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1.Ο κινητικά ανάπηρος η οικογένειά του και η οµάδα 
αποκατάστασης 
 
 
∆ε µπορούµε να δουλέψουµε µε τους αρρώστους µας όποιο κι αν είναι το µετερίζι 

µας αν προηγουµένως δεν καταλάβουµε τι έχουν . Αυτό που έχουν δεν είναι µόνο 

αυτό που µας λένε ότι έχουν ούτε µόνον αυτό που φαίνεται ότι έχουν: ∆εν είναι 

µόνον ή έκδηλη κλινική εικόνα τους, ούτε η προφανής σηµειολογία τους µόνο, αλλά 

επιπροσθέτως µια ολόκληρη αθέατη-λανθάνουσα πλευρά τους την οποία όσο 

περισσότερο εξιχνιάσουµε τόσο πιο κοντά τους θα βρεθούµε. Οι ασθενείς µας αυτό 

ζητούν: να είµαστε κοντά τους. Άλλωστε η ετυµολογία της λέξης «θεραπεία» και 

«θεραπεύω»: αφορά στη περιποίηση και τη συνοδεία του ασθενούς στη διαδροµή 

της ασθένειας του.Ο ασθενής µας είναι η αρρώστια του plus. 

 

Επίσης ο άρρωστος δεν είναι µόνος του. Ζει, εξελίσσεται και αλληλεπιδρά µέσα 

σ’ένα ολόκληρο περιβάλλον πρωτίστως την οικογένεια. Φαίνεται περίεργο αλλά 

πολύ συχνά είναι σηµαντικότερη η δουλειά µε το περιβάλλον του παρά µε τον ίδιο 

τον ασθενή τον οποίο  νοσηλεύουµε µε σάρκα και οστά. 

Τέλος ο άρρωστός µας δεν είναι ανιστορικός. Έχει καταγωγή, ιστορία και 

προϊστορία, παρελθόν εµπειρίες, βιώµατα και εµείς τον περιλαµβάνουµε  µε όλα 

αυτά. Όσο καλύτερα εντρυφήσουµε στις παραµέτρους που τον συνιστούν τόσο 

περισσότερο θα τον θεραπεύουµε. 

 

Τι  ζητάει ο ασθενής µας και η οικογένειά του; Γιατί έρχονται  σ’εµάς; ποιό είναι το 

αίτηµά τους ; Σαφώς έρχονται σ’εµάς πρωτίστως για ένα λόγο: γιατί δεν τα 

κατάφεραν µόνοι τους. ∆εν κατάφεραν να χωρέσουν τα αχώρεστα δηλαδή την 

ταραχή και τις εντάσεις που προκύπτουν από την απώλεια της υγείας και της 

σωµατικής τους ακεραιότητας. Αυτοί και οι οικογένειές τους είδαν τη ζωή και το 

µέλλον τους ν΄αλλάζει και να «βραχυκυκλώνει» εν µια νυκτί.  

 Η δουλειά του ψυχικού οργάνου (ψυχική εργασία) είναι η λυσιτελής διαχείριση των 

κρίσεων, των δραµατικών µαταιώσεων της πραγµατικότητας και των δοκιµασιών 

απώλειας στις διαδροµές της ζωής µας. Έχουµε  την ψυχή µας για να διεργαζόµαστε 

τους ευνουχισµούς µας.  Αν ο ψυχισµός µας, το Εγώ µας είναι επαρκώς µάχιµο τότε 

θα «διατάξει» και θα βάλει µπροστά µια ολόκληρη διαδικασία , ένα ολόκληρο 
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«εργοστάσιο» επεξεργασίας και «µεταβολισµού» του συγκινησιακού φορτίου που 

προκύπτει από την απώλεια. Πρόκειται για την εργασία του «πένθους». ∆εν τα 

καταφέρνουµε πάντα , η εργασία του πένθους είναι µόνον κατά το µάλλον ή ήττον 

επιτυχής οπότε σε περιπτώσεις σοβαρής δυσλειτουργίας του φυσιολογικού  πένθους 

το Εγώ µας βραχυκυκλώνει, χάνουµε τα µέσα µας και παραλύουµε, διαψεύδοντας 

συχνά µια περιοχή της πραγµατικότητας. Τότε µπορεί να αρνιόµαστε ότι χάσαµε 

κάτι.  

Κλινικό Παράδειγµα:  η περίπτωση  της µητέρας  του ∆ηµήτρη. Ο γιός της υπέφερε από 

σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (µετωπιαίο σύνδροµο) και ήταν ανάπηρος 

µετακινούµενος σε αναπηρικό αµαξίδιο. ∆εχόταν επί σειρά πολλών µηνών το 

πρόγραµµα φυσικής αποκατάστασης στο κέντρο µας. Η πρόγνωση δεν ήταν και τόσο 

καλή, όπως στις περισσότερες  περιπτώσεις  σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. 

Υποστήριζα επί µακρόν τη µαµά του η οποία όλο αυτό το διάστηµα συµπαραστεκόταν 

µα αυταπάρνηση στο γιό της. Κάποτε  µου είπε: «κουράστηκα πια…τόσοι µήνες στα 

νοσοκοµεία.. Πότε επιτέλους  ο ∆ηµήτρης θα γίνει καλά να επιστρέψει στο γυµναστήριό 

του (ήταν γυµναστής..), η επιχείρησή του τον περιµένει..» 

 

 Όταν λιµνάζουµε µέσα στην απώλεια, ζητάµε βοήθεια, στην καλύτερη περίπτωση. 

Αυτό είναι που ζητάνε οι ανάπηροι ασθενείς µας  αλλά και οι δικοί τους: να κάνουµε 

εµείς γι αυτούς αυτό που µόνοι τους δεν καταφέρνουν να πράξουν. Νοσοκοµείο δεν 

µας ζητάνε ; Αποκατάσταση δεν τους λέµε ότι κάνουµε; Ποια νοήµατα µπορεί να 

συµπυκνώνουν οι λέξεις «νοσοκοµείο» και «αποκατάσταση» γι αυτούς; 

 

Στη φαντασία τους συνιστούµε ένα χώρο (το ίδρυµα) , ένα σκεύος, ένα container 

(δεξαµενή). Αποτελούµε γι αυτούς ένα εµπεριέχον χωρητικό, λειτουργικό, 

ανθεκτικό και κατάλληλο ώστε να χωράει και να κρατάει τις ακατέργαστες και 

άµορφες ποσότητες διεγέρσεων που κατακλύζουν σαν «τσουνάµι» το δικό τους 

Εγώ. Το δικό τους «ποτήρι» ήταν µικρό και γρήγορα ξεχείλισε οπότε ζητάνε 

επέκταση  της χωρητικότητας µέσα από εµάς.  

 

 Το Εγώ τους βρίσκεται εκτεθειµένο σε διαταρακτικές  συνθήκες επειδή πρόσφατα 

δέχτηκε µιαν «κόλαφο» ένα πλήγµα που το ονοµάζουµε «ναρκισσιστικό πλήγµα»: 

έχασαν ένα µέρος του σώµατός τους, ακρωτηριάστηκαν.  Αυτό που έχασαν έκανε µια 

«δουλειά» στο Εγώ τους  που τώρα  την απώλεσε.  
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Κάθε φορά που χάνουµε κάτι προκύπτει µέσα  διέγερση και έντονη αναστάτωση 

(«εσωτερική τρικυµία») εν είδει ωστικού κύµατος και θέλουµε κάπου  να την 

«αδειάσουµε»: είναι µια άµορφη και τοξική ποσότητα την οποία θέλουµε να 

εκφορτίζουµε . 

Σε ποιόν βαθµό εµείς οι θεραπευτές, οι λειτουργοί της φυσικής αποκατάστασης 

µπορούµε να συνιστούµε εκείνον τον λειτουργικό χώρο ο οποίος να µπορεί να 

χωράει και να κρατάει τις «ποσότητες» των ασθενών µας, να τις επεξεργάζεται για 

λογαριασµό τους και να τις επιστρέφει  σ’αυτούς σαν κάτι καλό; Πρόκειται για µια 

ολόκληρη λειτουργία ανάλογη της µητρικής την οποία ονοµάζουµε και 

«ονειροπολούσα λειτουργία»( κατά Βion) ή «good enough mother» κατά Winiccott. 

 Η λειτουργική µαµά ακούει το µωρό της που οδύρεται και κάνει µια ολόκληρη 

διανοητική επεξεργασία σκέψης: «τι µπορεί να θέλει το µωρό µου; µήπως διψάει; 

µήπως πεινάει; µήπως κρυώνει; κ.λπ.». ∆ιεργάζεται την ακατάσχετη ένταση του 

µωρού της και προσπαθεί µε τη φαντασία της, νοερά, να καταλάβει και να ερµηνεύσει 

την έντασή του  µεταβολίζοντας  και  επιστρέφοντάς την σαν κάτι καλό π.χ. σπεύδει 

να το σκεπάσει , να το ταΐσει κ.λπ. Η µη λειτουργική διαταραγµένη στη συµπεριφορά 

προψυχωτική ή ψυχωτική µαµά φτάνει ακόµα και να πετάει το µωρό της στα 

σκουπίδια επειδή κλαίει … 

Εποµένως και κατ’αναλογίαν το ερώτηµα είναι: σε ποιο  βαθµό µπορούµε -

διεργαζόµενοι νοητικά τις εντάσεις των ασθενών µας- να συνιστούµε έναν ενδιάµεσο 

λειτουργικό χώρο ανάµεσα σε εµάς και σε αυτούς;  Είναι αυτός ο ενδιάµεσος χώρος 

µέσα στον  οποίο εµείς πραγµατοποιούµε τη  διεργασία των αναστατώσεων των 

ασθενών µας ο οποίος συγκροτεί και την απόσταση ανάµεσα στο Εγώ και το Μη 

Εγώ, ανάµεσα σε εµάς και τον αυτούς..  

Τότε µόνον είναι όπου ως λειτουργός δε θίγοµαι από την όποια  συµπεριφορά του 

ασθενούς απέναντί µου: δεν παίρνω προσωπικά τις επιθέσεις του και την όποια 

αλλόκοτη συµπεριφορά του αφού έχω χτίσει τη διαφοροποιούσα απόσταση 

απ’αυτόν. Είµαι σε θέση να µπορώ να τον σκέπτοµαι κλινικά. Ο ασθενής συνήθως 

δεν µου κάνει κάτι. δεν µου το κάνει, απλά το κάνει επειδή ενδεχοµένως είναι 

διαταραγµένος. Είµαι σε θέση να τον χωρέσω µαζί µε το «φορτίο» του; 

 Έίναι αυτή καθαυτή η δηµιουργία  του ενδιάµεσου χώρου  η οποία συνιστά την 

αναγκαία συνθήκη για να είµαστε λειτουργικοί ως θεραπευτές( ή “good enough 

therapists”).  
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Παραδείγµατα λειτουργίας του «ενδιάµεσου χώρου»: 

 

- Ο Θ..Χ. στην κλειστή µονάδα νοσηλείας (Γλυφάδα) δε µε  βρίζει όταν είναι 

µεθυσµένος. Πρόκειται για µια µελαγχολική δοµή εποµένως µονίµως τύπτεται και 

ντρέπεται για τις «αµαρτίες» του παρελθόντος και οι  ενοχές του είναι ουσίες 

«διαλυτές» στο οινόπνευµα. 

 

- Ο Σίµος επίσης στην κλειστή µονάδα νοσηλείας στη Γλυφάδα δεν είναι ότι επιχειρεί 

ν’αποπλανήσει  την φυσιοθεραπεύτρια µε τα γλυκόλογά του. Στα πλαίσια του 

«µετωπιαίου  συνδρόµου» ο ασθενής µε σοβαρές κρανιοεγκεγαλικές κακώσεις 

υφίσταται δραµατική αλλοίωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του µε 

προεξάρχουσα την άρση των αναστολών  του και πρωτίστως των σεξουαλικών. Η 

φυσιοθεραπεύτρια καλείται να µπορεί   να  χωράει την «διαχυτικότητα» του ασθενούς 

της, να δύναται να την διεργάζεται  την “flirty” προδιάθεσή του ως κινητοποιούσα 

δύναµη και µάλιστα να είναι σε θέση να την αξιοποιεί κατάλληλα   ώστε εκείνος  να 

συνεχίσει να έρχεται. Εκείνη καλείται  να  του την επιστρέφει   ως κάτι καλό. 

∆ιαφορετικά εκείνος τη βιώνει ως απόρριψη η οποία µοιραία οδηγεί σε ρήξη της 

σχέσης  µε την θεραπεύτριά του. 

Ούτε µπορούµε  να ερεθιζόµαστε παρατηρώντας την κολλώδη (σύµµεικτη, συγκυτιακή) 

σχέση της µαµάς του Σίµου µε το γιό της (και αντίστροφα..). Γνωρίζουµε ότι στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ανάπηρος ασθενής -πόσω µάλλον µε 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις-παλινδροµεί  (µετωπιαίο σύνδροµο) σε προηγούµενα 

στάδια της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης και οργανώνει εξαρτητικές σχέσεις µε τον 

φροντιστή του και δη τη µαµά. Γίνεται τότε ένας νοσταλγός του χαµένου παραδείσου, 

του ειδυλλίου των δύο: του βρέφους µε τη µαµά του (δυαδική σχέση). Άλλωστε αποτελεί  

σηµαντικό ερώτηµα αν το λανθάνον αίτηµα αµφοτέρων, µάνας και γιού δεν είναι 

ακριβώς τούτο: Να παίξει το θεραπευτήριο έναν καταλυτικό- διαχωριστικό ρόλο µέσα 

στη συγχωνευτική τους σχέση, ανάµεσα στη άρρηκτη «ιερά συµµαχία» των δύο. 

Είµαστε εµείς οι θεραπευτές οι οποίοι  καλούµαστε  να διαδραµατίσουµε το ρόλο αυτού 

του «αντίβαρου» επιδιώκοντας να οργανώσουµε  µια ουσιαστική-δελεαστική σχέση µε 

το γιό, ανταγωνιστική της σχέσης µε τη µαµά του. Εισάγουµε τότε και συνιστούµε τον 

τρίτο στην άρρηκτη-«ιερά» συµµαχία των δύο. Ό τρίτος είναι αυτός που εγγυάται την 

όσµωση του υποκειµένου µε τον εξωτερικό κόσµο δηλαδή µε τη ζωή.    
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-Ο Γιώργος Κ. στη γλυφάδα θα σταµατούσε ενδεχοµένως  να «σπάει   τα νεύρα» στους 

θεραπευτές του αν αυτοί γνώριζαν  ότι η βλάβη του δεξιού ηµισφαιρίου µετά από 

εγκεφαλικό επεισόδιο συνεπάγεται υποµανιακές εξάρσεις και υπερδιέγερση πόσω 

µάλλον επί εδάφους  εγγενούς προδιαθέσεως στη µανία. 

 

-H κόρη της τάδε  ηλικιωµένης µε εγκεφαλικό σταµατάει να µας εξοργίζει, µε την 

ακατάσχετη  επιµονή της συνεχίζουµε επ’αόριστον το Πρόγραµµα  αποκατάσταση στη 

µαµά της, αν υποψιαστούµε ότι αυτή ακριβώς η κόρη κάµπτεται, τύπτεται, δεν αντέχει 

να βλέπει τη µαµά της να γερνάει, να αποδυναµώνεται, να εκπίπτει οπότε είναι σα να 

µας ζητά να ανατρέψουµε πάση θυσία την υποτροπιάζουσα εικόνα της. Αυτό άλλωστε 

της θυµίζει ενδεχοµένως τα δικά της επερχόµενα γηρατειά οπότε ζητάει από εµάς να 

κάνουµε το θαύµα δίνοντας το ελιξίριο ζωής και νιότης στη µαµά της.  

 

-Τις προάλλες λειτουργός στην κλειστή µονάδα νοσηλείας στα Μελίσσια δυσανασχέτησε 

έντονα επειδή ο ασθενής που συνόδευε για ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκοµείο ήταν 

δύστροπος, απότοµος, καθυβριστικός. Πρόκειται για τον περιθαλπόµενο Παναγιώτη Ρ. 

Περίπτωση -τω όντι- µε δύσκολη ιδιοσυγκρασία. Είναι αντιδραστικός, δεινός 

χαρτοπαίκτης, αυτοκαταστροφικός, σε µόνιµη ρήξη µε τους θεσµούς την οικογένεια 

κ.λπ. Υπενθύµισα στη συνάδελφο ότι πέρα από το εγκεφαλικό  και την καρδιακή του 

ανεπάρκεια είχε πρόσφατα διαγνωσθεί από καρκίνο του πνεύµονα και ότι το 

προσδόκιµο της ζωής του ήταν µόνο λίγων εβδοµάδων. Συνέχισα συµπληρώνοντας ότι 

η αντιδραστική και ευερέθιστη ιδιοσυγκρασία του έκανε ώστε να εκφράζει  µε 

εχθρότητα την -κατακλυσµική για το Εγώ του- επιθανάτια αγωνία του. Η συνάδελφος 

µου απάντησε ότι αυτό δεν την ενδιέφερε και ότι σε καµίαν περίπτωση ανεχόταν να την 

βρίζουν οι περιθαλπόµενοι και να την εκθέτουν µπροστά στους γιατρούς του 

νοσοκοµείου. Τι έχει γίνει εδώ; Η συνάδελφος έχασε τα «µέσα της» δηλαδή τα 

«εργαλεία» της δουλειάς της. Ήρθε πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον περιθαλπόµενο, σε 

απόσταση αναπνοής µαζί του, έγινε ένα µαζί του οπότε καταργήθηκε ο «πάγκος» 

εργασίας της. Χάθηκε ο ενδιάµεσος χώρος ανάµεσα σ’αυτήν και τον περιθαλπόµενο 

οπότε εκείνη «βραχυκύκλωσε» και σταµάτησε να λειτουργεί  έχασε τη δεκτικότητά της 

οπότε δε µπορούσε πια να σκεφτεί , να λειτουργήσει κλινικά.. Είχε «πεταχτεί» έξω από 

τον ρόλο της, δεν µπορούσε πια να χωράει  τον ασθενή µαζί µε τις εντάσεις του. 
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Εν κατακλείδι, το «εργαλείο» της δουλειάς µας ως λειτουργοί της 

αποκατάστασης είναι ο ενδιάµεσος λειτουργικός χώρος  ανάµεσα σ’εµάς και τον 

υποστηριζόµενο, ικανός να κρατάει (να διεργάζεται)  αυτά που µόνος του ο 

ασθενής µας και το περιβάλλον του δε µπορούν να σηκώσουν. 

 

Ο ενδιάµεσος χώρος χτίζεται και καλλιεργείται µεταξύ άλλων µέσα από:  

-τις διαρκείς διεργασίες αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας 

-την  δια βίου µάθηση εκπαίδευση και εποπτεία ( επιµορφωτικά σεµινάρια κ.λπ.). 

-την τακτική µας συµµετοχή στις διεπιστηµονικές οµάδες των λειτουργών της 

αποκατάστασης 

 

 

 

 

2. Γενικά περί απώλειας 

 

Το θέµα της απώλειας αφορά τον ασθενή και το περιβάλλον του (π.χ. δυσκολία να 

δέχοµαι ότι ο γονιός µου γερνάει και µε εγκαταλείπει) 

 

Η «ανατοµία» της απώλειας. Πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγµα για το Εγώ µου 

(ναρκισσιστικό πλήγµα ή ευνουχισµός). Το ακέραιο σώµα µου έκανε µια δουλειά 

στο Εγώ µου (ιδέα ενός Εγώ υπερπληρωµένου, ακέραιου που τα έχει όλα) και τώρα, 

µετά τον ακρωτηριασµό µου (µόνιµο τραύµα, ασθένεια, αναπηρία κ.λ.π.) σταµατάει 

να µου κάνει αυτήν τη δουλειά.  

Το ναρκισσιστικό πλήγµα είναι τόσο ισχυρότερο όσο πιο ναρκισσιστική είναι η 

οργάνωση του ατόµου. Στις ναρκισσιστικές οργανώσεις παρατηρείται δυσκολία στη 

διεργασία της απώλειας (στις περιπτώσεις έκπτωσης – φθοράς της υγείας, έκπτωσης 

της νεότητας κ.λπ.). Το ισχυρό ναρκισσιστικό πλήγµα οδηγεί σε ναρκισσιστική 

αναδίπλωση καταθλιπτικού τύπου.. 

 

2.1 ∆υνατότητα επεξεργασίας της απώλειας µε (ψυχική) εργασία του πένθους. 

Εδώ το Εγώ του υποκειµένου έχει δεκτικότητα στον ευνουχισµό, στο πεπερασµένο 

των δυνατοτήτων του. Προεξάρχει η λειτουργία ενός υγιούς ερωγόνου µαζοχισµού. 
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Πρόκειται για τη δυνατότητά του υποκειµένου  να υφίσταται  και να υποµένει  µέσω 

ερωτικοποιήσεως του πόνου ( µαζοχιστική ικανοποίηση µέσα από τον πόνο). Τότε το 

ακρωτηριασµένο σώµα µπορεί να αναπαρίσταται ενδοψυχικά δηλαδή να πιάνει τόπο 

µέσα του, Το υποκείµενο  δύναται  να το «χωράει» ως ακρωτηριασµένο. 

 

2.2 ∆υσλειτουργία της (ψυχικής) εργασίας του πένθους. Εµφανίζεται πρωτίστως 

µέσω του αµυντικού µηχανισµού της διάψευσης. Ο ασθενής δυσχεραίνεται 

ν’αποχαιρετίσει αυτό που έχασε. ∆ιαψεύδει την απώλεια. 

 

Κυµαινόµαστε σε ένα continuum µεταξύ φυσιολογικού (λειτουργικού) και 

παθολογικού (δυσλειτουργικού) πένθους. 

 

 

 

 

3.Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα µετά από αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο. 

 

3.1  Ο ασθενής µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 

Φοβάται µεταξύ άλλων: 

-την απώλεια ελέγχου στη ζωή του 

-την παραµόρφωση 

-το θάνατο 

-την παραµόρφωση 

-την απώλεια κινητικότητας 

-τη σεξουαλική δυσλειτουργία 

 

Είναι οι φόβοι αυτοί που τον οδηγούν σε σύγχυση. Επίσης ο ασθενής υποφέρει από 

συναισθηµατικές διαταραχές (κατάθλιψη, µανιακές διαταραχές) µετά από 

θρόµβωση, αιµορραγία η τραυµατισµό. Μπορεί να προκύπτουν τότε απλά επισόδεια 

ή εκδήλωση συστηµατικής σηµειολογίας πρωτίστως µετά από εγκεφαλικό 

ισχαιµικού τύπου (ελάττωση ή διακοπή της κυκλοφορίας του αίµατος οφειλόµενη 
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σε αρτηριακό πρόβληµα). Η πρόσφατη εγκεφαλική βλάβη οδηγεί σε 

συγχυτικοδιεγερτικά συµπτώµατα ενώ οι συναισθηµατικές διαταραχές χρονικά 

λαµβάνουν χώρα (εγκαθίστανται) µετά την πρόσφατη εγκεφαλική βλάβη. 

 

-Κατάθλιψη: επισυµβαίνει πρωτίστως µετά από βλάβη του αριστερού ηµισφαιρίου 

και µάλιστα της µπροστινής του πλευράς. Άλλες έρευνες έδειξαν τη σχέση της 

κατάθλιψης µε το δεξί ηµισφαίριο. Οφείλεται στην άρση του αµφοτερόπλευρου 

ελέγχου και της ισορροπίας µεταξύ των δύο ηµισφαιρίων. Η εµφάνιση της 

κατάθλιψης( ευσυγκινησία) ενισχύεται:   

-από τις αφασικές διαταραχές οφειλόµενες πρωτίστως σε βλάβη του αριστερού 

ηµισφαιρίου (σ’αυτό επιτελούνται λεπτές διεργασίες) µε αποτέλεσµα  να 

παρατείνεται η αναπηρία και να προκαλείται περαιτέρω καταθλιπτική αντίδραση. 

-από την έκπτωση της ικανότητας συλλογισµού. 

-από την απώλεια της λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

-από την έκπτωση των δραστηριοτήτων του ασθενούς. 

-από την ύπαρξη προϋπαρχόντων χαρακτηριστικών που προδιαθέτουν στην    

κατάθλιψη.  

 

Προκύπτει η προβληµατική της διερεύνησης της προνοσηρής προσωπικότητας του 

ασθενούς µε τη βοήθεια των «πληροφοριοδοτών»( πρόσωπα του περιβάλλοντος του 

ασθενούς). Η κατάθλιψη επιδεινώνεται όταν ο ασθενής έχει προηγούµενο ψυχιατρικό 

ιστορικό. Τα κλασσικότερα συµπτώµατα της κατάθλιψης είναι η απάθεια, η 

απόσυρση,  και η απώλεια όρεξης Φαρµακευτική αγωγή: αναστολείς σεροτονίνης. 

Η κατάθλιψη µετά από εγκεφαλικό µπορεί να συνοδεύεται από αυτοκτονικό ιδεασµό 

µολονότι σπανίζουν οι αυτοκτονίες µεταξύ τέτοιων ασθενών. Η αυτοχειρία µπορεί να 

έρχεται ως ανακούφιση από τον πόνο κάθε φορά που η χρόνια ασθένεια δίνει στους 

ασθενείς µια αίσθηση αβοήθητου και απελπισίας. Το περιβάλλον βρίσκεται συχνά 

ανυποψίαστο επειδή ο ασθενής δεν εκφράζει κατ’ανάγκην αυτοκτονικές 

προδιαθέσεις (η άλλες ενδείξεις). Συνίσταται συζήτηση περί αυτοκτονίας (αυτό δεν 

επιταχύνει τυχόν απόπειρες ) και, ενδεχοµένως, ψυχιατρική νοσηλεία. 

Ο ασθενής µε εγκεφαλικό έχει πολλή δουλειά να κάνει. Καλείται να προσαρµοστεί  

στα κινητικά και γνωσιακά του ελλείµµατα ( π.χ. επανεκπαίδευση στο πώς να τρώει 

και πώς να µιλάει). Προσαρµόζεται τόσο ευχερέστερα όσο επιτυχέστερα «ρέει» η 

διαδικασία της εργασίας του πένθους. 
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-Μανιακές καταστάσεις: σχετίζονται πρωτίστως µε βλάβη του δεξιού ηµισφαιρίου 

(µολονότι έχει αναφερθεί και σχέση της µανίας µε βλάβη του αριστερού 

ηµισφαιρίου). Οφείλονται στην ασυµµετρία των ηµισφαιρίων λόγω βλάβης. 

Η µανία µετά από εγκεφαλικό είναι σπανιότερη από την κατάθλιψη και αυτό διότι 

πέραν της θέσης της βλάβης για την εµφάνιση της µανίας υπεισέρχονται 

περισσότεροι από έναν παράγοντες ( πρωτίστως γενετική επιβάρυνση). 

Οι βλάβες του δεξιού ηµισφαιρίου αποκαθίστανται ευκολότερα (προάγεται ένα 

αίσθηµα ευφορίας) και δε διαταράσσουν τόσο την επικοινωνία του ασθενούς  

 

Πρόγραµµα αποκατάστασης. Είναι συνδυασµός φυσικής και ψυχοκοινωνικής  

αποθεραπείας (αλληλεπίδραση µεταξύ τους). Η εξέλιξη της µιας επιταχύνει την 

πρόοδο της άλλης και αντιστρόφως. Αφορά τη στάθµιση των λειτουργικών του 

δυνατοτήτων και της συναισθηµατικής και κοινωνικής  σταθερότητας των ασθενών. 

 

 

 

 

 

3.2. Το περιβάλλον του ασθενούς  µε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 

Τα άτοµα του περιβάλλοντος «νοσούν». Φοβούνται, τύπτονται, οργίζονται, 

καταθλίβονται, βρίσκονται σε σύγχυση. Φταίνε αυτοί; Τι δεν έκαναν καλά; Πώς 

µπορούν να  βοηθήσουν τον ασθενή; Μήπως αν του φέρονταν καλύτερα να µην είχε 

αρρωστήσει;  Τι τους περιµένει από δω και ύστερα; Και αν αρρωστήσουν και οι ίδιοι 

η τα παιδιά τους;  Μα τέλος πάντων τώρα του ήρθε να το πάθει; Εµάς µας ρώτησε; 

 Συχνότατα ο ασθενής παλινδροµεί και οργανώνει έντονα εξαρτητικές              

σχέσεις µε τον φροντιστή του (πρωτίστως µαµά ή προσωπικό της αποκατάστασης). 

Το περιβάλλον (κυρίως η µαµά) καλείται να διαχειρίζεται  την  παλινδρόµηση των 

ασθενών τους και να µην ανταποκρίνεται υπερπροστατευτικά.  ∆ιαφορετικά 

ενισχύονται τα εξαρτητικά φαινόµενα του αρρώστου. 
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Το πρόγραµµα της αποκατάστασης οφείλει να περιλαµβάνει και τους συγγενείς (ή 

τους φροντιστές) ώστε: 

-να µειώνεται η κατάθλιψη του φροντιστή 

-να ελαχιστοποιείται η οικογενειακή δυσλειτουργία 

-να ελαχιστοποιούνται τα εξαρτητικά φαινόµενα των ασθενών µε το περιβάλλον 

τους και αντίστροφα. 

 

Συχνά η οµάδα αποκατάστασης έχει σηµαντικότερο και πιο ενδιαφέρον έργο να 

επιτελέσει πρωτίστως επί του περιβάλλοντος του ασθενούς και η βελτίωση της  

ψυχολογίας και της λειτουργικότητας των φροντιστών έχει εµµέσως πλην σαφώς 

θετικό αποτέλεσµα στην κλινική και εργαστηριακή εικόνα του ασθενούς. 

 

 

  

 

 

4. Ψυχοκοινωνικά  προβλήµατα µετά από τραυµατισµό της 

σπονδυλικής στήλης 

 

Yπάρχουν πέντε κατηγορίες κακώσεων του νωτιαίου µυελού ( κατά Frankel): 

-Κατηγορία Α: πλήρης αισθητικοκινητική απώλεια κάτω από το επίπεδο της βλάβης. 

-Κατηγορία Β: ατελής βλάβη. Πλήρης κινητική παράλυση ενώ η αισθητικότητα 

είναι φυσιολογική 

-Κατηγορία C: υπάρχει κίνηση σε όλα τα επίπεδα αλλά πρακτικά είναι άχρηστη για 

τον άρρωστο. 

-Kατηγορία D: ατελής βλάβη. Υπάρχει κινητική λειτουργία κάτω από το επίπεδο της 

βλάβης, πού είναι χρήσιµη για τον ασθενή. Μπορεί  να περπατήσει µε ή χωρίς 

βοηθήµατα. 

-Kατηγορία E: πλήρης ανάνηψη: άτοµο ελεύθερο νευρολογικών σηµείων , χωρίς 

αδυναµία, χωρίς αναισθησία ή διαταραχές των σφικτήρων αλλά µε αυξηµένα 

ανακλαστικά. 

Η παραπληγία η τετραπληγία είναι αποτέλεσµα  µιας µόλυνσης του νωτιαίου µυελού.  
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Υπάρχει ολοένα βελτιούµενη παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης. Επίσης πλέον είναι 

αυξηµένες οι νευρολογικές και ουρολογικές ιατρικές φροντίδες (αποφυγή 

θανατηφόρων µολύνσεων του ουροποιητικού συστήµατος) µε αποτέλεσµα 

ν’αυξάνεται το προσδόκιµο της ζωής των παραπληγικών (παράλυση των κάτω 

άκρων) και των τετραπληγικών ( παράλυση και των τεσσάρων άκρων) ασθενών.  

 

Ο τραυµατισµός (κάκωση) της σπονδυλικής στήλης µπορεί να συνεπάγεται κινητική 

αναπηρία εποµένως τόσο ο ασθενής όσο και η οικογένειά του «υφίστανται». 

αναγκαιότητα αλλαγών ρόλων, δραστηριοτήτων, σκοπών. Πρόκειται για µια συνεχή 

αέναη προσαρµοστική δοκιµασία 

 

 

4.1. Ο παραπληγικός-τετραπληγικός ασθενής. 

 

Επιθετικότητα και κατάθλιψη κατά τις πρώτες εβδοµάδες. Μπορεί να είναι 

αναστρέψιµες. 

Η κατάθλιψη µετά το πέρας της νοσηλείας φαίνεται να είναι περισσότερη στους 

παραπληγικούς µετά το πέρας της νοσηλείας απ’ότι στους τετραπληγικούς:. 

Προφανώς  επειδή στους πρώτους προσφέρεται λιγότερη εξειδικευµένη βοήθεια 

απ’ότι στους δεύτερους. Γενικά η κατάθλιψη εδώ µπορεί να εκφράζεται µε 

αυτοκαταστροφικές πράξεις, άρνηση της θεραπείας, επιθετικές αντιδράσεις. Μόνο 

ορισµένες περιπτώσεις παραπληγικών έχουν µείζονα κατάθλιψη (ανορεξία, αϋπνία, 

ενασχόληση µε το σώµα) 

Ασθενείς µε νευρολογική πλήρη παραπληγία. Εδώ  η αυτοκτονία αποτελεί το 

σηµαντικότερο λόγο θανάτου. 

Ασθενείς µε νευρολογικά ατελή παραπληγία. Εδώ η  αυτοκτονία αποτελεί το 

δεύτερο σε σηµαντικότητα λόγο θανάτου. 

Το άγχος είναι αυξηµένο και µάλιστα προϊούσης της ηλικίας. Επίσης ένα αίσθηµα 

ανικανοποίητου, κλάµα, αποθάρρυνση για το µέλλον, δυσκολία στη λήψη 

αποφάσεων, αίσθηµα τιµωρίας, λύπη (συγκινησιακές αντιδράσεις στην ασθένεια και 

τη νοσηλεία). Και εδώ η δυνατότητα προσαρµογής του εξαρτάται και από την 

προνοσηρή του κατάσταση και την εν γένει δυνατότητά του να πενθεί. Ιστορικό  

αλκοολισµού και τοξικών ουσιών συνδέεται συχνά µε χαµηλή δυνατότητα 

προσαρµογής στην απώλεια. 
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Σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Ο παραπληγικός ασθενής έχει τις ίδιες επιθυµίες µε 

οποιονδήποτε άλλον. Η ενδεχόµενη µείωση της λιβιδούς µπορεί να οφείλεται: 

-στα κοινωνικά στερεότυπα µέσω των οποίων αποσεξουαλικοποιούνται οι 

ανάπηροι (ή οι γέροι κ.λπ.) 

-στην κατεστραµµένη εικόνα του σώµατός του 

 

 

Στον άντρα η σεξουαλική λειτουργία εξαρτάται από το επίπεδο και την έκταση της 

βλάβης στο νωτιαίο µυελό. Υπάρχουν διαταραχές της στύσης και της 

εκσπερµάτισης, ωστόσο παρατεταµένος ερεθισµός των γεννητικών οργάνων µπορεί 

να οδηγήσει σε κάποια οργασµική εµπειρία µε η χωρίς εκσπερµάτιση. Συνήθως είναι 

χαµηλή η ποιότητα σπέρµατος(υποονιµότητα). 

Σηµείωση. Η σεξουαλικότητα δεν αφορά µόνον στον οργασµό. Μπορεί να προξενεί 

ευχαρίστηση  κάθε είδος σωµατικής εγγύτητας, ακόµα και  άνευ οργασµού. 

 

 

 

 

 

Στη γυναίκα προκύπτει µείωση ή απουσία αισθαντικότητας. Προτείνεται η 

ευαισθητοποίηση του υπόλοιπου σώµατος (αυτιά, αυχένας, θηλές, πλάτη κ.λπ.) ώστε 

ν’αναπτυχθούν καινούργιες σεξουαλικές δυνατότητες. Ωστόσο οι προσήκουσες 

οργασµικές εµπειρίες έχουν συχνά αναφερθεί ως «εγκεφαλικές» η «φαντάσµατα». 

Μπορεί επίσης να εκπίπτει η ύγρανση του κόλπου η οποία ελέγχεται από τους ίδιους 

νευροφυσιολογικούς µηχανισµούς µε τη  στύση στον άντρα. Προτείνονται λιπαντικά 

βοηθήµατα. Οι τετραπληγικές αισθάνονται λιγότερο ικανές στη σεξουαλική πράξη 

απ’ότι οι παραπληγικές. ∆εν αναφέρονται διαταραχές στην περίοδο µολονότι έγινε 

συχνά λόγος για µετατραυµατική αµηνόρροια ( ανατάξιµη). 

Πρωτίστως ψυχογενείς λόγοι οδηγούν σε κάµψη της γονιµότητας (φόβος για 

επιπλοκές στην εγκυµοσύνη και για το µεγάλωµα των παιδιών). 

Οι επιπλοκές στην εγκυµοσύνη µπορεί να οφείλονται: 

-σε αύξηση της πίεσης του αίµατος 

-σε καρδιακή αρρυθµία 

-σε µολύνσεις του ουροποιητικού συστήµατος 
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Αντισύλληψη: 

- Το αντισυλληπτικό χάπι αντενδείκνυται λόγω του κινδύνου θροµβώσεων 

-Οι ενδοµήτριοι µηχανισµοί είναι ενδεχοµένως επικίνδυνοι εξαιτίας της 

αισθητηριακής αναπηρίας. 

-∆ιάφραγµα. Είναι προβληµατική η τοποθέτηση για γυναίκες µε περιορισµένη 

λειτουργία χεριών. 

 

Η επανεκπαίδευση του εντέρου αρχίζει αµέσως µετά την εγκατάσταση της                                         

παραπληγίας. Επιχειρείται ρύθµιση των γευµάτων (τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες), 

µάλαξη του παχέος εντέρου, υποκλυσµός. 

 

 

Περεταίρω επιπλοκές στον παραπληγικό ασθενή 

-νεκρώσεις µαλακών µορίων: κατακλίσεις ( ισχαιµίες): «βάλε ότι θέλεις πάνω στην 

κατάκλιση εκτός από τον ίδιο τον άρρωστο» Guttmann) 

-παραµορφώσεις των αρθρώσεων 

-ατροφία των µυών που δεν έχουν παραλύσει 

-ουρολοιµώξεις και σχηµατισµός λίθων 

 

 

 

 

 

4.2. Tο περιβάλλον του παραπληγικού ασθενούς.  

 

Είναι προεξάρχουσα η υποστήριξη του ασθενούς από τους σηµαντικούς άλλους του 

περιβάλλοντός του. Προβληµατική εξαρτητικής συµπεριφοράς του αναπήρου 

(παλινδρόµηση). 

 Σε περιπτώσεις ζευγών όπου ο ένας είναι παραπληγικός ασθενής, το επίπεδο stress 

του ζεύγους δεν είναι περισσότερο συγκρινόµενο µε το stress ενός ζεύγους χωρίς 

αναπηρία. αυτό που αλλάζει είναι το περιεχόµενο του stress. 

Συχνά τα παιδιά των αναπήρων είναι τροφοδοτικότερα και πιο ευαίσθητα  

συγκρινόµενα µε τα παιδιά των µη αναπήρων γονιών. 
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Η ψυχολογική υποστήριξη οφείλει να περιλαµβάνει όχι µόνον τον παραπληγικό η 

τετραπληγικό ασθενή αλλά και το περιβάλλον του. 

Η ψυχοθεραπεία του παράλυτου ασθενούς και του περιβάλλοντός του 

συνεπικουρείται συχνά και από φαρµακοθεραπεία: 

-αγχολυτικά (βενζοδιαζεπίνες) 

-αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά) 

 

 

4.3.  Η σηµασία του αθλητισµού στους παραπληγικούς. 

Μέσω του αθλητισµού επιχειρείται: 

- Η καταπολέµηση του συνδρόµου αχρηστίας ( ο αθλητισµός ως µέσον 

φυσικής θεραπείας). 

- Η επανένταξη του ασθενούς, φυσική και συναισθηµατική αποκατάστασή του. 

- Η ενίσχυση της αυτοδυναµίας του 

 

 

 

 

5.Ψυχοκοινωνικα προβλήµατα µετά από κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις 

 

Οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οδηγούν συνήθως σε πνευµατική 

αναπηρία: αναπηρία των γνωστικών λειτουργιών, πρωτίστως της µνήµης. Επίσης 

κοινωνικά προβλήµατα και αλλαγή της προσωπικότητας. 

Τα τροχαία δυστυχήµατα αυξάνονται ολοένα περισσότερο καθώς αυξάνεται 

δραµατικά ο αριθµός των οχηµάτων στο δρόµο.  

 

 

5.1.Γνωστικές αναπηρίες (Cognitive disorders) 

1) η απώλεια της µνήµης.  

Είδη  αµνησίας: 

-παλαιά µνήµη: ο ασθενής µετά την ανάνηψη του (επαναφορά της συνειδητότητας  

του) δε µπορεί να θυµάται  γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια µιας 
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περιόδου πριν το ατύχηµα. Αυτή η αµνησία µπορεί να διαρκεί δευτερόλεπτα ή µέρες 

ή εβδοµάδες ακόµα και µήνες (σοβαρές περιπτώσεις). Το πιθανότερο είναι ότι τα 

µνηµονικά ίχνη αυτών των γεγονότων δεν έσβησαν µε τις κακώσεις αλλά δε µπορούν 

να εντοπιστούν. 

 

-µετατραυµατική αµνησία: µετά την ανάνηψή του (επαναφορά της συνειδητότητας) 

ο ασθενής είναι αποπροσανατολισµένος και συγχυτικός. Επιπροσθέτως δε µπορεί να 

αποµνηµονεύει (να θυµάται) καινούργια πληροφόρηση. Αυτήν την περίοδο ο 

ασθενής συχνά την περιγράφει σαν µια κατάσταση ονειρική και εξωπραγµατική. 

Γενικά η µετατραυµατική αµνησία του ασθενούς συνίσταται από: 

-µια εξασθενηµένη ικανότητα να αποµνηµονεύει νέα πληροφόρηση 

-µια αποτυχία να αναζητήσει  να αναγνωρίσει και να εντοπίσει τα λίγα πράγµατα που 

ωστόσο κατάφερε ν’αποµνηµονεύσει 

Η διάρκεια της µετατραυµατικής αµνησίας αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας 

της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. 

 

-αναδροµική αµνησία: ακόµα κι όταν ο ασθενής είναι επαναπροσανατολισµένος και  

ικανός για κανονική κουβέντα µε το συνοµιλητή του µπορεί να υποφέρει από µια 

σχετική αδυναµία να αποµνηµονεύει γεγονότα ή πληροφόρηση που του δίδεται. Αυτό 

έχει συνέπειες για τη ζωή του ασθενούς και την κοινωνική του επανένταξη. 

 

Γενικά ο ασθενής µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δυσκολεύεται επίσης στην παλιά 

πληροφόρηση η οποία είχε αποθηκευτεί πολλά χρόνια πριν στην µνήµη ( long term 

memory). Οι φοιτητές µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ανακαλύπτουν ότι 

δυσκολεύονται στην πρόσβασή τους για γνώση ενώ οι επαγγελµατίες µε 

πανεπιστηµιακή παιδεία δηλώνουν ότι οφείλουν να ξαναγυρίσουν στα βιβλία τους 

και να µελετήσουν εκ νέου την επιστήµη τους. 

 

 

 

2) Η προσοχή  

Οι µετωπιαίοι λοβοί ευθύνονται για τους βασικούς µηχανισµούς της προσοχής 

(συγκέντρωση). Προκύπτει το σύµπτωµα της πνευµατικής (ψυχικής) αργοπορίας 

(καθυστέρησης) για να πάρει ο ασθενής µια απόφαση και γενικότερα για να 
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ενεργήσει προς κάποιαν κατεύθυνση. Αυτό µπορεί να εγκατασταθεί στη ζωή του σε 

µόνιµη βάση. Επίσης δυσκολεύεται να έχει στραµµένη την προσοχή τους σε πολλές 

ασχολίες ταυτόχρονα ενώ εργάζεται σε πιο αργούς ρυθµούς και µε χαµηλότερη 

ποιότητα εργασίας. Οι διαταραχές της προσοχής είναι επίµονες µέσα στο χρόνο. Οι 

ασθενείς συνήθως παραπονούνται ότι δυσκολεύονται να συγκεντρώνονται όταν 

διαβάζουν ή ότι έχουν ελλειπή συγκέντρωση και αυτό σύντοµα οδηγεί σε πνευµατική 

κόπωση. 

 

3) Η ευφυΐα  

Ελλείµµατα παρουσιάζονται µόνο σε άτοµα µε πολύ σοβαρές κακώσεις. 

 

4) Η γλώσσα 

-Αφασία: σπάνια (υποκλινική ή ελάχιστη). Συχνά γίνεται λόγος για «συγχυτική 

γλώσσα». Τυχόν δυσκολίες στην ονοµάτιση η την εξεύρεση των λέξεων σχετίζεται 

µε κακώσεις των κροταφικών λοβών 

-Φτώχεια του λεξιλογίου. Ειδικότερα στην εκφραστικότητα. Έκπτωση της 

αυθορµησίας και της ροής του λόγου. Συχνά η λεκτική παραγωγή είναι επίπονη και 

στερεοτυπική. Η εκφορά του λόγου τους συνήθως είναι αργή µε παρεµβολή µικρών 

ηχητικών φθόγγων. Χρησιµοποιούν συχνά τη λέξη «πράγµα» αντί για το όνοµα της 

λέξης, αναφέρονται σε «άλλους» χωρίς να συγκεκριµενοποιούν αν πρόκειται για 

συγγενείς, φίλους, συναδέλφους κ.λπ.Θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η αόριστη 

και στερεοτυπική λεκτική παραγωγή αποτελεί µια µορφή ήπιας αφασίας. 

Τέλος παρατηρείται έκπτωση της ικανότητας να διατυπώνονται προτάσεις µ’ένα 

συγκεκριµένο τρόπο. Μπορεί να µιλούν χωρίς να εκφράζουν πολύ νόηµα. Μιλούν 

καλύτερα απ’ότι επικοινωνούν. Αυτό αποτελεί σύµπτωµα πρωτίστως κακώσεων του 

µετωπιαίου λοβού. 

Είναι πολύ καλή η πρόγνωση για βελτίωση των διαταραχών του λόγου. Η βελτίωση 

µπορεί να παρατηρηθεί και µέσα στους πρώτους έξι µήνες µετά το ατύχηµα. Στους 

δώδεκα µήνες η βελτίωση µπορεί να είναι πολύ σηµαντική. 
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5.2. Αλλαγές στην προσωπικότητα 

 

Συγκινησιακές αντιδράσεις, π.χ. κατάθλιψη η άγχος. ∆ραστικές αλλαγές στην 

προσωπικότητα προκύπτουν πρωτίστως µετά από τραυµατισµό των µετωπιαίων 

λοβών (πρωτίστως αν έχουν κακοποιηθεί και οι δύο µετωπιαίοι λοβοί). Πρόκειται για 

το «µετωπιαίο σύνδροµο» µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

-άρση των αναστολών: πχ άρση των αναστολών  των σεξουαλικών ενορµήσεων ή 

τάση να γελάνε πολύ δυνατά µε παιδικό τρόπο, επίσης ευερεθιστότητα µε απώλεια 

ελέγχου των αντιδράσεών τους. Συχνά καταθλίβονται από τη συνειδητοποίηση αυτής 

της απώλειας του ελέγχου, συνήθως όµως αυτή η συνειδητοποίηση λείπει. 

-ευφορία 

-έλλειψη δυνατότητας για να ασκούν κριτική εαυτού 

-έλλειψη «τακτ» και νοιαξίµατος για τους άλλους 

-έλλειψη δυνατότητας «κοιτάγµατος» εαυτού: προκύπτει µια εξωπραγµατική 

επιβράβευση εαυτού, ελαττωµατικός έλεγχος εαυτού και µειωµένη κοινωνική 

συνειδητότητα, λόγου χάρη δεν είναι σε θέση να παρατηρήσουν µια συγκεκριµένη 

διάθεση στους άλλους 

-ανευθυνότητα 

-εγωκεντρικότητα 

-παιδικοµορφία 

-έλλειψη συγκινησιακού ελέγχου 

-έλλειψη λήψης πρωτοβουλιών 

-απάθεια και ακινητοποίηση 

 

Οι αλλαγές στη προσωπικότητα δε συνδέονται µόνον µε τις κακώσεις του εγκεφάλου 

αλλά και  από τη προνοσηρή (πριν το τραύµα) προσωπικότητα του ασθενούς η οποία 

συνιστά έναν σηµαντικό παράγοντα στην εµφάνιση ή όχι πχ της επιληψίας µετά από 

κάκωση του εγκεφάλου. Οι σοβαρές κακώσεις του εγκεφάλου τείνουν να εντείνουν 

αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ( ψυχοπαθητικοποίηση) τα οποία 

ήταν ήδη παρόντα. Για το χτίσιµο (κατανόηση) της προνοσηρής προσωπικότητας του 

ασθενούς χρειάζεται  συνέντευξη µε πρόσωπα του περιβάλλοντος του 

(πληροφοριοδότες). 

Οι αλλαγές στην προσωπικότητα (µετωπιαίο σύνδροµο )είναι επίµονες. Ελάχιστα 

τροποποιούνται προς το καλύτερο. 
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5.3.Κοινωνικα προβλήµατα 

 

Προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική επανένταξη του ασθενούς. 

-Η κατάσταση στο σπίτι. Σύντροφοι και συγγενείς συνήθως συνεργάζονται µετά 

την επιστροφή του ασθενούς από το νοσοκοµείο αποκατάστασης στο σπίτι, αν 

πρόκειται για κινητικές αναπηρίες. Το τοπίο όµως αλλάζει αν πρόκειται για ψυχικές -

πνευµατικές αναπηρίες οφειλόµενες σε κακώσεις του εγκεφάλου. Τα γνωστικά 

ελείµµατα είναι το λιγότερο κακό (πχ ελαττωµατική µνήµη και βραδύνοια). Είναι 

πρωτίστως οι αλλαγές προσωπικότητας (διαταραχές) που γεµίζουν την οικογένεια µε 

stress. Πρόκειται εδώ για εγκεφάλους που «κουτσαίνουν». Οι συγγενείς µπορεί να 

αναπτύξουν stress και κατάθλιψη: ίσως χρειαστούν ηρεµιστικά η υπνωτικά. 

Προκύπτουν αλλαγές ρόλων αν σκεφτούµε ότι είναι οι άντρες που παθαίνουν 

συχνότερα κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και µετά σταµατάνε να ενδιαφέρονται για τα 

παιδιά, τα οικογενειακά και οικονοµικά προβλήµατα. Είναι ανεύθυνοι, οπότε η 

σύζυγος αναλαµβάνει τα ηνία ως επικεφαλής του σπιτιού (αλλαγή ρόλων). 

 

Συγκρινόµενες µε τις γυναίκες των παραπληγικών οι γυναίκες των ανδρών µα 

κρανιοεγκεγαλικές κακώσεις χρειάζεται ν’αλλάζουν πολύ περισσότερο ρόλους 

στη ζωή τους. 

Ο άνδρας µε κακώσεις στον εγκέφαλο δεν υποστηρίζει συναισθηµατικά τη σύζυγο, 

δεν ενδιαφέρεται ούτε νοιάζεται ούτε µπορεί να είναι τρυφερός ειδικότερα τώρα που 

εκείνη θα το χρειαζόταν όσο ποτέ άλλοτε. Μπορεί τότε η σύζυγος να πάψει τελείως 

να επιθυµεί να τον φροντίζει. Φαίνεται όµως ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα 

µε τις αλλαγές προσωπικότητας του τραυµατισµένου γονιού απ’ ότι ο (η) σύντροφός 

του. Γενικότερα όµως τα παιδιά υποφέρουν πολύ από την αλλαγή της ατµόσφαιρας 

στο σπίτι αλλά και από την απώλεια ψυχραιµίας του τραυµατισµένου γονιού που 

συχνά τα χτυπάει. 

Τα διαζύγια είναι υψηλότατα στα ζευγάρια όπου ο ένας εκ των δύο έχει 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις µολονότι οι τύψεις του υγιούς συντρόφου και ο φόβος   

του για κοινωνική κατακραυγή συχνά τον αναστέλλουν στο να κάνει το  βήµα. 
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-Κοινωνική αποµόνωση. Προκύπτει έλλειψη κοινωνικών επαφών, αφού τον 

περισσότερο καιρό κάθονται στο σπίτι πρωτίστως όσοι υποφέρουν από χωροχρονική 

σύγχυση . Λόγω της εν γένει αδιακρισίας και της επιθετικότητας  των ασθενών οι 

επισκέπτες αντιδρούν όπως και οι συγγενείς τους. Είναι πρωτίστως οι διαταραχές 

στην προσωπικότητα  οι οποίες είναι υπεύθυνες για ανώριµες  σχέσεις και οι οποίες  

οδηγούν τους ασθενείς στην κοινωνική αποµόνωση. 

 

-Επιστροφή στη δουλειά. Αποτελεί µέρος της κοινωνικής επανένταξης. Εξαρτάται 

από το εύρος της βλάβης. Σχεδόν όλοι επιστρέφουν αν οι κακώσεις είναι  µέτριας 

βλαπτικότητας.  Αντίθετα τα πράγµατα αλλάζουν προς το χειρότερο για περιπτώσεις 

όπου η µετατραυµατική αµνησία του ασθενούς είχε διαρκέσει πάνω από µια µέρα . 

Επίσης δεν επέστρεψε στη δουλειά κανένας απ όσους  έµειναν για περισσότερο από 

ένα µήνα σε κώµα µετά το ατύχηµα. 

 Η επαγγελµατική επανένταξη έχει να κάνει και : 

-µε την ύπαρξη η όχι κινητικών αναπηριών 

-µε την ανοχή των υπολοίπων υπαλλήλων. Θα προσαρµόσουν τη δουλειά στις 

δυνατότητες του ασθενούς; Θα δηµιουργήσουν ένα προστατευµένο περιβάλλον; 

-µε το επίπεδο της ανεργίας. Οι εργασιακά «περιθωριακοί» ευκολότερα µένουν  

άνεργοι. 

 

 

5.4. Συγκινησιακές αντιδράσεις 

Προκύπτουν διαβαθµίσεις άγχους µέχρι τον πανικό, πρωτίστως όταν µια κατάσταση 

τους θυµίζει τις συνθήκες του ατυχήµατος στο κεφάλι π.χ. φόβος στην οδική 

κυκλοφορία. Προοδευτικά βελτιώνονται. αλλά µπορεί να εκνευρίζονται ή να 

καταθλίβονται επειδή είναι ανίκανοι να φέρουν εις πέρας καθήκοντα (έκπτωση της 

λειτουργικής τους ικανότητας) τα οποία στο παρελθόν κατάφερναν εύκολα. 

Η ποιότητα της οικογενειακής υποστήριξης θα παίξει προεξάρχοντα ρόλο. Η 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι µια οικογενειακή υπόθεση. 

Ο γιατρός επίσης έχει να πληροφορήσει και να καθοδηγήσει ασθενή και περιβάλλον. 

Ακόµα και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες  κάποιοι ασθενείς µε 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις θ’αναπτύξουν ψυχιατρικά συµπτώµατα π.χ. οξείες 

µετατραυµατικές ψυχώσεις (µεταβατικές καταστάσεις) οι οποίες εµφανίζονται αφού 

ο ασθενής ανακτήσει τη συνειδητότητά του. Επίσης µπορεί να εµφανίσει 
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µετατραυµατική νεύρωση (µετατραυµατικό σύνδροµο). Εδώ ο ασθενής παραπονείται 

υπερβολικά µετά τον τραυµατισµό µε προεξάρχον σύµπτωµα το άγχος. Επίσης: 

πονοκέφαλος, ζαλάδες, κόπωση, δυσανεξία στο θόρυβο, ευερεθιστότητα, 

συγκινησιακή αστάθεια, αϋπνία, δυσκολίες στη µνήµη και στην συγκέντρωση, ενοχές 

επειδή αυτός επέζησε ενώ άλλοι όχι. Η κατάθλιψη ακολουθεί πάντα τις 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.  Σχετίζεται µε τη συνειδητοποίηση όλων των 

συνεπειών της βλάβης. 
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