
Τι είναι οι «Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές Επικοινωνίας»; 
 
Η ικανότθτα ενόσ ατόμου να επικοινωνεί με το περιβάλλον του είναι απαραίτθτθ για μια 
φυςιολογικι και ευτυχιςμζνθ ηωι.  Ο λόγοσ και θ ομιλία βαςίηονται ςτθν ομαλι 
λειτουργικότθτα του νευρικοφ, νευρομυικοφ και μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ του ατόμου.  
Τόςο τα παιδιά όςο και οι ενιλικεσ μπορεί να παρουςιάςουν διαταραχζσ λόγου και ομιλίασ.  
Όταν οι διαταραχζσ αυτζσ παρουςιάηονται λόγω κάποιασ οργανικισ αιτίασ που επθρεάηει 
τθ λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ,  τότε οι διαταραχζσ λζγονται νευρολογικζσ 
διαταραχζσ επικοινωνίασ και ςυμπεριλαμβάνουν διαταραχζσ ομιλίασ, λόγου, ςκζψθσ, 
ςίτιςθσ και κατάποςθσ.   
Οι κφριεσ νευρολογικζσ διαταραχζσ ομιλίασ τόςο ςτα παιδιά όςο και ςτουσ ενιλικεσ 
ςυμπεριλαμβάνουν 

 Δυςαρκρίεσ    

 Απραξία 

 Τραυλιςμό-δυςφράδεια 

 Φωνθτικζσ διαταραχζσ 
 
Όταν ζνα άτομο δεν μπορεί να αρκρϊςει ιχουσ ςωςτά ι με ευφράδεια, ι ζχει 
προβλιματα με τθ φωνι του, τότε ζχει διαταραχι ομιλίασ.  Οι απραξίεσ προκαλοφν 
διαταραχι ςτθ ροι τθσ ομιλίασ διότι ο εγκζφαλοσ δυςκολεφεται ςτον προγραμματιςμό 
των κινιςεων για τθν παραγωγι τθσ ομιλίασ. Στισ δυςαρκρίεσ μπορεί να υπάρχει 
διαταραχι ςτο ςυντονιςμό των κινιςεων ι ακόμθ και αδυναμία ςτουσ μφεσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι ομιλίασ κακϊσ και ςτα ςχετικά όργανα όπωσ το 
αναπνευςτικό ςφςτθμα. Οι νευρολογικζσ διαταραχζσ μπορεί να προκαλζςουν δυςκολίεσ 
ςτθν ευφράδεια και ευκολία ροισ τθσ ομιλίασ κακϊσ και φωνθτικζσ διαταραχζσ. Οι 
διαταραχζσ λόγου και γλϊςςασ ςυμπεριλαμβάνουν 

 Διαταραχζσ αντίλθψθσ 

 Διαταραχζσ ζκφραςθσ 
 

Όταν ζνα άτομο ζχει δυςκολία ςτο να καταλαβαίνει αυτά που του λζνε οι άλλοι 
(αντιλθπτικόσ λόγοσ), ι όταν ζχει δυςκολία ςτο να μοιράηεται τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ και τα 
ςυναιςκιματα του (εκφραςτικόσ λόγοσ), τότε ζχει διαταραχι λόγου. Η Αφαςία είναι 
διαταραχι λόγω βλάβθσ ςτον  εγκζφαλο που μπορεί να επθρεάςει όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ 
γλϊςςασ- τόςο το γραπτό λόγο (κατανόθςθ και ζκφραςθ) όςο και τον προφορικό λόγο 
(κατανόθςθ και ζκφραςθ).  
Ο λόγοσ και θ γλϊςςα είναι ςυνδεδεμζνα με τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ όπωσ ςκζψθ, 
οργάνωςθ και μνιμθ. Κατά ςυνζπεια οι εκπτϊςεισ ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ 
επιδεινϊνουν τισ διαταραχζσ λόγου και γλϊςςασ.  
 
Τα τελευταία είκοςι χρόνια θ λογοπακολογία διαδραματίηει ενεργό ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ 
και δθμιουργία παρεμβατικϊν προγραμμάτων ςίτιςθσ και κατάποςθσ. Οι δυςκολίεσ αυτζσ 
οφείλονται ςε νευρολογικι εξαςκζνθςθ νευρομυικϊν ςυςτθμάτων ι και ςε δυςλειτουργία 



του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ που εμπλζκονται τόςο ςτθν ομιλία τόςο και ςτθ 
διαχείριςθ του φαγθτοφ και ςτθν κατάποςθ.  
 
Οι βαςικζσ αιτίεσ των διαταραχϊν του λόγου, τθσ ομιλίασ και γενικά τθσ επικοινωνίασ ςτα 
παιδιά, ςυμπεριλαμβάνουν: 

 Νευρολογικζσ πακιςεισ όπωσ 
1. Εγκεφαλικι Παράλυςθ 
2. Υδροκεφαλία 
3. Μικροκεφαλία  
4. Κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ 
5. Επιλθψία 
6. Λοιμϊξεισ όπωσ Μθνιγγίτιδα  
7. Νεοπλάςματα 

 Γενετικοί παράγοντεσ 

 Χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ   

 Διάχυτθ Αναπτυξιακι Διαταραχι 

 Σοβαρι νευροψυχιατρικι διαταραχι (φάςμα διαταραχϊν αυτιςμοφ) 

 Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ με ι χωρίσ υπερκινθτικότθτα 

 Αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ (κϊφωςθ ι διαταραχζσ ςτθν ακοι) 
 
Οι βαςικζσ αιτίεσ διαταραχϊν γλϊςςασ, λόγου και ομιλίασ ςτουσ ενιλικεσ 
ςυμπεριλαμβάνουν 

 Νευρολογικζσ πακιςεισ όπωσ  
1. Εγκεφαλικά επειςόδια 
2. Κρανιοεγκεφαλικζσ Κακώςεισ  

   3.   Εκφυλιςτικζσ Νόςοι  
-Σκλιρυνςθ κατά πλάκασ 
- Νόςοσ του Αλτςχαϊμερ 
-Νόςοσ του Πάρκινςον 
-Πολυεμφραγματικι εγκεφαλοπάκεια 
-Νόςοσ του Χάντινκτον 

4. Επιληψία 
5. Νεοπλάςματα 
6. Λοιμώξεισ 

 Ψυχιατρικζσ Πακιςεισ 

 Αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ (κϊφωςθ ι διαταραχζσ ςτθν ακοι) 
 
Οι Κρανιοεγκεφαλικζσ κακϊςεισ και τα εγκεφαλικά επειςόδια αποτελοφν τισ δφο 
ςυχνότερεσ αιτίεσ αναπθρίασ του πλθκυςμοφ και προκαλοφν ςθμαντικι κοινωνικι και 
οικονομικι επιβάρυνςθ προσ το κράτοσ και τθν οικογζνεια του αςκενοφσ λόγω 
μακρόχρονθσ εξάρτθςθσ και επιβάρυνςθσ ςε κοινωνικά ςυςτιματα.  Για αυτό θ πρόλθψθ 
και θ ςυςτθματικι αποκατάςταςθ τουσ ζχουν ςθμαντικζσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ 
ςυνζπειεσ.  



 Συγκεκριμζνα, οι εγκεφαλικζσ κακϊςεισ είναι θ κφρια αιτία κανάτου και 
ανικανότθτασ ςε άτομα κάτω των 34 ετϊν 

• Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ εγκεφαλικι κάκωςθ αποτελεί τθν αιτία για 1 
εκατομμφριο ειςδοχζσ ςτο νοςοκομείο κάκε χρόνο. 

• Στθν Κφπρο, υπιρξαν γφρω ςτισ 1800 περιπτϊςεισ εγκεφαλικοφ τραφματοσ που 
απαιτοφςε εκτενι νοςθλεία το 2005 (από κρατικά νοςοκομεία μόνο).  

– Αυτόσ ο αρικμόσ είναι υψθλότεροσ από τον αρικμό νοςθλευόμενων 
περιπτϊςεων οξζοσ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου και ιςχαιμικισ 
καρδιοπάκειασ μαηί.  

– Αντανακλά μια αναλογία περίπου 243 νζων περιπτϊςεων ανά 100,000 
άτομα.  

– Δεν περιλαμβάνει τον αρικμό ιπιων κακϊςεων που δεν ειςάγονται ςτουσ 
καλάμουσ των κρατικϊν νοςοκομείων αλλά παίρνουν απλά εξιτιριο. Αυτόσ 
ο αρικμόσ αναμζνεται να είναι μεγαλφτεροσ. 

 
Αναφορικά με τα εγκεφαλικά επειςόδια,  άνω των 1300 εγκεφαλικϊν επειςοδίων 
χρειάςτθκαν ειςδοχι και περίκαλψθ (κρατικά νοςοκομεία) και αντιςτοιχοφν ςε 173 
περιπτϊςεισ ανά 100,000 πλθκυςμό (Ίδρυμα Στατιςτικισ και Ερευνϊν Κφπρου). Ο αρικμόσ 
δεν ςυμπεριλαμβάνει αςκενείσ που δεν ειςαχκικανε ςτα νοςοκομεία για παραμονι ι 
αςκενείσ ςε ιδιωτικά νοςοκομεία. Τα τελευταία δεκαπζντε χρόνια παρουςιάηεται αφξθςθ 
περιςτατικϊν ςε άτομα κάτω των 50 ετϊν που βρίςκονται ςτθν ακμι τθσ παραγωγικότθτασ 
τουσ.   
 
Κακϊσ το προςδόκιμο θλικίασ ςτθν Ευρϊπθ και Κφπρο ςυνεχίηει να αυξάνεται, αναμζνεται 
πωσ ο αρικμόσ των θλικιωμζνων άνω τα 65 κα μεγαλϊνει. Ο κίνδυνοσ για άνοια που 
προκαλείται από εκφυλιςτικζσ νόςουσ όπωσ τθν αςκζνεια Alzheimer, και 
πολυεμφραγματικι εκγεφαλοπάκεια αυξάνεται με τθν θλικία και διπλαςιάηεται ανά 
δεκαετία άνω των 65. Γφρω ςτα 10% του πλθκυςμοφ άνω των  65 χρόνων, πάςχει από 
Alzheimers, ενϊ ο αρικμόσ των αςκενϊν ανζρχεται ςτα 50% ςε άτομα άνω των 85. Η άνοια 
προκαλεί μείωςθ τθσ ευφυΐασ, τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ ικανότθτασ για επικοινωνία 
και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πλιρθ εξάρτθςθ του αςκενοφσ. Η ζγκαιρθ διάγνωςθ και 
εφαρμογι παρεμβατικϊν προγραμμάτων για βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και μνιμθσ είναι 
βαςικά ςτοιχεία για τθ διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν. Ο 
λογοπακολόγοσ είναι μζροσ τθσ πολυκεματικισ ομάδασ αξιολόγθςθσ και παρζμβαςθσ 
αςκενϊν με εκφυλιςτικζσ διαταραχζσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ.  
 

Η αποκατάςταςθ των αςκενϊν με νευρολογικζσ πακιςεισ ςυμπεριλαμβάνει ςυςτθματικζσ 
προςπάκειεσ και ςυνεργαςία ειδικϊν αποκατάςταςθσ όπωσ λογοπακολόγο, ακουολόγο, 
φυςιοκεραπευτι, εργοκεραπευτι, ψυχολόγο, διατροφολόγο και εκπαιδευτικό (για παιδιά), 
που ςε ςυνεργαςία με διάφορεσ ειδικότθτεσ γιατρϊν (παιδονευρολόγο, νευρολόγο, 
νευροχειροφργο,  γενετιςτι, γαςτρεντερολόγο κ.α.), κα δουλζψουν ςυλλογικά για τθν 
καλφτερθ δυνατι πρόγνωςθ του αςκενι. Αυτι θ ςυλλογικι και ςυςτθματικι 
αποκατάςταςθ, ςε ανεπτυγμζνα ςυςτιματα υγείασ όπωσ αυτά τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ, 
αρχίηει αμζςωσ μετά τθ διάγνωςθ, όταν ακόμθ ο αςκενισ βρίςκεται ςτο νοςοκομείο. 



Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ ςυςτθματικι αποκατάςταςθ βοθκά όχι μόνο τον αςκενι και τθν 
οικογζνειά του, αλλά και το κοινωνικό και οικονομικό ςφςτθμα μιασ και μειϊνεται το 
επίπεδο αναπθρίασ και το κόςτοσ ςτο κράτοσ για μακρόχρονθ παροχι υπθρεςιϊν. 
Ταυτόχρονα θ ζγκαιρθ και ςυςτθματικι αποκατάςταςθ βοθκά ςτθν πρόλθψθ 
δευτερογενϊν παραγόντων που ςυντείνουν ςτθν επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ του 
αςκενοφσ με δυςμενι κοινωνικά και οικονομικά επακόλουκα. Στθν παροφςα φάςθ, θ 
Κφπροσ δεν διακζτει οργανωμζνο και επαρκζσ ςφςτθμα (ςτον κρατικό ι ςτον ιδιωτικό 
τομζα) για αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ ατόμων με νευρολογικζσ διαταραχζσ. Οι 
ανάγκεσ αυτοφ του πλθκυςμοφ, είναι πολλζσ και πολυδιάςτατεσ, που επιβάλλουν το 
ςυνεχι ςυντονιςμό και ςυνεργαςία των διαφόρων ειδικοτιτων που προαναφζρκθκαν ζτςι 
ϊςτε να επιτευχκεί το τρίπτυχο τθσ αυτονομίασ, τθσ ανεξαρτθςίασ και τθσ ομαλισ 
ζνταξθσ/επανζνταξθσ ςτο κοινωνικό ςφνολο.   Για αυτό, καλοφμε το κράτοσ να εντάξει τθν 
αποκατάςταςθ ςτο Γενικό Σχζδιο Υγείασ ϊςτε να είναι ςυνεπισ με τισ διακθρφξεισ του 
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ. Θα πρζπει να δθμιουργιςει και να αναβακμίςει τισ 
υπθρεςίεσ αποκατάςταςθσ τόςο για παιδιά όςο και για ενιλικεσ για τθ βελτίωςθ του 
επιπζδου ηωισ των πολιτϊν του. Ο ςφλλογοσ μασ είναι ζτοιμοσ να ςυμμετζχει και να 
ςυνειςφζρει ςτισ προςπάκειεσ του κράτουσ για να επιτφχουμε τον παραπάνω ςτόχο. 
 


