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ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ:  

Δυναμικό μοντέλο Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Στασικού Ελέγχου του 

Κορμού  με την ενσωμάτωση της ανάπτυξης των αισθητηριακών συστημάτων κατά 

την εκμάθηση της καθιστής θέσης. 

 

ΑΓΓΛΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ:  

Dynamic model of Physiotherapeutic Assessment of the Static Trunk Control with the 

integration of the development of the sensory systems during the learning of the 

seated position 

 

Η κίνηση είναι ως επί το πλείστον μία αισθητικοκινητική εμπειρία, διότι τα 

αισθητηριακά ερεθίσματα συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην αναπτυξιακή 

εξέλιξη. Η εκμάθηση οποιασδήποτε κινητικής δραστηριότητας προϋποθέτει την 

αίσθηση της κίνησης (Peterson, Christou, & Rosengren, 2006; Sakellari et al., 2020). 

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που κατακτά ένα παιδί στα πρώτα χρόνια 

της ζωής του, συνδέονται με τη διαδικασία οργάνωσης των αισθήσεων στο νευρικό 

σύστημα ώστε να αναπτυχθούν προσαρμοστικές αντιδράσεις (Silveira et al., 2018). 

Ωστόσο, σε παθολογικές καταστάσεις όπως στην Ε.Π. παρατηρείται σημαντική 

δυσλειτουργία στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη του βρέφους λόγω της βλάβης του 

κεντρικού νευρικού συστήματος.  

Ένα βρέφος με Ε.Π. λόγω των αναπτυξιακών ελλειμμάτων και της παραμονής 

της αντανακλαστικής δραστηριότητας εμφανίζει παθολογικά πρότυπα κίνησης. Αυτά 

τα πρότυπα είναι ιδιαίτερα εμφανή στην καθιστή θέση. Τα πρώιμα αντανακλαστικά 

(τα οποία εμφανίζονται ως απόκριση σε αιθουσαία, απτικά ή ιδιοδεκτικά ερεθίσματα) 

όπως και τα ελλείμματα στην επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων 

επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του βρέφους. Η 

εκμάθηση του ανεξάρτητου καθίσματος, αποτελεί ένα δύσκολο έργο λόγω της 

εμβιομηχανικής και νευρικής πολυπλοκότητας που απαιτείται για τον έλεγχο του 

κορμού. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να διεξαχθούν έρευνες προκειμένου να 

αναδειχθούν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία για την αξιολόγηση του ελέγχου του 

κορμού στην καθιστή θέση και να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα ελλείμματα που 

παρατηρούνται σε παιδιά με Ε.Π. Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 



διαταραχές που ενδεχομένως εντοπίζονται στα αισθητηριακά συστήματα και 

επηρεάζουν την κατάκτηση και διατήρηση της καθιστής θέσης. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα 

είναι η δημιουργία ενός μοντέλου Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης του στασικού 

ελέγχου του κορμού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της καθιστής θέσης στη 

βρεφική ηλικία και κατ’ επέκταση η ανίχνευση των διαφοροποιήσεων που 

παρατηρούνται σε βρέφη με Ε.Π. Το ερευνητικό πρωτόκολλο θα διαμορφωθεί από 

την προοπτική της αξιολόγησης των αισθητηριακών συστημάτων προκειμένου να 

καθοριστεί η επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της καθιστής θέσης. Η 

ανάπτυξη ενός τέτοιου αξιολογητικού μοντέλου θα συμβάλει σημαντικά σε μία 

ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση κατά την φυσικοθεραπευτική αλλά και με 

προοπτικές ενσωμάτωσης σε ένα πλάνο διεπιστημονικής αξιολόγηση του στασικού 

ελέγχου στη βρεφική ηλικία δίνοντας μία σαφή εικόνα των διαφοροποιήσεων σε 

παιδιά με Ε.Π.  
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