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Η διαδικασία «διάγνωσης» µίας οποιασδήποτε 
διαταραχής είναι προϊόν µίας πολύπλοκης και 

πολύπλευρης διαδικασίας που λέγεται αξιολόγηση και 
µπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από έναν ειδικό

Δεν «βλέπουµε» συνεχώς πιθανές διαταραχές στα παιδιά µας.



ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS)

Πρόκειται για µια οµάδα διαταραχών χαρακτηριζόµενη από δυσκολίες στην 
ανάπτυξη πολλαπλών βασικών ανθρώπινων λειτουργιών. 

Η ανάπτυξη των νηπίων αφορά διάφορους τοµείς όπως η οµιλία, η
επικοινωνία, η αδρή κινητικότητα (πότε κάθεται , πότε βαδίζει...) και η λεπτή
κινητικότητα (σύλληψη µε τα δάκτυλα, γραφή..). Αν σε κάποιον ή κάποιους
τοµείς υστερεί ένα παιδί τότε εµφανίζει διαταραχή της ανάπτυξης.



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ;

• Αυτισµός (Autism)

• Σύνδροµο Asperger (Asperger Syndrome)

• Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή- µη προσδιοριζόµενη αλλιώς (P.D.D.-
N.O.S., Pervasive Developmental Disorder- not otherwise specified)

• Σύνδροµο Rett (Rett Syndrome)

• Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή (Childhood Disintegrative Disorder)



ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ; 

Από την ηλικία των 12-18 µηνών.....

• η καθυστέρηση οµιλίας, 

• η διαταραχή στην επικοινωνία, 

• η διαταραχή στην συµπεριφορά και 

• η διαταραχή στις κοινωνικές σχέσεις



ΔΕΠΥ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ATTENTION DEFICIT HYPERACITIVITY DISORDER)

Η Διαταραχή Ελλειµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ) είναι µια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της 
παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σηµαντικό ποσοστό 
και στην ενήλικη ζωή. 

Τα χαρακτηριστικά της συµπτώµατα, δηλ. η διάσπαση
προσοχής, η παρορµητικότητα και η υπερκινητικότητα, θεωρούνται
τόσο κοινά στην παιδική ηλικία,που συχνά η διάγνωση παραβλέπεται.



Για να διαγνωστεί ένα παιδί µε ΔΕΠΥ θα
πρέπει να εµφανίζει 6 ή περισσότερα
κριτήρια από κάθε κατηγορία για
περισσότερους από 6 µήνες, και κάποια
από αυτά να είναι παρόντα πριν την
ηλικία των 7 ετών. Η ύπαρξη των
συµπτωµάτων αυτών έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση της
λειτουργικότητας του παιδιού τόσο στο
σπίτι όσο και στο σχολείο.



ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ;

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
• Είναι υπερβολικά δραστήριο σε
σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του

• Κάνει άσκοπες κινήσεις (π.χ.
στριφογυρίζει ή ανοίγει ντουλάπια
χωρίς λόγο)

• Σε συνθήκες που απαιτείται ησυχία
είναι σχεδόν αδύνατο να
παραµείνει ήρεµο (π.χ. στην τάξη,
στο φαγητό)

ΔΙΆΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΉΣ

• Είναι αφηρηµένο και χάνει τα 
πράγµατά του

• Δεν έχει υποµονή να ακούσει 
οδηγίες

• Απαντά πριν ολοκληρωθεί µια 
ερώτηση

• Όταν καταφέρνει να συγκεντρωθεί 
αποσπάται εύκολα από το τηλέφωνο, 
το κουδούνι, µια κόρνα κλπ. και 
κάνει πολύ ώρα να επανέλθει

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΌΤΗΤΑ

• Δεν µπορεί να περιµένει τη 
σειρά του για να παίξει ή να 
µιλήσει

• Δεν υπακούει σε κανόνες

• Δεν έχει την αίσθηση του 
κινδύνου

• Η διάθεσή του αλλάζει από 
τη µια στιγµή στην άλλη



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

Οι Διαταραχές λόγου και Οµιλίας είναι διαταραχές κατά τις οποίες
εµφανίζονται δυσκολίες στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση
των ήχων σε λέξεις στο φωνολογικό σύστηµα της γλώσσας. Δηλαδή
µια ολόκληρη οµάδα ήχων δεν έχει κατακτηθεί σωστά και συνεπώς
πολλαπλοί ήχοι προφέρονται λανθασµένα, ενώ δεν θα έπρεπε
σύµφωνα µε τη χρονολογική ηλικία του παιδιού.



ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικευµένος όρος που περιγράφει µια µεγάλη
οµάδα πολύµορφων δυσκολιών οι οποίες εκδηλώνονται µε ένα ευρύ φάσµα
γλωσσικών διεργασιών και αναφέρεται στη λειτουργία και εκµάθηση της οµιλίας, της
ανάγνωσης, της γραφής, της κατανόησης και των µαθηµατικών.

Οι µαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση µε τη νοηµοσύνη ενός παιδιού και
προέρχονται από µια διαφορετικότητα στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει τη λήψη,
την επεξεργασία και την επικοινωνία µιας πληροφορίας. Με απλά λόγια, τα παιδιά
µε µαθησιακές δυσκολίες βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγµατα µε
διαφορετικό τρόπο.

Ένα παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες ΔΕΝ µπορεί να προσπαθήσει περισσότερο, ΔΕΝ µπορεί 
να δώσει περισσότερη προσοχή και ΔΕΝ µπορεί να κινητοποιηθεί από µόνο του. Το µόνο που 

χρειάζεται είναι να του δείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα τα επιτύχει όλα αυτά.



ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΟΙ ΤΥΠΟΙ:

• ΔΥΣΛΕΞΙΑ
• Δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας
• Προβλήµατα στην ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία κλπ

• ΔΥΣΑΡΙΘΜΙΣΙΑ
• Δυσκολία στην αριθµητική και τα µαθηµατικά
• Προβλήµατα στην επίλυση ασκήσεων, στην κατανόηση του χρόνου, των χρηµάτων κ.α.

• ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ
• Δυσκολία στη γραφή
• Προβλήµατα µε τον γραφικό χαρακτήρα, την ορθογραφία, την οργάνωση ιδεών κλπ

• ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ
• Δυσκολία στις λεπτές κινητικές ικανότητες
• Προβλήµατα στην ισορροπία, στις χειρωνακτικές εργασίες κλπ





ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

• Το παιδί είναι λυπηµένο, κλαίει εύκολα, έχει θλιµµένη
έκφραση, είναι άτονο, δεν έχει αντοχές και όρεξη για φαγητό.

• Τίποτα δεν το ευχαριστεί ή το διασκεδάζει, δεν έχει διάθεση
για παιχνίδι, δεν θέλει τίποτα, κάποιες φορές ούτε και να
ζήσει.

• Είναι ευερέθιστο, επιθετικό, ανήσυχο και δεν µπορεί να
συγκεντρωθεί το ίδιο εύκολα όπως πριν.

• Δεν τα καταφέρνει στις σχολικές εργασίες και τα µαθήµατά
του, όπως παλαιότερα. Γενικά, η σχολική του επίδοση
µειώνεται αισθητά.

• Εµφανίζει, συχνά, διάφορα σωµατικά συµπτώµατα χωρίς,
όµως, να υπάρχουν ιατρικά ευρήµατα που να τα δικαιολογούν



ΑΓΧΏΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

• Διαταραχή άγχους αποχωρισµού 

• Κοινωνική αγχώδης διαταραχή 

• Γενικευµένη Αγχώδης διαταραχή 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Οι διατροφικές διαταραχές που εµφανίζονται κατά την παιδική ηλικία είναι 

διαφορετικές από αυτές που µπορεί να αντιµετωπίζουν οι έφηβοι και οι ενήλικες. Πιο 
συγκεκριµένα αυτές είναι:

• Επιλεκτικότητα στην τροφή

• Παιδιά «χωρίς όρεξη»

• Φοβία για το φαγητό

• Άρνηση τροφής

• Ανάρµοστη υφή φαγητού για την ηλικία του παιδιού

• Αποφυγή φαγητού- συναισθηµατική διαταραχή

• Διάχυτη άρνηση τροφής

• Νευρογενής ανορεξία
• Νευρογενής βουλιµία


