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Ομιλία για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων επικοινωνίας 

και κατάποσης των ατόμων με 

κινητικές διαταραχές  

Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό 

δυσκολότερη  στην πλειονότητα των ασθενών με Κινητικές Διαταραχές, οδηγώντας σε αδυναμία 

διατήρησης εργασιακών και οικογενειακών/κοινωνικών ρόλων. Ομοίως, η ικανότητα να απολαμβάνουμε 

ένα γεύμα με ασφάλεια μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από τον τρόμο, τη βραδυκινησία και την 

ακαμψία των μυών που εμπλέκονται στην κατάποση.  Η πνευμονία από εισρόφηση είναι εξάλλου η 

κύρια αιτία θανάτου στην Νόσο του Πάρκινσον (ΝΠ). 

Παρά τις προόδους στις φαρμακολογικές και χειρουργικές θεραπείες, η ομιλία και η κατάποση (μαζί με 

το βάδισμα και την ισορροπία) εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση στη θεραπεία των Κινητικών 

Διαταραχών. 

 Αυτή η ομιλία στοχεύει να συγκεντρώσει τις βασικές γνώσεις και την κλινική πρακτική για την 

αξιολόγηση και τη θεραπεία προβλημάτων ομιλίας και κατάποσης στις υποκινητικές διαταραχές. Ο 

έλεγχος της σιαλόρροιας, μια αναπηρία που συχνά παραβλέπεται, θα συζητηθεί επίσης καθώς 

επηρεάζει τόσο την ικανότητα ομιλίας όσο και την ικανότητα κατάποσης. 

 Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία και το φάσμα των 

προβλημάτων ομιλίας και κατάποσης σε υποκινητικές διαταραχές.  

Θα συζητηθούν οι επιλογές αξιολόγησης και θεραπείας με βάση λειτουργικούς στόχους επικοινωνίας και 

συμμετοχής. 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Η Ελίνα Τριπολίτη έχει εργαστεί στο National Hospital for Neurology and Neurosurgery, UCLH NHS Trust, 

για περισσότερα από 20 χρόνια ως Clinical Specialist Speech and Language Therapist σε Κινητικές 

Διαταραχές. Είναι Επίτιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στις Διαταραχές Κινητικής Ομιλίας στο Ινστιτούτο 

Νευρολογίας, Queen Square, Λονδίνο Η.Β. Της απονεμήθηκε το διδακτορικό της το 2010 με θέμα «Impact 

of Deep Brian Stimulation on Speech in patients with Parkinson’s Disease and Dystonia» και έχει 

συγγράψει πολυάριθμα άρθρα και βιβλία σχετικά με τις κινητικές διαταραχές του λόγου. Εργάζεται με 

ασθενείς με Κινητικές Διαταραχές σε μια διεπιστημονική ομάδα και με τους φροντιστές τους για τη 

βελτίωση της επικοινωνίας και της κατάποσης. Έχει συν ιδρύσει τη Χορωδία «Sing for Joy», μια 

φιλανθρωπική οργάνωση που στοχεύει να προωθήσει το κοινοτικό τραγούδι για άτομα με Κινητικές 

Διαταραχές και το «Brainwave» μια διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης για φροντιστές ασθενών με PD. Είναι 

Πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης Λόγου της Εταιρείας Κινητικών Διαταραχών 

(www.movementdisorders.org, MDS) και Συμπρόεδρος του MDS Health Professions SIG καθώς και μέλος 

της Επιτροπής Εκπαίδευσης MDS-Europe.  

http://www.movementdisorders.org/

