείας διάρκειας HIIT περιλαμβάνει επίσης σύντομα διαστήματα μέγιστης ταχύτητας,
αλλά χρησιμοποιεί μικρότερη περίοδο ανάληψης (π.χ. σύντομα διαστήματα μέγιστης ταχύτητας
30 δευτερολέπτων με ανάπαυση 30-60 δευτερολέπτων).
3. Η μακράς διάρκειας HIIT χρησιμοποιεί την απόκριση του καρδιακού ρυθμού (HR) για τον
προσδιορισμό της ταχύτητας προπόνησης και περιλαμβάνει ενεργή ανάληψη. Τα χρονικά
διαστήματα άσκησης εκτελούνται σε έντονη αερόβια ένταση και η ανάληψη περιλαμβάνει
περπάτημα με μέτρια ένταση (π.χ. 4 λεπτά άσκησης με στόχο καρδιακή συχνότητα στο 90% της
μέγιστης καρδιακής συχνότητας και ανάληψη 3 λεπτών με στόχο το 70% της μέγιστης καρδιακής
συχνότητας.

23

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η βραχείας διάρκειας HIIT στο έδαφος και το διάδρομο
μπορεί να είναι η βέλτιστη επιλογή, εάν στοχεύουμε πρωτίστως την ταχύτητα βάδισης. Η μακράς
διάρκειας HIIT στο έδαφος μπορεί να είναι η βέλτιστη επιλογή εάν στοχεύουμε πρωτίστως την
αντοχή στο βάδισμα και οποιοσδήποτε συνδυασμός εκτός από τη βραχείας διάρκειας HIIT στο
έδαφος μπορεί να είναι εξαιρετική επιλογή εάν στοχεύουμε κυρίως στην αερόβια φυσική
επάρκεια.
Γενικά, για αερόβια άσκηση η συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 ημερών/εβδομάδα και γενικά
θα πρέπει να ξεκινά με 3 ημέρες την εβδομάδα και να αυξάνεται προοδευτικά σε 5 ημέρες την
εβδομάδα. Η διάρκεια των περιόδων άσκησης κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40 λεπτών, με σταδιακή
αύξηση από 20 στα 40 λεπτά, εφόσον είναι ανεκτή. Εάν η διάρκεια των 20 έως 40 λεπτών
συνεχών ασκήσεων δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια συνεδρία μόνο, μπορεί να επιτευχθεί μέσω
πολλαπλών σύντομων συνεδριών διάρκειας 10 λεπτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ένταση
θα πρέπει να είναι μέτρια και να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 13 στην 20-βάθμια κλίμακα
υποκειμενικής αντίληψης της κόπωσης (RPE-Rate of Perceived Exertion) και από 40 έως 59%
της εφεδρικής καρδιακής συχνότητας (HRR).
Σήμερα, η άσκηση με αντιστάσεις αποτελεί ουσιαστικό σταθμό σε οποιοδήποτε πρόγραμμα
φυσικής δραστηριότητας, ακόμη και για άτομα με αναπηρία. Ο ορισμός της άσκησης με
αντίσταση είναι κάθε μορφή ενεργητικής άσκησης, στην οποία η δυναμική ή στατική μυϊκή
σύσπαση αντιστέκεται από μια εξωτερική δύναμη που εφαρμόζεται χειροκίνητα ή μηχανικά.
Όταν η κατεύθυνση της συστολής είναι αντίθετη από την κίνηση, η συστολή ορίζεται ως
ομόκεντρη, όταν η κατεύθυνση της συστολής είναι προς την κίνηση η συστολή είναι έκκεντρη. Η
προπόνηση με αντίσταση βασίζεται στην αρχή της υπερφόρτωσης: πρέπει να εφαρμόζεται
φορτίο, που υπερβαίνει τη μεταβολική ικανότητα του μυός. Ο μυς πρέπει να προκληθεί να
αποδώσει σε επίπεδο μεγαλύτερο από αυτό που έχει συνηθίσει. Η υπερφόρτωση μπορεί να
εφαρμοστεί αυξάνοντας την ένταση (προπόνηση δύναμης) ή τον όγκο (προπόνηση αντοχής). Οι
προσαρμογές που επιτυγχάνονται μέσω της άσκησης με αντιστάσεις είναι αναστρέψιμες, επειδή
παραμένουν όσο η άσκηση αντίστασης εκτελείται συστηματικά και υποστρέφονται σταδιακά στα
προ της άσκησης επίπεδα, μόλις σταματήσει η προπόνηση. Η ανταπόκριση στην άσκηση με
αντίσταση ξεκινά με νευρική προσαρμογή εντός 4 εβδομάδων συστηματικής προπόνησης, ενώ
μεταξύ 4-8 εβδομάδων υπάρχουν προσαρμογές των σκελετικών μυών, όπως υπερτροφία του
μυϊκού όγκου χωρίς αύξηση του αριθμού των μυϊκών ινών, λόγω αυξημένης πρωτεϊνοσύνθεσης
και υπερπλασία με αύξηση του αριθμού των μυϊκών ινών με επιμήκη διάταξη. Τέλος, η
προπόνηση με αντιστάσεις επιτρέπει επίσης αγγειακές και μεταβολικές προσαρμογές και
διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Τόσο στο οξύ όσο και στο χρόνιο εγκεφαλικό επεισόδιο, η
προοδευτική προπόνηση με αντίσταση βελτιώνει τη βάδιση, τη μυϊκή δύναμη, τη λειτουργική
κινητικότητα και τους περιορισμούς της κινητικότητας. Επιπλέον, βελτιώνονται η ισορροπία και ο
έλεγχος της στάσης, όπως και η αυτονομία. Η προπόνηση με αντιστάσεις υπερέχει από άλλες
θεραπείες ως προς τη μυϊκή ενδυνάμωση και τη λειτουργική κινητικότητα των άνω και κάτω
άκρων, την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, την ανεξαρτησία και την επανένταξη και
άλλους φυσιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με την υγεία. Ο τύπος του πρωτοκόλλου
προπόνησης με αντιστάσεις επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του. Η πιέσεις των
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ποδιών είναι πιο αποτελεσματικές από τις εκτάσεις των γονάτων και η προπόνηση υψηλής
έντασης είναι ανώτερη από την προπόνηση χαμηλής έντασης. Για να συνταγογραφηθεί η
άσκηση με αντιστάσεις είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν η ενδυνάμωση είναι απαραίτητη και
κατάλληλη και να πραγματοποιείται περιοδική επαναξιολόγηση. Μετά από μια γενική φυσική
εξέταση, η αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης, της δύναμης και του εύρους κίνησης, το
πρόγραμμα θα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο εξοπλισμό.
Ακολουθούν επεξήγηση και επίδειξη των ασκήσεων, και παροχή κατάλληλου ρουχισμού, δίαιτας,
ενυδάτωσης. Πριν από την άσκηση με αντιστάσεις θα πρέπει να προηγείται μια συνεδρία
προθέρμανσης και να ακολουθεί μια συνεδρία χαλάρωσης στο τέλος. Αντενδείξεις για την
άσκηση με αντιστάσεις είναι ο πόνος στην ελεύθερη ενεργή κίνηση, ο οξύς πόνος σε ισομετρική
αντίσταση ή ο πόνος που δεν μπορεί να εξαλειφθεί με τη μείωση της αντίστασης, η οξεία
φλεγμονή στους μύες ή η φλεγμονώδης νευρομυϊκή παθολογία, η φλεγμονή της άρθρωσης για
δυναμική άσκηση ή η απώλεια της ακεραιότητας της άρθρωσης, η σοβαρή καρδιοπνευμονική
νόσος.
Για την προπόνηση με αντιστάσεις, η συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 ημερών την
εβδομάδα και θα πρέπει γενικά να ξεκινά με 2 ημέρες την εβδομάδα και προοδευτικά να
αυξάνεται σε 3 ημέρες την εβδομάδα. Στα αρχικά στάδια του προγράμματος, η προπόνηση με
αντιστάσεις θα πρέπει να στοχεύει τις μεγάλες μυϊκές ομάδες και να περιλαμβάνει 8 έως 10
ασκήσεις με 1 έως 3 σετ μεταξύ 10 και 15 RM (μέγιστη επανάληψη) ανά άσκηση, που
εκτελούνται στο 30 έως 50% μίας μέγιστης επανάληψης (1 -RM). Προοδευτικά, η ένταση της
προπόνησης μπορεί να αυξηθεί στο 50 έως 80% 1-RM, εφόσον είναι ανεκτή. Θα πρέπει να
υπάρχει μια μέρα ανάπαυσης μεταξύ των προπονήσεων με αντιστάσεις, αλλά οι συνεδρίες
μπορούν να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα με την αερόβια άσκηση, εάν είναι εφικτό και
ανεκτό από τον ασθενή.
Θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της καρδιακής συχνότητας και περιστασιακή μέτρηση
της αρτηριακής πίεσης. Όσον αφορά στον κίνδυνο πτώσεων ή διαταραχών ισορροπίας, τα
άτομα μετά από εγκεφαλικό μπορούν να εκτελούν τόσο αερόβιες όσο και ασκήσεις
ενδυνάμωσης σε καθιστή θέση (π.χ. ποδήλατο σε ανάκλιση, μηχανήματα με βάρη και ένα
σύστημα υποστήριξης βάρους σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον
διάδρομο).
Με έμφαση στο όφελος από την αερόβια άσκηση και την ποσότητα της αερόβιας άσκησης, η
φυσική δραστηριότητα ως τρόπος ζωής ενθαρρύνεται μέσω σύντομων περιόδων βαδίσματος σε
εσωτερικό/εξωτερικό χώρο, που μπορούν να συμπληρωθούν με όργανα ανίχνευσης της
δραστηριότητας
(π.χ. βηματόμετρο, επιταχυνσιόμετρο) για την παρακίνηση και την
αυτοδιαχειριζόμενη αλλαγή συμπεριφοράς μεταξύ των συμμετεχόντων. To βάδισμα, στην
πραγματικότητα, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ικανότητες, που πρέπει να
αποκατασταθούν. Ωστόσο, η κατανόηση των επιμέρους τομέων και αρμοδιοτήτων που πρέπει
να αντιμετωπιστούν σε τέτοια προγράμματα απαιτεί τη μελέτη ενός ολοκληρωμένου συνόλου
μεταβλητών αντιπροσωπευτικών πολλών τομέων, όπως η ικανότητα βάδισης, η σωματική υγεία,
οι βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες, η νοητική λειτουργία και το περιβάλλον. Η μειωμένη γνωστική
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λειτουργία και η χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε ασθενείς με εγκεφαλικό φαίνεται
να σχετίζονται με μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας και χειρότερη ποιότητα ζωής που σχετίζεται
με την υγεία.

Άλλες δραστηριότητες

Όπως περιγράφεται στον τίτλο του προγράμματός μας, διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να
γίνουν αποδεκτές. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι: η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας σε
όλους τους ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των
ασθενών για την ενίσχυση των κινήτρων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συμμόρφωσης.
Ιστορικά έχει αποδειχθεί μια θετική συνολική επίδραση της υδροθεραπείας στην ισορροπία, την
ταχύτητα βάδισης και την κινητικότητα. Πιθανά εμπόδια μπορεί να είναι η έλλειψη δομών και η
ανάγκη επαρκών πακέτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Εκτός από τη γυμναστική και την κολύμβηση, συνιστώνται δραστηριότητες που μπορούν να
λάβουν χώρα στην ύπαιθρο ή/και ομαδικά, όπως παιχνίδι με μπάλες, ομαδικά παιχνίδια,
ομαδικό περπάτημα, σκανδιναβικό περπάτημα.
Οι ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα θα πρέπει να συμμετέχουν σε φυσικές
δραστηριότητες για να βελτιώσουν την ισορροπία τους και να μειώσουν τον κίνδυνο πτώσεων,
με στόχο τα μέγιστα οφέλη για την υγεία, με ασφάλεια και απόλαυση. Το Tai Chi είναι μια μορφή
ήπιας έως μέτριας αερόβιας φυσικής δραστηριότητας, που μπορεί να είναι ελκυστική για
πολλούς ενήλικες.
Είναι μια μορφή σωματικής και πνευματικής άσκησης, που συνδυάζει κινεζικές πολεμικές τέχνες
και κινήσεις διαλογισμού, που περιλαμβάνουν μια σειρά αργών, συνεχών και ρυθμικών
κινήσεων, που ασκούν ελάχιστη επιβάρυνση στις αρθρώσεις του σώματος. Το Tai Chi
περιλαμβάνει πνευματική συγκέντρωση, σωματική ισορροπία, μυϊκή χαλάρωση και αναπνοή
που συντονίζεται με την κίνηση ολόκληρου του σώματος και πιστεύεται ότι βοηθά στην εύρεση
ισορροπίας μεταξύ του σώματος και του νου. Το Tai Chi είναι σχετικά εύκολο και οικονομικό και
μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων χαμηλού
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και μικτών εθνικοτήτων με ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας,
συνήθως με υψηλά επίπεδα απόλαυσης και υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης μεταξύ των
συμμετεχόντων.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ικανότητα για χαλάρωση, για βελτίωση της επίγνωσης του
σώματος, που μπορεί να βελτιωθεί μέσω της Yoga και τεχνικών ενσυνειδητότητας.
Μια υποομάδα δραστηριοτήτων, όπως ο χορός (ζούμπα, όλοι οι τύποι χορών και παραδοσιακοί
χοροί), το τραγούδι και η ενασχόληση με μουσικά όργανα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή ο
ρυθμός είναι πολύ χρήσιμος για τη βελτίωση των υπολειπόμενων λειτουργιών σε ασθενείς μετά
από εγκεφαλικό, σε βαθμό που οι αφασικοί ασθενείς μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό και
ακόμη και να τραγουδήσουν.
Τέλος, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες αναψυχής, που συνήθως δεν θεωρούνται φυσικές
δραστηριότητες, που μπορούν όμως να είναι πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες σε ασθενείς
μετά από εγκεφαλικό, όπως η κηπουρική ή το περπάτημα στο δάσος και η αναζήτηση
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μανιταριών ή η φροντίδα κάποιου κατοικίδιου ζώου και η καθημερινή βόλτα μαζί του, αλλά και το
μαγείρεμα, το πλέξιμο, το ράψιμο και η ενασχόληση με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν από ασθενείς
μετά από εγκεφαλικό.
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αντιπτέριση (Badminton)

Παιχνίδι επικοινωνίας

Τοξοβολία

Γκολφ με δίσκους
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Ποδηλασία

Ψάρεμα

Ράφτινγκ (Rafting)

Κολύμβηση
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ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί

Προπόνηση δύναμης με ελαστικούς ιμάντες
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Αξιολόγηση ισορροπίας

Έλεγχος και παρακολούθηση

Ιδανικά, ο πρωταρχικός στόχος για τους ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η πλήρης
ανάρρωση και η επιστροφή στην προηγούμενη ζωή τους. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα
εφικτό. Ως εκ τούτου, για την παρακολούθηση είναι σημαντικό να καθοριστεί τι πρέπει να
παρακολουθείται και πώς, αλλά και να εντοπιστούν οι μηχανισμοί της επιτυχίας.
Έγκυρα, αξιόπιστα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση περιοδικά
κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας αποκατάστασης είναι:
 Η Κλίμακα Εγκεφαλικού Επεισοδίου του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIHSS)
 Ο Δείκτης Barthel (Barthel Index)
 Οι Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής(ADL) και οι σύνθετες δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής (IADL)
 Η Αξιολόγηση Fugl-Meyer (FMA)
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Η Τροποποιημένη κλίμακα Rankin (mRS)
Η 6 λεπτη δοκιμασία βαδίσματος
Η Δοκιμασία “κάθισμα-όρθια θέση –κάθισμα”

Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούνται διάφοροι τομείς και θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ο αντίκτυπος του εγκεφαλικού στην οικογένεια, τους φίλους και/ή τους φροντιστές του
ατόμου.
Εσωτερικά
 Πόνος
 Κίνηση
 Αυτοεξυπηρέτηση
 Επικοινωνία
 Νοητική λειτουργία
 Συναισθηματική λειτουργία (διάθεση)
 Όραση
 Κατάποση
Eξωτερικά
 Επιστροφή στην εργασία
 Μακροχρόνια υγειονομική και κοινωνική υποστήριξη
 Παροχή υποστήριξης και πληροφοριών
 Σχεδιασμός και παροχή μακροχρόνιας φυσικής αποκατάστασης
 Οργάνωση υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας για άτομα μετά από εγκεφαλικό
Όπως είναι γνωστό, μακροπρόθεσμα, το κύριο πρόβλημα είναι η συμμόρφωση. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να εκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες που είναι πιθανό να
επηρεάσουν το αποτέλεσμα της παρέμβασης στην κλινική πράξη (εάν οι παρεμβάσεις
πραγματοποιήθηκαν όπως σχεδιάστηκαν, τροποποιήθηκαν ώστε να ταιριάζουν στο τοπικό
πλαίσιο, προσαρμόστηκαν ατομικά, υποστηρίχθηκαν από μεθόδους διατήρησης της
συμμόρφωσης). Επιπλέον, η συμμόρφωση μπορεί να εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες
(πεποιθήσεις ασθενών, γνώσεις θεραπευτών και προσωπικά χαρακτηριστικά), από τον χώρο
(πολιτιστικοί, διαδικτυακοί και επικοινωνιακοί παράγοντες) ή από περιβαλλοντικούς παράγοντες
(πολιτικές, πόροι, εγκαταστάσεις).
Οι ασθενείς θα πρέπει πάντα να έχουν τα στοιχεία ενός επαγγελματία υγείας για να
επικοινωνήσουν μαζί του, εάν χρειάζονται κάποια συμβουλή και θεραπεία.
Οι ασθενείς θα πρέπει να επαναξιολογούνται 6 μήνες και 1 χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο
και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες/μία φορά το χρόνο. Σε αυτά τα ραντεβού, ο επαγγελματίας υγείας
θα πρέπει να τους ρωτήσει πώς τα καταφέρνουν και εάν εξακολουθούν να σημειώνουν πρόοδο
ως προς τους ατομικούς στόχους τους. Σε περίπτωση συνεχιζόμενων δυσκολιών ή ανάγκης για
περαιτέρω πληροφορίες, θα πρέπει να εφαρμοστούν διορθωτικές ενέργειες.
Κατά τη διάρκεια των τακτικών συναντήσεων, θα πρέπει να συζητούνται τα βήματα για την
επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και η ομάδα θα πρέπει να
ενημερώνει τακτικά τον ασθενή για τη δική του πρόοδο.

31

Συγκεκριμένοι λόγοι, που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπαρκή συμμόρφωση, π.χ.: κατάθλιψη,
κόπωση, έλλειψη ενδιαφέροντος, δυσπιστία σχετικά με την άσκηση, φόβος πτώσης, φόβος
μεταγενέστερου εγκεφαλικού και άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων, έλλειψη οικογενειακής ή
άλλης κοινωνικής υποστήριξης, πρέπει να αντιμετωπιστούν, να συζητηθούν και, όπου είναι
δυνατόν, να επιλυθούν.
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Θέματα επικοινωνίας
Πώς να επικοινωνήσετε με τους ασθενείς

Το εγκεφαλικό επεισόδιο εκδηλώνεται ξαφνικά και απροσδόκητα και οι συνέπειές του μπορεί να
είναι καταστροφικές θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του ατόμου, βλάπτοντας τις
ικανότητες των ασθενών, αλλάζοντας τη ζωή τους, αφήνοντάς τους με εξασθενημένες
λειτουργίες. Οι αντιδράσεις των ασθενών μπορεί να ακολουθούν τις διαφορετικές φάσεις του
κύκλου του πένθους (E. Kübler Ross), δηλαδή την άρνηση, τον θυμό, τη διαπραγμάτευση, την
κατάθλιψη και την αποδοχή.
Οι ασθενείς μπορεί να μην είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε μεγάλο βαθμό κατά την πρώιμη
έναρξη της διαδικασίας της αποκατάστασης, καθώς αισθάνονται πιο δυνατοί, μπορούν να
ανταποκριθούν καλύτερα. Είναι σημαντικό να δίνονται στους ασθενείς εφικτοί στόχοι, να γίνονται
βήματα διαχειρίσιμα, να ενθαρρύνονται να κρατούν αρχείο της προόδου τους (ημερολόγιο,
γραφήματα, κ.λ.π.) και να γιορτάζουν τις επιτυχίες τους. Η ενεργητική ακρόαση είναι ο
καλύτερος τρόπος επικοινωνίας.
Τα προβλήματα και οι δραστηριότητες που άλλοτε αντιμετωπίζονταν εύκολα μπορεί να είναι
δύσκολα ή αδύνατα, ενώ άλλες εργασίες δεν επηρεάζονται. Οι ασθενείς μπορεί να
παρουσιάζουν διαταραχές μνήμης και σκέψης, μπορεί να είναι δύσκολο να ακολουθήσουν
οδηγίες ή να βρουν το δρόμο τους σε νέα μέρη. Οι ασθενείς μπορεί να δυσκολεύονται να
λύσουν απλά προβλήματα, να ακολουθήσουν μια συλλογιστική για την εκτέλεση μιας εργασίας ή
για να μπορέσουν να οργανωθούν και χρειάζονται επιπλέον επίβλεψη και καθοδήγηση. Ως εκ
τούτου, είναι σημαντικό να δίνεται χρόνος στους ασθενείς να μάθουν ξανά πράγματα, με την
παροχή σημειώσεων, προτροπών ή άλλων συσκευών.
Όσον αφορά την προσωπικότητα των ασθενών, αυτοί μπορεί να βρίσκονται σε σύγχυση, να
γίνουν εγωκεντρικοί, μη συνεργάσιμοι και ευερέθιστοι και να παρουσιάζουν συναισθηματική
αστάθεια και αλλαγές στη διάθεση. Ειδικότερα, μετά από το εγκεφαλικό οι ασθενείς μπορεί να
μην είναι σε θέση να προσαρμοστούν εύκολα σε οτιδήποτε νέο και να έχουν μειωμένη ικανότητα
έναρξης μιας δραστηριότητας. Οι ασθενείς μετά από εγκεφαλικό μπορεί να εκδηλώνουν άγχος
νευρικότητα και δυσαρέσκεια για ασήμαντα θέματα, μπορεί να νιώθουν φοβίες, αβεβαιότητα και
αλλοιωμένα συναισθήματα για τον εαυτό τους, καθώς και να απέχουν από την κοινωνική
δραστηριότητα, να αναρωτιούνται για τις μελλοντικές προοπτικές, την οικονομική ασφάλεια και
την επιστροφή στην εργασία, ακόμη μπορεί να μην βρίσκουν λόγο να ζήσουν και να εκφράζουν
σκέψεις θανάτου. Είναι ευρέως γνωστό ότι η κατάθλιψη μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό
παράγοντα στη φάση της αποκατάστασης, επομένως οι ασθενείς χρειάζονται επιβεβαίωση, ήπια
καθοδήγηση, υποστήριξη και ενθάρρυνση, προτροπή, χρόνο και κατανόηση και όσοι μιλούν για
θάνατο μπορεί να αναζητούν βοήθεια από κάποιον, να τους ακούσει και να μοιραστεί τα
προβλήματά τους.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ένα έντονο και βαθυστόχαστο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ασθενών είναι σημαντικό για να
εξηγήσει τα σωματικά και ψυχολογικά οφέλη των μακροχρόνιων παρεμβάσεων που βασίζονται
στην άσκηση, να ενημερώσει και να καθησυχάσει για την ασφάλεια του προγράμματος και να
τονίσει τη σημασία της μακροπρόθεσμης συμμόρφωσης και του κυρίαρχου ρόλου του ασθενούς
ως οδηγού του προγράμματος αποκατάστασής του. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες πρέπει να είναι
συλλογικές/ομαδικές.
Οι ασθενείς πρέπει να είναι καλά πληροφορημένοι και να ενημερώνονται για τις δυνατότητες της
άσκησης και να προσαρμόζονται σε νέους τρόπους αύξησης της απόδοσης.

Πώς να παρακινήσετε τους ασθενείς μακροπρόθεσμα

Η φυσική αποκατάσταση ξεκινά νωρίς στο νοσοκομείο με καθημερινές συνεδρίες με
διαφορετικούς θεραπευτές. Η ταχύτερη ανάρρωση λαμβάνει χώρα τις επόμενες μέρες και
εβδομάδες μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά η αποκατάσταση μπορεί να συνεχιστεί για
μήνες και χρόνια μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά την έξοδο των ασθενών από το
νοσοκομείο, η υπεύθυνη ομάδα των αγγειακών εγκεφαλικών καταρτίζει ένα πλάνο σχετικά με
την υποστήριξη που χρειάζεται ο ασθενής στο σπίτι, οργανώνοντας τη συνέχιση της
αποκατάστασης και της φροντίδας στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών υπηρεσιών,
που μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς και τυχόν βοηθημάτων ή εξοπλισμού, που θα
χρειαστούν.
Η ενισχυμένη παρακίνηση των ασθενών με εγκεφαλικό είναι απαραίτητη για την προώθηση της
μακροπρόθεσμης συμμόρφωσης στο πρόγραμμα που βασίζεται στην άσκηση, καθώς μπορεί να
είναι δύσκολο για τα άτομα με εγκεφαλικό.
Η μακροχρόνια παρέμβαση άσκησης χρειάζεται στόχους που αφορούν τόσο την σωματική υγεία,
όσο και ψυχολογικούς στόχους, που θα κινητοποιήσουν τους ασθενείς και θα τους δώσουν έναν
νέο κοινωνικό ρόλο. Για μια επιτυχημένη δράση είναι πολύ σημαντικά η παροχή ενός
κατάλληλου περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή μελών της οικογένειας, συγγενών, φίλων ή
συναδέλφων, η δημιουργία ομάδας σωματικής άσκησης, η τήρηση μιας ρουτίνας, η παροχή
γραπτών οδηγιών και οι στρατηγικές αυτοδιαχείρισης. Περιοδικά, μέσω τηλεφωνικών
συνομιλιών ή κοινής επίσκεψης, θα πρέπει να αξιολογούνται αντικειμενικά τα αποτελέσματα, για
τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού, καθώς και να αξιολογούνται τα
κλινικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου του πόνου και να εκτιμώνται τα κίνητρα.
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Ενδυνάμωση των ασθενών

Ο τελικός στόχος της πορείας αποκατάστασης των ασθενών με εγκεφαλικό είναι η ενδυνάμωσή
τους. Η βάδιση και η ισορροπία αποτελούν σημαντικούς στόχους, που οδηγούν στην
ενδυνάμωση μέσα από το πρωτόκολλο άσκησης για την αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό.
Η ανεξάρτητη βάδιση είναι ένας από τους κύριους στόχους της αποκατάστασης του εγκεφαλικού
επεισοδίου, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί στη μακροπρόθεσμη φάση μέσω δραστηριοτήτων
όπως ομάδες ασθενών για περπάτημα κ.λ.π. Η ενδυνάμωση των μυών του κορμού οδηγεί σε
βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας του
κορμού και της ισορροπίας. Επιπλέον, για αυτές τις ικανότητες, η μακροπρόθεσμη φάση θα
μπορούσε να προβλέπει σημαντική φυσική δραστηριότητα που θα εκτελείται ομαδικά, πιθανώς
σε εξωτερικούς χώρους.
Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες βοηθούν τους ασθενείς να μάθουν ξανά δεξιότητες, να
κάνουν πράγματα με νέους και διαφορετικούς τρόπους, όπως να ντύνονται με ένα χέρι αντί για
δύο.
Χρειάζεται πολλή προσπάθεια και αποφασιστικότητα, καθώς μπορεί να είναι πολύ δύσκολο
έργο, σωματικό και πνευματικό, αλλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τους βοηθά να
σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην ομιλία, τη βάδιση και άλλες βασικές δεξιότητες.
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Η κοινότητα
Ο ρόλος της οικογένειας, των φίλων, της τοπικής κοινωνίας, του
συλλόγου ασθενών

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι του ασθενούς συνήθως
πρέπει να κανονίσουν οποιαδήποτε πρακτική βοήθεια χρειάζεται αυτός στο σπίτι. Σε
συνεργασία με τους γιατρούς πρέπει να οργανώσουν τη μακροχρόνια διαδικασία θεραπείας
(πού και πώς), να κατανοήσουν τι συμβαίνει τώρα και τι θα συμβεί στη συνέχεια, ποια κοινωνική
υποστήριξη δικαιούνται να λαμβάνουν οι ασθενείς από το κράτος ή την κοινότητα. Τα μέλη της
οικογένειας και οι άτυποι φροντιστές είναι πολύ συχνά εξαντλημένοι και κουρασμένοι από τη νέα
απρόσμενη κατάσταση. Ωστόσο, το κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς έχει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποκατάστασης, αποτελεί μέρος της διεπαγγελματικής ομάδας
και θα πρέπει να συμμετέχει στον σχεδιασμό της φροντίδας. Τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι
είναι σημαντικά ως υποστήριξη και βοήθεια. Έχουν αναντικατάστατο ρόλο στην κοινοτική
αποκατάσταση στο οικιακό περιβάλλον του ασθενούς.
Μερικοί άνθρωποι θεωρούν χρήσιμο να εμπλέκουν τα μέλη της οικογένειάς τους και τους φίλους
τους σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, καθώς η βοήθεια από άλλα άτομα μπορεί να
διευκολύνει την τακτική ενασχόληση. Η υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας στη μακροπρόθεσμη
φάση της αποκατάστασης. Οι ασθενείς, οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους θα πρέπει να
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συναντήσεις για να γνωρίζουν την
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη σημασία της τήρησης μακροχρόνιων παρεμβάσεων
που βασίζονται στην άσκηση.
Εκτός από την οικογένεια και τους φίλους, διάφορα είδη υπηρεσιών για ασθενείς προσφέρονται
επίσης από κοινωνικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς και
υπηρεσίες αυτοβοήθειας. Ο ρόλος του συλλόγου ασθενών είναι κυρίως να χτίσει μία γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ ασθενών, φροντιστών, νοσοκομειακού προσωπικού και περιφερειακών
υγειονομικών αρχών και υπηρεσιών αποκατάστασης για τη μετέπειτα θεραπεία μετά την έξοδο
από το νοσοκομείο: για κοινωνική στήριξη (πώς να υποβάλουν αίτηση και πού να την
προμηθευτούν), για ερωτήματα σχετικά με τη μετέπειτα φυσική δραστηριότητα (τι είδους
ασκήσεις, πότε, πώς να εκτελούνται), σχετικά με την κατάλληλη απασχόληση του ελεύθερου
χρόνου για ασθενείς μετά από εγκεφαλικό.
Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό βαθμό βοήθειας, που χρειάζονται ορισμένοι ασθενείς με
εγκεφαλικό επεισόδιο, οι ασθενείς και οι οικογένειες θα πρέπει να υποστηρίζονται από
εθελοντικούς συλλόγους/οργανώσεις κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων παρεμβάσεων για
εγκεφαλικό, που βασίζονται στην άσκηση.
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Ο ρόλος της κοινότητας είναι να υποστηρίξει την οικογένεια και τους ασθενείς με πληροφορίες
σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας ζωής τους και να τους βοηθήσει σε διάφορα
θέματα, όπως το πώς να οργανώσουν την καθημερινότητά τους. Η κοινοτική βοήθεια μπορεί να
περιλαμβάνει έμπειρους επιζώντες, που ονομάζονται «συνάδελφοι/όμοιοι», στη διαδικασία.
Στη μακροχρόνια φυσική δραστηριότητα, η κοινότητα μπορεί να προσκαλέσει την οικογένεια
στην κοινοτική ζωή, σε δραστηριότητες, σε σχετικές αθλητικές εκδηλώσεις, ενθαρρύνοντάς την
να «βγει έξω». Η παραγωγική συνεργασία των ασθενών, των μελών της οικογένειάς τους, της
τοπικής κοινωνίας, των οργανώσεων ασθενών, των θεραπευτών και άλλων ειδικών εγγυάται την
επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων βελτίωσης και θεραπείας.

Σημασία της πολυεπιστημονικότητας

Η αντιμετώπιση του εγκεφαλικού απαιτεί σε υψηλό βαθμό πολυεπιστημονικότητα σε όλα τα
διαγνωστικά-θεραπευτικά στάδια: από τη μονάδα του εγκεφαλικού, που περιλαμβάνει
διάφορους επαγγελματίες υγείας, που έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία στο
εγκεφαλικό, μέχρι την πτέρυγα αποκατάστασης με ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές,
ειδικούς κλινικούς νοσηλευτές και βοηθούς υγειονομικής περίθαλψης, φυσικοθεραπευτές,
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, βοηθούς αποκατάστασης, κοινωνικούς λειτουργούς,
διαιτολόγους, γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, κλινικούς ψυχολόγους.
Όπως στο νοσοκομείο, η κοινοτική ομάδα, που βοηθά τους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία
και την αποκατάσταση μόλις φύγουν από το νοσοκομείο, θα πρέπει να αποτελείται από
διαφορετικούς επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, κοινοτικών νοσηλευτών
εξειδικευμένων
στα
εγκεφαλικά
επεισόδια,
φυσικοθεραπευτών,
λογοθεραπευτών,
εργοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, διαιτολόγων, κλινικών ψυχολόγων και κινησιολόγων /
γυμναστών εξειδικευμένων στη μακροχρόνια αποκατάσταση. Τέτοιες ομάδες διευθύνονται από
ιατρούς ειδικευμένους στη φυσική ιατρική και αποκατάσταση (φυσίατροι) ή από νευρολόγους,
που έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση ή πιστοποίηση στην ιατρική αποκατάσταση.
Η μακροπρόθεσμη παρέμβαση με βάση την άσκηση είναι μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί
μια διεπιστημονική προσέγγιση για την απόκτηση της μέγιστης ανεξαρτησίας και της πιθανής
αυτονομίας των ασθενών. Ανάλογα με την υπολειπόμενη βλάβη του εκάστοτε ασθενούς, αρκετοί
επαγγελματίες υγείας (HCP) εμπλέκονται στην πορεία της ανάρρωσής τους. Στο πλαίσιο της
μακροπρόθεσμης παρέμβασης με βάση την άσκηση, η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών
υψηλής εξειδίκευσης, μεταξύ διαφορετικών κέντρων υγειονομικής περίθαλψης και κατάλληλων
μη ιατρικών δομών είναι υποχρεωτική. Από αυτή την άποψη, είναι απαραίτητη μια ισχυρή
σύνδεση μεταξύ του κλινικού περιβάλλοντος και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στη
μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των εγκεφαλικών, οι διεπιστημονικές ομάδες συνεργάζονται για
τη μέγιστη αποκατάσταση του ατόμου, με στόχο το άτομο να συνεχίσει το πρόγραμμα
ανεξάρτητα, με βάση τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή. Οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να
παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις παρεμβάσεις και τις προσαρμογές, έτσι
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ώστε όταν το άτομο χρησιμοποιεί έναν πάροχο άσκησης, αυτός να μπορεί να διασφαλίσει ότι το
πρόγραμμά τους είναι ασφαλές και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους τους.
Η ποιότητα της ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών μετά από εγκεφαλικό εξαρτάται από
την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Διάφορες επαγγελματικές ομάδες, που εμπλέκονται στον
τομέα της αποκατάστασης του εγκεφαλικού, εκφράζουν ιδιαίτερα θετικό επαγγελματικό
ενδιαφέρον για την αναδιοργάνωση της αποκατάστασης, που παρέχεται σε ασθενείς με
εγκεφαλικό, την επαγγελματική πρακτική και τις διατομεακές σχέσεις. Ακόμη και η έρευνα
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής ασθενών και ενώσεων ασθενών στη λήψη
αποφάσεων αναφορικά με την αποκατάσταση του εγκεφαλικού επεισοδίου, κυρίως τη
μακροχρόνια αποκατάσταση, που καλύπτει τις ανάγκες τους σε υπηρεσίες υγείας.

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μακροπρόθεσμα είναι ευρεία μετά από ένα εγκεφαλικό
επεισόδιο. Λαμβάνοντας υπόψη πιθανά κινητικά προβλήματα και την ανάγκη υποστήριξης από
φροντιστή, οι δραστηριότητες στο σπίτι ή οι ατομικές ή ομαδικές τηλε-ελεγχόμενες
δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση. Τα εργαλεία/συσκευές
πληροφορικής είναι χρήσιμα: παρακολουθούνται οι ασθενείς τόσο στο σπίτι όσο και κατά τη
διάρκεια της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους παρέχοντας επίσης ομαδική άσκηση. Η ευκαιρία
παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας και η βελτίωση της προπόνησης με μια εύκολη,
εξατομικευμένη παρακολούθηση μπορεί να ελαχιστοποιήσουν τα εμπόδια, τις παρενέργειες, τις
επιπλοκές και τη διακοπή της άσκησης. Η μακροχρόνια συμμόρφωση του ασθενούς είναι ο
στόχος και η διακοπή της άσκησης θα πρέπει να αποφεύγεται.
Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπως στις τεχνολογίες φορητών αισθητήρων, επιτρέπουν την
παρακολούθηση των θεραπειών, την αντικειμενική και μακροχρόνια παρακολούθηση των
κινητικών δραστηριοτήτων ακόμη και στο οικείο περιβάλλον του ασθενούς ή την αναπαραγωγή
δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής του.
Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες απαιτούν κατάλληλους αλγόριθμους επεξεργασίας δεδομένων,
που επεξεργάζονται τα διαφοροποιημένα μοτίβα κίνησης και εξάγουν κλινικά σημαντικά
αποτελέσματα μετρήσεων. Δυστυχώς, η χαμηλή προσβασιμότητα και το υψηλό λειτουργικό
κόστος αποτελούν περιορισμούς.
Σήμερα είναι δυνατό να αποκτήσουμε πολλές πληροφορίες και τις ίδιες παραμέτρους που θα
παίρναμε μετά από εργαστηριακή μελέτη ανάλυσης κίνησης, χρησιμοποιώντας αισθητήρες
αδράνειας και συγκεκριμένους αλγόριθμους. Οι μονάδες μέτρησης αδράνειας (IMU) είναι
ηλεκτρονικές συσκευές που μετρούν και προσδιορίζουν την ειδική δύναμη ενός σώματος, τη
σχέση γωνιών και μερικές φορές τον προσανατολισμό του σώματος, χρησιμοποιώντας έναν
συνδυασμό από επιταχυνσιόμετρα (μετρούν τη δύναμη που προσδίδεται σε μία μάζα και κατά
συνέπεια μία γραμμική επιτάχυνση), γυροσκόπια (μετρούν τη γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος),
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και μερικές φορές μαγνητόμετρα (μετρούν το μαγνητικό πεδίο της γης). Η συσκευή παρέχει τρεις
γωνίες περιστροφής γύρω από τρεις άξονες, λειτουργώντας σαν μια μικροσκοπική πυξίδα.
Για αποτελεσματική εξ αποστάσεως παρακολούθηση, οι ασθενείς μπορούν να εφοδιαστούν με
ένα σετ που περιέχει έναν αισθητήρα αδράνειας και ένα σετ ελαστικών ιμάντων για τη σύνδεση
της συσκευής στα διάφορα μέρη του σώματος, έναν μικρό υπολογιστή που συνδέεται στην
τηλεόραση μέσω του καλωδίου HD και μία εφαρμογή λογισμικού προσβάσιμου από
οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που
χρησιμοποιείται. Είναι δυνατή η παροχή κινησιοθεραπείας, γνωστικής θεραπείας,
αλληλεπίδρασης με τον χειριστή, όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και είναι
πιστοποιημένα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR) για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Μέχρι στιγμής, έχουμε παρουσιάσει μόνο τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά
είναι σωστό να απαριθμήσουμε και επίσης να εξετάσουμε τα κάποια σημεία κριτικής. Παρά τα
θεωρητικά πλεονεκτήματα της τηλε-αποκατάστασης έναντι της συμβατικής αποκατάστασης,
λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει την ικανοποίηση των ασθενών ή την αποδοχή αυτού του τύπου
αποκατάστασης και αυτές οι μελέτες έχουν βρει αντικρουόμενα αποτελέσματα για αυτήν τη
μεταβλητή. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να ληφθεί υπόψη η γνώμη του ασθενούς, δεδομένου
ότι τα άτομα μπορεί να έχουν δυσπιστία για την τηλεαποκατάσταση, λόγω της δυσφορίας ή της
αντικειμενικής τους δυσκολίας στη χρήση νέων τεχνολογιών ή της έλλειψης γνώσης (κατά τη
διάρκεια της πανδημίας αυτές οι δυσκολίες εμφανίστηκαν επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις για
απλά εργαλεία, όπως η αποστολή ιατρικών συνταγών μέσω e-mail, ειδικά στους ηλικιωμένους).
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποιες αρνητικές προσδοκίες των ασθενών. Στην
πραγματικότητα ένας από τους περιορισμούς της τηλεαποκατάστασης είναι ο σκεπτικισμός των
ασθενών σχετικά με την εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση με τους θεραπευτές.
Τέλος, μπορεί να υπάρχει η αδυναμία πρόσβασης του ασθενούς σε τεχνολογικά συστήματα και
υποδομές που πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για σωστή και ασφαλή
χρήση της υπηρεσίας της τηλε-αποκατάστασης.
Τα περισσότερα συστήματα τηλε-αποκατάστασης χρησιμοποιούσαν τηλεφωνική επαφή ή
τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούσαν πιο περίπλοκες
τεχνολογίες, που απαιτούσαν συσκευές εικονικής πραγματικότητας ή αισθητήρες αδράνειας,
απαιτώντας από τους ασθενείς να έχουν επαρκή υποδομή για την εκτέλεση της θεραπείας, κάτι
που μπορεί να είναι δύσκολο και να αυξήσει το κόστος λόγω της χρήσης πιο περίπλοκων
τεχνολογιών, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλε-αποκατάστασης.
Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται επίσης επαρκή εκπαίδευση για τη σωστή χρήση
αυτών των τεχνολογιών.
Κατά την εφαρμογή αυτού του μοντέλου αποκατάστασης πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη
παράμετροι, όπως το απόρρητο και η προστασία των δεδομένων.
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Ως εκ τούτου, απαιτείται κοινωνική εκπαίδευση για την τυποποίηση και ενίσχυση της αξίας της
τηλε-αποκατάστασης ως ασφαλούς και αποτελεσματικού μοντέλου στην υγειονομική περίθαλψη,
και οι επαγγελματίες υγείας καθώς και οι αρχές υγείας πρέπει να συμμετέχουν.
Τα υψηλά κόστη των προγραμμάτων ενδονοσοκομειακής αποκατάστασης και τα χαμηλά
ποσοστά συνέχισης της περίθαλψης, όταν οι ασθενείς μεταφέρονται στο σπίτι, έχουν ωθήσει
στην ανάπτυξη προγραμμάτων αποκατάστασης στο σπίτι, ιδιαίτερα κατάλληλα για αγροτικές και
υποεξυπηρετούμενες περιοχές ή ασθενείς. Ένα αποτελεσματικό, άκρως διαδραστικό, μη
παρεμβατικό μοντέλο μπορεί να δομηθεί ως εξής: ξεκινώντας αρχικά με μια δια ζώσης επίσκεψη
ως εξωτερικοί ασθενείς με φυσικοθεραπευτές, καταγραφή σε βίντεο των λειτουργικών
ικανοτήτων και, στη συνέχεια, οι ασθενείς μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεδρίες φυσικής
δραστηριότητας στο σπίτι επικοινωνώντας με τηλεφωνία και βιντεοκλήση για επίβλεψη κατόπιν
αιτήματος. Στη συνέχεια, μετά τις πρώτες δέκα συνεδρίες, μια νέα επίσκεψη μπορεί να
προγραμματιστεί από τον φυσικοθεραπευτή για την επίβλεψη του ασθενούς και της οικογένειάς
του ή του φροντιστή, για τη διόρθωση λανθασμένων μεθόδων άσκησης, για τον έλεγχο
παραπόνων και περιορισμών της δραστηριότητας του ασθενούς στο σπίτι, και για να προτείνει
λύσεις. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συνεδρίες άσκησης, με τακτική τηλεσυμβουλευτική και
βιντεοκλήση για επίβλεψη.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS-CoV2, φάνηκε ότι η κατ' οίκον τηλε-αποκατάσταση σε
ασθενείς μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο μείωσε τον κίνδυνο μόλυνσης, ήταν αποτελεσματική σε
σύγκριση με την αποκατάσταση στην κλινική όσον αφορά στη βελτίωση των κινητικών,
γνωστικών λειτουργιών και της ομιλίας. Οι ασθενείς μπορούσαν να λαμβάνουν συνταγές για
φάρμακα και συμβουλές για ψυχολογική υποστήριξη χωρίς να επισκεφθούν το νοσοκομείο. Μία
τέτοια υπηρεσία θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ψυχική υγεία των ασθενών με
εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Με την τηλεαποκατάσταση, ένας ιατρός
θα μπορούσε επίσης να καθορίσει, εάν ένας ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση για
COVID-19. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για διενέργεια τεστ COVID-19, τότε οι
περιττές επισκέψεις στο νοσοκομείο μπορούν να αποφευχθούν, για ασθενείς με εγκεφαλικό και
με COVID-19, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια συμπτώματα και βρίσκονται σε
καραντίνα στο σπίτι. Η τηλεαποκατάσταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχονται οι
αλλαγές στα συμπτώματα και για να εντοπισθεί γρήγορα επιδείνωση της κλινικής εικόνας και να
εξασφαλισθεί η έγκαιρη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.
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