ΕΙΑΓΩΓΗ-ΚΟΠΟ: Ωο ζαιακηθό ζύλδξνκν νξίδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ πξνθύπηεη κεηά
από αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα(AEE),αηκνξξαγία ,όγθνπο θαη άιιεο βιάβεο ζηελ πεξηνρή
ηνπ ζαιάκνπ. Οη εθδειώζεηο πνηθίινπλ αλαιόγσο ηνπ ζεκείνπ πξνζβνιήο κε ζπρλόηεξεο ηηο
δηαηαξαρέο κλήκεο, ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο, ηελ ππαηζζεζία θπξίσο ησλ άθξσλ (πνπ
νδεγεί ζην ζαιακηθό πόλν), δηαηαξαρή ηεο ελ ησ βάζεη αηζζεηηθόηεηαο θαη εκηαλνςία .
ΤΛΙΚΟ /ΜΕΘΟΔΟ: Άλδξαο 62 εηώλ δηεθνκίζζε ζηελ θιηληθή ιόγσ ηζραηκηθνύ ΑΕΕ ζηελ πεξηνρή
ηνπ ζαιάκνπ (ΑΡ). Η αξρηθή εθηίκεζε έδεημε βαξηά δηαηαξαρή επηπνιήο θαη ελ ησ βάζεη
αηζζεηηθόηεηαο ΔΕ εκηκνξίνπ ζώκαηνο θαη εκίζεσο πξνζώπνπ κε ςεπδναζεησζηθέο θηλήζεηο άθξσλ
ρσξίο δηαηαξαρή ηεο κπτθήο ηζρύνο θαη κε ζπλνδέο δηαηαξαρέο κλήκεο, ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο.
Οξγαλώζεθε πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο κε ζπλεδξίεο θπζηθνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη
ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, δηάξθεηαο 2 σξώλ, 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τν ζεξαπεπηηθό πξσηόθνιιν
πεξηειάκβαλε επαλεθπαίδεπζε ησλ γλσζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ (κλήκεο-πξνζνρήο), αζθήζεηο
ζπληνληζκνύ κε ζθόπηκεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, βειηίσζεο ηεο ηδηνδεθηηθόηεηαο. Η
αμηνιόγεζε ησλ γλσζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ γίλεηαη θάζε ηέζζεξεηο εβδνκάδεο κε ην MINI MENTAL
STATE (MMS) TEST , θαη ηεο ηδηνδεθηηθόηεηαο θαη ππαηζζεζίαο κε ην REVISED NOTTINGHAM
SENSORY ASSESSMENT (RNSA).

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ:

Η αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ ΜMS ήηαλ 8/30 , ε δεύηεξε 15/30 , ε ηξίηε 18/30 θαη ε ηειεπηαία
πξν εμόδνπ αμηνιόγεζε ήηαλ 23/30.Η αληίζηνηρή αμηνιόγεζε ηεο αηζζεηηθόηεηαο (επηπνιήο θαη
ελ ησ βάζεη ) κε ην RNSA ε αξρηθή ήηαλ (0/0), ε δεύηεξε ήηαλ (1/1 )θαη ε ηξίηε (2/2) θαη
παξέκεηλε έηζη θαη πξηλ ηελ έμνδν ηνπ αζζελνύο. Ο αζζελήο εμήιζε βαδίδνληαο ειεύζεξα θαη
όληαο αλεμάξηεηνο ζηηο απιέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ελώ ζηηο πην ζύλζεηεο
ρξήδεη επίβιεςεο.
MRI ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ζηελ εηζαγσγή

MMS πξηλ ηελ έμνδν

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ:

Τν ζαιακηθό ζύλδξνκν είλαη έλα ζρεηηθά ζπάλην ζύλδξνκν ην
νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από εμσππξακηδηθά θαηλόκελα
(εκηβαιιηζκόο, εκηαζέησζε ή αζηήξημε) θαη αλαηζζεζία
αλαθεξόκελε ζηελ ελ ησ βάζεη αηζζεηηθόηεηα, εκηαηαμία θαη
ηξόκν, ελώ ηα έκθξαθηα ησλ παξάκεζσλ ζαιακηθώλ θιάδσλ
νδεγνύλ ζην ζύλδξνκν Korsakoff. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
γηα ην ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο είλαη

πεξηνξηζκέλεο.
Λόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ , ην πξόγξακκα
απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ απηώλ είλαη πνιπδηάζηαην
θαη απαηηεί ηελ θαιή ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκό ηεο νκάδνο
απνθαηάζηαζεο . Ο ρξόλνο εθπαίδεπζεο είλαη καθξύο ελώ είλαη
απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνύο.

