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ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Αλεπλιώτης Δημήτριος
Προπτυχιακός Φοιτητής στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης



Νοητική λειτουργία κάτω του 
φυσιολογικού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ανεπάρκεια τουλάχιστον σε δυο 
από τις δέκα περιοχές της 
προσαρμογής 

Οριακή με ΔΝ 68-83,  ελαφριά με ΔΝ 52-67, 
 μέτρια με ΔΝ με 36-51 , σοβαρή με ΔΝ 20-
35 και βαθιά με ΔΝ κάτω του 20
Τάση για παχυσαρκία ,αρκετούς σπασμούς, 
συγγενείς ανωμαλίες ουροποιογεννητικούς 
συστήματος ,συγγενείς καρδιοπάθειες, ανωμαλίες 
όπως είναι τα ανώμαλα δόντια και η θολωτή 
υπερώα και μικρεγκεφαλία .



Φυσική κατάσταση ατόμων με ΝΥ 

Υψηλός δείκτης μάζας σώματος και χαμηλή οστική 
πυκνότητα

Χαμηλό επίπεδο μυϊκής δύναμης, αντοχής, ταχύτητας 
και ευκινησίας και προβλήματα ισορροπίας 

Έλλειψη συντονισμού, μειωμένη αντίληψη της εικόνας 
του σώματος, φτωχά ή ατελή αντιληπτικά και κινητικά 
πρότυπα, μειωμένη ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης-
προσοχής

Επίπεδα φυσικής κατάστασης χαμηλά (Kittredge και 
συν. 1994; Pitteti & Tan, 1991) και ρυθμός ελάττωσης 
των φυσικών τους ικανοτήτων γρήγορος



Γενετικά σύνδρομα συνοδευόμενα 
από ΝΥ 

Willia
ms

 Έχουν την τάση να μη φοβούνται τους ξένους 
και δείχνουν ενδιαφέρον στην επαφή με 

ενηλίκους. Υπερευαισθησία σε υψηλής έντασης 
θορύβους καθώς το σύνδρομο συνοδεύεται από 

πολύ ευαίσθητη αίσθηση της ακοής

Prade
r-Willi

Εμμονή με το φαγητό - Μονοκόμματη κατατομή 
σώματος (έλλειψη "καμπυλών" κορμού) - 
Καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου και κινητικών 
δεξιοτήτων - Μαθησιακές δυσκολίες - 
Διαταραχές ύπνου - Αυτοτραυματισμός 
(επιφάνειας δέρματος) 



Γενετικά σύνδρομα συνοδευόμενα 
από ΝΥ 

Σύνδρο
μοDow
n

Καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις , 
κινητικές και μεταβολικές ανωμαλίες, 

αιματολογικές μεταβολές.Αστάθεια στην 
ατλαντοαξονική άρθρωση.

Fragil
e X

•Κακή βλεμματική επαφή.
•Φτερούγισμα του χεριού.
•Περίεργες χειρονομίες.
•Δάγκωμα χεριών.
•Φτωχές αισθητηριακές 
δεξιότητες

Σύνδρομ
ο Turner

Καταπονημένη ωλένη (τα χέρια λυγίζουν ελαφρώς 
στους αγκώνες) (75%) και προβλήματα ελέγχου 

βάρους



Þ Άνωση
Þ Υδροστατική 

πίεση
Þ Πυκνότητα
Þ Αντίσταση
Þ Θερμοκρασία

Ευεργετικές ιδιότητες νερού

Καθιστούν ιδιαίτερα 
αποτελεσματική την 
άσκηση στο νερό σε 
σχέση με τις άλλες 
μορφές άσκησης

Τα περισσότερα 
οφέλη προκύπτουν 
από τις συνθήκες 
που δημιουργούν 
αυτές οι ιδιότητες



Οφέλη της υδρογυμναστικής
Þ Κοινωνικοποίηση
Þ Ενδυνάμωση μυών
Þ Αύξηση μυικου τόνου
Þ Αύξηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων
Þ Ανάπτυξη της αναπνευστικής λειτουργίας
Þ Καρδιοαναπνευστική λειτουργία
Þ Επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλον
Þ Αντιμετωπίση κατάθλιψης
Þ Σημαντική απώλεια βάρους
Þ Βελτίωση της ευεξίας , της αυτοεκτίμησης και 

της συμπεριφοράς
Þ Συνεργασία ματιού και χεριού
Þ Μείωση της καρδιακής συχνότητας ηρεμίας



Οφέλη της υδρογυμναστικής
Þ Βελτίωση της ταχύτητας, της αντοχής ,της 

δύναμης 
Þ Συμβολή στη γνωστική και νοητική ανάπτυξη
Þ Το αποτελεσματικότερο μέσο μάθησης
Þ Ανεξαρτησία και αυτονομία στη κοινωνία
Þ Βελτίωση του προσανατολισμού στο χώρο
Þ Καλύτερη εμπέδωση εννοιών και όρων
Þ Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων
Þ Ενίσχυση της ψυχικής ισορροπίας 
Þ Βελτίωση της στατικής και ψυχικής 

ισορροπίας
Þ Καλύτερη λειτουργία του λεμφικού 

συστήματος και μείωση οιδημάτων
Þ Προάγεται η μυϊκή χαλάρωση και μειώνεται ο 

μυϊκός σπασμός
Þ Μειώνεται η ευαισθησία στον πόνο



Μέθοδοι υδροθεραπείας 

Halliwick

Στόχος : Ασφάλεια και Αυτονομία
10 σημεία : Νοητική προσαρμογή, Οβελιαία 
περιστροφή, Εγκάρσια περιστροφή, 
Επιμήκη περιστροφή, Συνδυασμένη 
περιστροφή, Άνωση, Ισορροπία σε πλήρη 
ακινησία, Ισορροπία σε δίνη, Αποδέσμευση, 
Εκμάθηση κολύμβησης

Watsu
Ο ασθενής βρίσκεται στην αγκαλιά του 
θεραπευτή (αρχικά σε μια εμβρυική στάση) 
Περιλαμβάνει μασάζ και μια σειρά από 
επιπλέουσες χορευτικές κινήσεις



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣπουδαιότητα της 

συμμετοχής σε 
προγράμματα 

υδρογυμναστικής

Σεμινάρια και διαλέξεις από 
ειδικούς για τις ευεργετικές 

επιδράσεις του νερού

Προσεκτικό, Ενημερωμένο 
και εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό

Πιθανή ένταξη της 
κολύμβησης ως μέθοδο 
εκμάθησης στα σχολεία

Δημιουργία 
εξατομικευμένου 

προγράμματος για κάθε 
παιδί ανάλογα με τις 

ικανότητες του και τις 
ανάγκες του

Δια βίου άσκηση με 
αποφυγή τυχόν 

αθλημάτων που μπορεί 
να δημιουργήσουν 

τραυματισμό. 



Ενδεικτική βιβλιογραφία
1) Chera-Ferrario B. Opportunities for psycho-motor skills development in children with Down 

syndrome - adapted swimming. Sport Society 12(2): 190-195,2012

2) Effects of Integrated Sport Participation on Perceived Competence for Adolescents with 

Mental Retardation, April 2000, Grégory Ninot 1* , Jean Bilard 1* , Didier Delignières 1* , 

Michel Sokolowski 2

3) Group aquatic aerobic exercise for children with disabilities, October 2008, Margaret E 

O’Neil ,Maria Fragala

4) Effects of Special Olympics International on Social Competence in Persons with Mental 

Retardation, 2006 Elisabeth Dynkens, Donald Cohen

5) American Red Cross. (1977a).Adapted aquatics. Garden City, NY: Doubleday

6) Association of Swimming Therapy. (1992) Swimming for people with disabilities. A. & C. Black 

(2nd ed.). London

7) Canadian Red Cross.(1969). Manual for teaching swimming to the disabled. Toronto: Author



Ενδεικτική βιβλιογραφία
1) Cowley P, Ploutz-Snyder L, Baynard T, Heffernan K, Jae S, Hsu S, Lee M, Pitetti K, Reiman M, Fernhall B.( 2010). Physical 

fitness predicts functional tasks in individuals with Down syndrome.Med Sci Sports 

2)  Dulcy, F.H. (1983). Aquatic programs for disabled children: An overview and an analysis of the problems. Phys Occup 

Ther Pediatr

3)  Fernhall B, McCubbin JA, Pitetti KH, Rintala P, Rimmer JH, Millar AL, De Silva A. (2001).Prediction of maximal heart rate 

in individuals with mental retardation. Med Sci Sports Exerc

4)  Fragala-Pinkham M, Haley SM, O’neil ME. (2008).Group aquatic aerobic exercise for children with disabilities. 

Developmental Medicine and Child Neurology

5)  Horvat M, Croce R.( 1995). Physical rehabilitation of individuals with mental retardation: Physical fitness and information 

processing. Crit Rev Phys Rehabilitation Med

6)  Mackinnon K. (1997).An evaluation of the benefits of Halliwick swimming on a child with mild spastic diplegia. APCP 

Journal 30-39,. 83.

7)  Martin K.(1983) Therapeutic pool activities for young children in a community facility. Phys Occup Ther Pediatr,3:59-74

8)  Mendonca, G.V. & Pereira, F.D. (2009) Influence of long-term exercise training on submaximal and peak aerobic capacity 

and locomotor economy in adults males with Down’s syndrome. Med Sci Monitor, 15(2), 33-39. 86.

9)  Millar LA, Fernhall B, Burkett LN.(1993) Effects of aerobic training in adolescents with Down syndrome. Med Sci Sports 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

