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Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας  χρή-
ζει λογοθεραπευτικής  παρέμβασης, 
όταν παρουσιάζει κάποια από τις 
παρακάτω  δυσκολίες:

aΠαρουσιάζει  δυσκολίες  στην  άρθρωση  και  στη  
φωνολογία. Δεν  προφέρει  κάποια  φωνήματα  ή  τα  
αντικαθιστά  με  κάποια  άλλα,  απλοποιεί  συμφωνι-
κά  συμπλέγματα, αλλάζει  τη  σειρά  των   φωνημά-
των  στη  λέξη.

aΠαρουσιάζει  δυσκολίες στην  έκφραση και στην  
κατανόηση  του  λόγου. Δυσκολεύεται να σχηματίσει  
προτάσεις,  να  εκφράσει τις  σκέψεις  του  και  τα  συ-
ναισθήματά του μέσω του λόγου,  δυσκολεύεται  να  
περιγράψει  απλά  γεγονότα, να  αφηγηθεί  μία  ιστο-
ρία, να  ξεκινήσει και να διατηρήσει  μία  συζήτηση,  κά-
νει  πολλά  γραμματικά  και  συντακτικά  λάθη,  δυσκο-
λεύεται  στην  εκτέλεση  απλών  και  σύνθετων  εντο-
λών,  έχει  φτωχό  λεξιλόγιο  σε  σχέση  με  τους  συνο-
μήλικούς  του.

aΔυσκολεύεται  στη  ροή  της  ομιλίας  (τραυλίζει).
Κολλάει,  επαναλαμβάνει ή  επιμηκύνει  φθόγγους  ή  
συλλαβές,  δυσκολεύεται  να ξεκινήσει  μία  πρόταση,  
παρουσιάζει  κάποιο  τικ.

aΔυσκολεύται  στην  επικοινωνία, λόγω  βαρηκοιας, 
διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (αυτισμός), εγκε-
φαλικής  παράλυσης,  νοητικής  υστέρησης,  κάποιου  
συνδρόμου.

aΠαρουσιάζει διαταραχές στη φωνή (δυσφωνία-
αφωνία).

aΠαρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες (δυσκολίες 

στην ανάγνωση, στη γραφή, στα μαθηματικά), διάσπα-
ση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.

Ο  λογοθεραπευτής  αφού  αξιολογήσει  το  γλωσσι-
κό  επίπεδο  του  παιδιού ή το μαθησιακό σε περιπτώ-
σεις μαθησιακών δυσκολιών,  θα  σχεδιάσει  ένα   θε-
ραπευτικό πρόγραμμα με  στόχο  την  αποκατάσταση  
των  διαταραχών  της   ομιλίας,  του  λόγου,  της φω-
νής  ή των μαθησιακών δυσκολιών του  παιδιού  σε συ-
νεργασία και με άλλους ειδικούς σε περιπτώσεις που εί-
ναι απαραίτητο.
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&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου

Φίλοι αναγνώστες Καλή Χρονιά!
Διανύουμε πλέον τις πιο κρύες μέρες του χει-
μώνα και τις όποιες δυσκολίες προσωπικές ή 
οικονομικές η ζωή δεν σταματά στα προβλή-
ματα αλλά μας καλεί να τα διαχειριστούμε. 
Στην έκδοση αυτή, προσπαθήσαμε να ασχο-
ληθούμε με τις ανάγκες και την σωστή ανα-
τροφή του παιδιού και να ενθαρρύνουμε τους 
γονείς να νιώσουν μεγαλύτερη σιγουριά και 
αυτοπεποίθηση για τη σωστή διαπαιδαγώγη-
ση των παιδιών.
Στην προσπάθεια αυτή του «Χρονόμετρου» 
έχουν συμβάλλει επιστήμονες από την περιο-
χή μας, που με τα κείμενα τους και την εμπει-
ρία τους θα σας φανούν πολύτιμοι. Με την 
δική τους συμμετοχή μέσα από τα άρθρα και 
τις πολύτιμες συμβουλές τους εμπλούτισαν 
αυτή μας την έκδοση και την έκαναν αξιόλογη 
και πληρέστερη.
Οφείλουμε βέβαια να αναφερθούμε και στους 
επαγγελματίες της πόλης μας που με τον τρό-
πο τους συμβάλουν στην ψυχαγωγία και δια-
σκέδαση των μικρών μας φίλων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, και 
υποσχόμαστε να είμαστε σύντομα κοντά σας 
με μία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα έκδοση.

Διανύουμε πλέον τις πιο κρύες μέρες του χει-
μώνα και τις όποιες δυσκολίες προσωπικές ή 
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αυτοπεποίθηση για τη σωστή διαπαιδαγώγη-
ση των παιδιών.
Στην προσπάθεια αυτή του «Χρονόμετρου» 
έχουν συμβάλλει επιστήμονες από την περιο-
χή μας, που με τα κείμενα τους και την εμπει-
ρία τους θα σας φανούν πολύτιμοι. Με την 
δική τους συμμετοχή μέσα από τα άρθρα και 
τις πολύτιμες συμβουλές τους εμπλούτισαν 
αυτή μας την έκδοση και την έκαναν αξιόλογη 
και πληρέστερη.
Οφείλουμε βέβαια να αναφερθούμε και στους 
επαγγελματίες της πόλης μας που με τον τρό-
πο τους συμβάλουν στην ψυχαγωγία και δια-
σκέδαση των μικρών μας φίλων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, και 
υποσχόμαστε να είμαστε σύντομα κοντά σας 
με μία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα έκδοση.
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Η νεογνική βαρηκοΐα είναι μια πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από μείωση της ακοής και 
είναι 20 φορές πιο συχνή από άλλες νό-
σους, που ελέγχονται σε βάση ρουτίνας 
στα νεογέννητα (π.χ. φαινυλκετονουρία, 

υποθυρεοειδισμός).
Στα παιδιά απαντάται σε συχνότητα 3-4%, όπου το 1 
στα 1000 εμφανίζει σοβαρή βαρηκοΐα, γεγονός που θα 
επηρεάσει σημαντικά την επικοινωνία, καθώς και την 
μετέπειτα εξέλιξή του. Η διάγνωσή της είναι απαραί-
τητο να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα για τη σω-
στή ανάπτυξη των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων.
Παρόλα αυτά, υπολογίζεται, ότι σε ποσοστό περίπου 
50%, η εμφάνιση βαρηκοΐας καθυστερεί πολύ να προ-
καλέσει την υποψία των γονιών, δημιουργώντας στο 
παιδί προβλήματα λόγου και διάφορες συναισθηματι-
κές - ψυχολογικές διαταραχές.

Για την διάγνωση της συγγενούς  βαρηκοΐας  και κώ-
φωσης, πραγματοποιούνται αξιόπιστες διαγνωστι-
κές δοκιμασίες, οι οποίες επέτρεψαν και την εφαρμο-
γή προγραμμάτων καθολικού νεογνικού ελέγχου της 
ακοής(ΚΝΕΑ). Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυ-
τών εφαρμόζονται δύο αντικειμενικές εξεταστικές μέ-
θοδοι, οι ωτοακουστικές εκπομπές και τα ακουστικά 
προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους.
Οι ωτοακουστικές εκπομπές αποτελούν μία απλή, 
ακίνδυνη, σύντομη και χαμηλού κόστους εξέταση που 
γίνεται από τις πρώτες ημέρες της γέννησης, οπότε τα 
νεογνά κοιμούνται και δεν καταλαβαίνουν ότι εξετά-
ζονται. Κατά την εκτέλεση αυτής της εξέτασης μετα-
δίδονται στο νεογνό ήχοι χαμηλής έντασης, που δεν 
ενοχλούν το νεογνό και η ηχητική απάντηση από το 
αυτί καταγράφεται σε ειδική συσκευή. Η ΩΡΛ κλινι-
κή του Γ.Ν.Καβάλαςσυμμετέχει στο πρόγραμμα του 
ΚΕΕΛΠΝΟ για τον καθολικό έλεγχο ακοής των νεο-
γνών (ΚΝΕΑ),βάσει του οποίου διενεργείται καθημερι-
νά  έλεγχος της ακοής, με την χρήση των ωτοακου-
στικών εκπομπών,σε συνεργασία με την μαιευτική και 
παιδιατρική κλινική τουνοσοκομείου.
Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στε-
λέχους αποτελούν μια άλλη αντικειμενική μέθοδο 
για τον προσδιορισμό της ακοής όχι μόνο στα νεο-
γνά αλλά και σε βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά. Επει-
δή όμως για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εξέτασης 
χορηγείται ένα ειδικό φάρμακο για να κοιμηθεί πιο βα-
θιά το παιδί, εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις και 
σε παιδιά με παθολογικά αποτελέσματα από τις ωτο-
ακουστικές εκπομπές.

Η βάση της επιτυχίας είναι η πρώιμη διάγνωση της 
παιδικής βαρηκοΐας, στην οποία θεμελιώδη ρόλο παί-
ζει η μητέρα και, γενικότερα, η οικογένεια, που πρώτοι 
θα αναγνωρίσουν το πρόβλημα και θα οδηγήσουν το 
παιδί στον ωτορινολαρυγγολόγο.
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σημεία και συ-
μπτώματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τα 
παιδιά που μπορεί να έχουν απώλεια ακοής στις διά-
φορες ηλικίες.

Έτσι λοιπόν σε: 

1. Νεογνά (0-4 εβδομάδων)
Η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση της βαρηκοΐ-
ας στα νεογνά είναι σημαντική για την ανάπτυξη του 
παιδιού, γι αυτό και ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται 
πριν την έξοδο του από το Μαιευτήριο και να περι-
λαμβάνει όλα τα μωρά, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το 
50% της συγγενούς βαρηκοΐας αφορά νεογνά, που δεν 
έχουν πρόβλημα υγείας, ενώ μόνο το 50% αφορά νε-
ογνά υψηλού κινδύνου, που νοσηλεύονται στη Μονά-
δα Προώρων.
Νεογνά υψηλού κινδύνου θεωρούνται όσα έχουν:                                     
1. Κληρονομικό ιστορικό βαρηκοΐας
2. Συγγενείς λοιμώξεις (ερυθρά, τοξόπλασμα, κυττα-
ρομεγαλοιόςκ.α)
3. Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
4. Βάρος γέννησης μικρότερο από 1500gr
5. Ίκτερος, που απαιτεί αφαιμαξομετάγγιση
6. Μηνιγγίτιδα
7. Ασφυξία κατά τον τοκετό   

2. Βρέφη (4 εβδομάδων- 2 ετών)
Εδώ η συμβολή των γονέων και των παιδιάτρων είναι 
καθοριστική:
Τα παιδιά 4 εβδομάδων- 2 ετών που μπορεί να είναι 
ύποπτα για βαρηκοΐα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  ● Συνηθισμένοι θόρυβοι (γαύγισμα ενός σκύλου, ρο-
λόι, μουσική) δεν τα αποσπούν από το παιχνίδι.
  ● Δε στρίβουν το κεφάλι στην κουδουνίστρα ή στο 
τσαλάκωμα ενός χαρτιού (χωρίς να βλέπουν).
  ● Δε τα ενθουσιάζουν παιχνίδια που κάνουν θόρυβο.
 ● Δεν αντιδρούν, όταν φωνάζουν το όνομα τους από 
απόσταση 1-2 μέτρων.
  ● Δεν προσπαθούν να μιμηθούν τις φωνές, που ακού-
νε.
  ● Δεν εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους (οι λέξεις μαμά 
και μπαμπάς δεν είναι αρκετές)
Τα αίτια μπορεί να είναι είτε τα ίδια με της νεογνικής 
ηλικίας, είτε η επίδραση βλαπτικών παραγόντων μετά 
τον 1ο μήνα (λοιμώξεις, ωτοτοξικά φάρμακα).

3) Παιδιά προσχολικής ηλικίας 
(2-5 ετών)
Η κύρια διαφορά των παιδιών αυτών είναι ότι παρα-
πονιούνται τα ίδια για την ακοή τους, καθώς συμμε-
τέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, για τις οποίες η 
ακοή είναι απαραίτητη.
Η εκκριτική ωτίτιδα (συλλογή υγρού στο μέσο αυτί) 
είναι το συχνότερο αίτιο σ’ αυτή την ηλικία, ενώ και 
τα υπόλοιπα αίτια, που αναφέρθηκαν στις μικρότερες 
ηλικίες, μπορούν να προκαλέσουν βαρηκοΐα.
Θα πρέπει οι γονείς να υποπτευθούν ότι τα παιδιά 
τους έχουν πρόβλημα ακοής σε αυτήν την ηλικία όταν:
● Μιλάνε στο παιδί και ρωτάει «τι»
● Δεν απαντά, όταν βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο
● Ακούει τηλεόραση σε μεγαλύτερη ένταση από το συ-
νηθισμένο.

4. Παιδιά σχολικής ηλικίας
Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε κάθε παιδί, πριν πάει 
στην πρώτη τάξη του σχολείου και ειδικά κρίνεται 
απαραίτητος όταν το παιδί, εμφανίζει μαθησιακές δυ-
σκολίες.

5. Παιδιά προεφηβικής ηλικίας 
(10-14 ετών)
Η προεφηβική ηλικία είναι φορτισμένη με σημαντικές 
αλλαγές στο παιδί. Ο προέφηβος παραπονιέται για 
ασαφή ενοχλήματα από την ακοή, παρά ότι έχει κά-
ποιο πρόβλημα βαρηκοΐας. Ο έλεγχος είναι απαραίτη-
τος σε κάθε παιδί με συμπτώματα από το αυτί.
Τα αίτια μοιάζουν με των ενηλίκων (λοιμώξεις, έκθεση 
σε θόρυβο, νευρολογικές και κληρονομικές παθήσεις).
Η αντιμετώπιση στην προεφηβική ηλικία παρουσιάζει 
λιγότερα προβλήματα, καθώς έχουν αναπτυχθεί ο λό-
γος και η επικοινωνία του παιδιού. 

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της βαρηκοΐας 
έχει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη του λόγου των 
παιδιών, στην εκπαίδευση αλλά και στην ψυχική και 
κοινωνική τους ανάπτυξη. Συνεπάγεται λοιπόν ότι η 
απώλεια της ακοής θα πρέπει να διαγιγνώσκεται και 
να αντιμετωπίζεται νωρίς σε ηλικίες μεταξύ 3-6 μη-
νών. Σε αυτές τις ηλικίες και σε μικρού και μέσου βαθ-
μού απώλειας της ακοής η εφαρμογή ακουστικών βα-
ρηκοΐας και η ακουστική-φωνητική εκπαίδευση όλης 
της οικογένειας έχει πολύ καλά αποτελέσματα για την 
κοινωνική πρόοδο αυτών των βαρήκοων παιδιών.
Για τα παιδιά με σοβαρού βαθμού απώλεια ακοής ή 
κώφωση, η τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων 
αποτελεί μία σημαντική και βιώσιμη λύση του προβλή-
ματος αυτού. Το κοχλιακό εμφύτευμα, ένα από τα με-
γαλύτερα επιτεύγματα του 20ού αιώνα είναι μια ηλε-
κτρονική συσκευή που ερεθίζει κατευθείαν τα γαγγλι-
ακά κύτταρα του ακουστικού νεύρου. Την εμφύτευ-
ση ακολουθεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αποκατά-
στασης (18-24 μήνες έως  και 4 χρόνια σε μερικές πε-
ριπτώσεις), στο οποίο συμμετέχουν ωτορινολαρυγγο-
λόγοι, τεχνικοί, λογοθεραπευτές και δάσκαλοι κωφών. 
Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη του προφορικού 
λόγου ως μέσο επικοινωνίας σε αυτά τα παιδιά. 

Στο νοσοκομείο Καβάλας λειτουργεί κάθε Πέμπτη το 
ιατρείο Ακοής και Ιλίγγου από τις 9 το πρωί έως στις 
2 το μεσημέρι παρέχοντας εξετάσεις σε ασθενείς, τόσο 
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, με προβλήματα ακοής 
και ισορροπίας.
- Για την διεκπεραίωση των παραπάνω εξετάσεων 
το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Διαθέτει τονι-
κή ακοομετρία, τυμπανομετρία,παιχνιδοακοομετρία, 
ωτοακουστικές εκπομπές, ακουστικά προκλητά δυνα-
μικά εγκεφαλικού στελέχους και βιντεονυσταγμογρα-
φία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση παθήσεων ακοής και ισορροπίας σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες ασθενών, την πρόληψη 
της παιδικής βαρηκοΐας  καθώς και την αποφυγή της 
άσκοπης μετακίνησης αρκετών κατοίκων της περιφε-
ρειακής ενότητας Καβάλας σε μεγάλα αστικά κέντρα.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ

της Ευδοξίας Γεροστεργίου c.Ph.D. 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Επιμελήτρια Β΄ ΩΡΛ Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου



  ορθοδοντική  είναι  η  ειδικότητα  της  οδοντιατρικής  
που  ασχολείται  με  το  ίσιωμα  των  στραβών  και  
στριμωγμένων  δοντιών,  αλλά  και  της  σωστής  
σύγκλεισης  των  γνάθων, δηλαδή  του  τρό-
που  που  κλείνουν  οι  γνάθοι  μεταξύ  τους.
Τα  ορθοδοντικά  προβλήματα  που  εμφα-
νίζονται  συνήθως  από  την  ηλικία  των  

7 ετών,  με  την  αλλαγή  των  πρώτων  δοντιών  στην  
άνω  και  κάτω  γνάθο,  οφείλονται  κυρίως  σε  κληρο-
νομικά  αίτια. Επειδή  δε  το  μέγεθος  των  δοντιών  και  
των  γνάθων  κληρονομούνται  πολλές  φορές  ξεχω-
ριστά,  μπορεί  ένα  παιδί  να  εμφανίσει  ορθοδοντικό  
πρόβλημα, ακόμη  κι  αν  οι  γονείς  του  έχουν  ίσια  δό-
ντια, εάν  συνδυάσει  μεγάλα  δόντια  από  τον  ένα  και  
μικρή  γνάθο  από  τον  άλλο.
Άλλα  αίτια  μπορεί  να  είναι  η  συχνή  στοματική  ανα-
πνοή (αμυγδαλές, «κρεατάκια»), καθώς  και  η  πρόωρη  
αλλά  και  η  καθυστερημένη  πτώση  των  παιδικών  δο-
ντιών.
Τέλος  και  οι  στοματικές  έξεις, όπως  θηλασμός  του  δάκτυ-
λου  και η  χρήση  πιπίλας  μπορούν  να  αλλάξουν σημαντικά το  
σχήμα  της  άνω  γνάθου.
Θα  πρέπει  να  αναφέρω  ότι  η  ορθοδοντική  μπορεί  να  χρησιμοποι-
ηθεί  τόσο  σε  παιδιά  όσο  και  σε  ενήλικες.
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας, η πρόσβαση στο φθόριο αποτελεί ανα-
φαίρετο δικαίωμα για την προστασία της 
στοματικής υγείας και θεωρείται μια από τις 

σημαντικότερες ανακαλύψεις για τη δημόσια υγεία.

Το φθόριο είναι ένα ιχνοστοιχείο το οποίο συχνά περιέ-
χεται φυσικά στο νερό και σε τροφές. Σε κάποιες χώρες, 
(όχι στην Ελλάδα) το φθόριο έχει προστεθεί στο πόσιμο 
νερό και παρατηρήθηκε μείωση της τερηδόνας σε πο-
σοστό μέχρι 50%. 

Η χρήση του φθορίου για την πρόληψη της τερηδό-
νας έχει αποτελέσει πεδίο εκτεταμένης έρευνας, επί 66 
έτη. Από τα περίπου 45.000 επιστημονικά άρθρα που 
έχουν δημοσιευθεί, αποδεικνύεται ότι, το φθόριο, είναι 
το πιο αποτελεσματικό μέσο για την  πρόληψη της τε-
ρηδόνας και συγχρόνως ασφαλές για τη γενική υγεία 
του ανθρώπου, σε όλες τις ηλικίες εφόσον χρησιμοποι-
είται σωστά.

Δράση του φθορίου: 
1. απορροφάται από την αδαμαντίνη των δοντιών και 
την κάνει πιο ανθεκτική απέναντι στα οξέα που παρά-
γουν τα τερηδονογόνα μικρόβια. 
2. ήπια αντιμικροβιακή δράση στην οδοντική πλάκα.

Έτσι, το φθόριο, θεωρείται  απαραίτητο για τη  διατή-
ρηση της στοματικής υγείας  ειδικά των παιδιών και 
των εφήβων των οποίων τα δόντια είναι πιο ευαίσθη-
τα στην εμφάνιση τερηδόνας.

Το φθόριο είναι ενεργό συστατικό πολλών προϊό-
ντων για χρήση στο σπίτι (οδοντόκρεμες, στοματο-
πλύματα) και στο οδοντιατρείο (φθορίωση).
Η φθορίωση είναι μία διαδικασία απλή και ασφαλής και 
γίνεται σε παιδιά άνω των 4 ετών, δύο φορές το χρό-
νο ή 3-4 σε παιδιά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης τε-
ρηδόνας.

Ο Παιδοδοντίατρος καθορίζει το εξατομικευμένο 
πρόγραμμα φθοριώσεων για κάθε παιδί ή έφηβο.

Οδοντιατρείο για παιδιά
Σώτη Τυρολόγου

Μετεκπαίδευση στην  Παιδοδοντία
(Jonkoping  Σουηδίας)

Μητροπόλεως 8Α (2ος  όροφος)  καβάλα
Τηλ. 2510 225652  Κιν. 6932 563565

ΦΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Γερά δόντια 
από κούνια!

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ Η  ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Πόσο σημαντικό είναι το φθόριο 
για την υγεία των δοντιών;

Είναι επικίνδυνο για την γενική 
υγεία; Tι πρέπει να κάνω 

αν βγαίνουν στραβά; Γνωρίστε 
πώς θα φροντίσετε σωστά τα 

δόντια των παιδιών σας

ΠΡΙΝ

Η

Νίκος Χ.  Μήτρακας
Ο ρ θ ο δ ο ν τ ι κ ό ς

Κλείτου 10 Καβάλα
τηλ.. 2510 232530

Νίκος Χ.  Μήτρακας
Ο ρ θ ο δ ο ν τ ι κ ό ς

Κλείτου 10 Καβάλα
τηλ.. 2510 232530

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου

ΜΕΤΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
   ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος - Παιδοορθοπαιδικός
Βενιζέλου 26γ (πρώην Πανόραμα) - Τηλ. 2511102422 κιν. 6958465923

&

Τα παιδιά 
α ν ή κ ο υ ν 
στις λεγό-
μενες high 
risk ομάδες 
για αθλη-

τικές κακώσεις καθώς 
τα οστά, οι μύες, οι τέ-
νοντες και οι αναπτυ-
ξιακές πλάκες βρίσκο-
νται στο στάδιο της 
ανάπτυξης.
Κακώσεις αναπτυξια-
κής πλάκας αφορούν 
τραυματισμούς στην 
αρχή και στο τέλος 
των μακριών οστών 
των παιδιών και των 
εφήβων. Όταν ωριμά-
σει σκελετικά το παιδί, 
η αναπτυξιακή πλάκα 
αντικαθίσταται από 
σταθερό οστό και ο 
κίνδυνος τραυματι-
σμού μειώνεται.  
Οι γονείς και οι προπο-
νητές των παιδιών θα 
πρέπει να γνωρίζουν 
ότι το  παιδί – αθλητής 
δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί  όπως ο ενή-
λικος αθλητής. Γι’ αυτό 
και η επιλογή του 
αθλήματος θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα 
με τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε παιδιού.

Συχνές αθλητικές 
κακώσεις και 
παθήσεις στην 
παιδική ηλικία είναι:
1. Η Νόσος Severe
2. Α) M. osgood Schlatter
  Β) Sinding Larsen – 

Johansson
3. Σύνδρομο επιγονα-

τιδομηριαίας συμπί-
εσης – Χονδροπάθεια 
Γόνατος

4. Διαχωριστική οστε-
οχονδρίτιδα γόνατος 
+ ποδοκνημική

1. Νόσος του Severe ή αποφυσίτιδα της πτέρνας είναι  η συχνό-

τερη αιτία πόνου στην πτέρνα των παιδιών. Προκαλείται από επα-

ναλαμβανόμενη καταπόνηση στην κατάφυση του αχίλλειου στην 

πτέρνα στην ηλικία 10 – 12. Η θεραπεία περιλαμβάνει από υπο-

πτέρνιο πέλμα σιλικόνης μέχρι και νάρθηκα με αποφόρτιση του 

κάτω άκρου για σημαντικό 

χρονικό διάστημα.

2. Α) M. Osgood Schlatter, οφείλεται σε μικρές ρήξης και ασβε-στοποίηση στην κατάφυση του επιγονατιδικού τένοντα στο κνη-μιαίο κύρτωμα.
           Β) Sinding Larsen – Johansson, αφορά την φλεγμονή της πρό-σφυσης του επιγονατιδικού τένοντα στον κάτω πόλο της επιγο-νατίδας και είναι αντίστοιχος με το jumper’s knee των ενηλίκων.Και οι δύο παθήσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ένα υποεπι-γονατιδικό “strap”, κρυοθεραπεία και αποφόρτιση. 

3. Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας συμπί-

εσης ή patellofemoral pain δημιουργεί χρόνιο 

πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος. Η πα-

ρουσία μιας διατεταμένης λαγονοκνημιαίας ταινί-

ας  οδηγεί σε βλαισογονία με απόκλιση του τετρα-

κέφαλου μηριαίου μυός και λανθασμένη συμπίεση 

της επιγονατίδας. Αυτό προκαλεί πόνο που επιδει-

νώνεται σε αθλητικές δραστηριότητες.  Θεραπεύ-

εται συντηρητικά και επί εμμονής πέραν του εξα-

μήνου ορθροσκοπικά με διατομή των έξω κα-

θεκτικών συνδέσμων για τη διόρθωση της 

κακής ευθυγράμμισης του εκτατικού μηχα-

νισμού. Διαφορετική διάγνωση είναι η χον-

δροπάθεια γόνατος.

4. Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα 
γόνατος + ποδοκνημική.  Στην πάθη-
ση αυτή τμήμα υποχόνδριου οστού 
παθαίνει άσηπτη νέκρωση, αποχω-
ρίζεται από το φυσιολογικό και πέ-
φτει μέσα την άρθρωση σαν ελεύθε-
ρο σώμα. Θεραπεύεται συντηρητικά 
στα παιδιά χωρίς πόνο. Στα παιδιά 
με συμπτώματα χειρουργικά με υπό 
αρθροσκοπικό έλεγχο καθήλωση ή 
αφαίρεση και τρυπανισμό.

Και το κυριότερο
 στο τέλος.

 Η επιλογή
του αθλήματος
να γίνεται από

το παιδί! 
Με αγάπη και όχι 
από υποχρέωση.

Και το κυριότερο
 στο τέλος.

 Η επιλογή 
του αθλήματος
να γίνεται από 

το παιδί! 
Με αγάπη και όχι 
από υποχρέωση.

Δρ. Βερμίσογλου Μιχάλης

Σημαντική είναι 
η πρόληψη των 

κακώσεων στα παιδιά. 
Να ακολουθούνται:

•	 Αθλητικά προγράμματα από 
επαγγελματίες προπονητές – 

γυμναστές
•	 Ασφαλές περιβάλλον με σωστές 

υποδομές για άθληση
•	 Ετήσια πλήρη ιατρική εξέταση 

από καρδιολόγο, παιδίατρο, 
ορθοπαιδικό

•	 Σε περίπτωση τραυματισμού, 
αποφυγή άθλησης μέχρι την 

πλήρη αποκατάσταση της βλάβης 
για όσο διάστημα χρειαστεί έστω 

και αν έτσι στεναχωρούμε το παιδί 
και τους γονείς

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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Η κύρια μέθοδος απεικόνισης της παιδικής 
καρδιάς είναι η υπερηχοκαρδιογραφία. 
Είναι μια μέθοδος, ανώδυνη, αναίμακτη, 
χωρίς ακτινοβολία, που πραγματοποιεί-

ται και σε καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο με τον 
γονιό δίπλα στο παιδί και μπορεί άφοβα να επανα-
λαμβάνεται εαν κρίνεται σκόπιμο από τον θεράπο-
ντα ιατρό. 

Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι χρήσιμο για παι-
διά που διαγιγνώσκονται με φύση-
μα από την/τον παιδί-
ατρό τους. Η εξέ-
ταση αυτή μπο-
ρεί να αναδείξει 
την ανατομία 
και φυσιολογία 
της καρδιακής 
λειτουργίας και 
να καθυσηχάσει 
τον γονέα σε πε-
ρίπτωση λειτουργι-
κού «αθώου» φησύ-
ματος, αλλά και να δια-
γνώσει μια συγγενή βαλβι-
δοπάθεια (όπως δίπτυχη αορτι-
κή βαλβίδα, στένωση πνευμονικής 
βαλβίδας, Ebsteinτριγλώχινας, πρό-

πτωση μιτροειδούς) ή ένα εκ γεννετής ανατομικό 
έλλειμα της καρδιάς, μια «τρύπα» (όπως μεσοκολ-
πική επικοινωνία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ανοι-
κτός βοτάλιος πόρος),  που διαταράσσει την φυσι-
ολογική ανατομία της καρδιάς και ίσως απαιτεί σύ-
γκλιση, εαν επιβαρύνει την συνολική καρδιακή λει-
τουργία. 
Επιπλέον η υπερηχοκαρδιογραφία συμβάλλει κα-
θοριστικά στη διάγνωση των μυοκαρδιοπαθειών, 

όπως της υπερτροφικής μυοκαρδιοπά-
θειας, που είναι η συχνότερη αιτία 

θανάτου σε νέους αθλητές. 
Ακόμα μπορεί να βεβαιώσει 

την έκφυση του στελέχους 
της αριστερής στεφανιαί-
ας αρτηρίας από τη σω-
στή ανατομική της θέση 
και να αποκλείσει μια τυ-
χόν ανατομική παραλλαγή 
που έχει αναδειχθεί στην 
2η αιτία θανάτου σε νεα-

ρούς αθλητές. Βέβαια η κα-
λύτερη μέθοδος απεικόνισης 

των στεφανιαίων αγγείων είναι 
η αναίμακτη αξονική στεφανιογρα-

φία, αλλά αυτή περιλαμβάνει την έκ-
θεση σε ακτινοβολία και εφαρμόζεται σε 

πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις.

Απεικόνιση της Παιδικής Καρδιάς

Η αλλεργία, 
με διάφο-
ρες κλινι-
κές μορ-
φές όπως 
ά σ θ μ α , 

αναφυλαξία κ.α., προ-
σβάλει έναν στους τρεις 
συνανθρώπους μας και 
τείνει να εξελιχθεί στην 
«επιδημία» του 21ου αι-
ώνα. 

Στην παιδική ηλικία οι 
εκδηλώσεις της αλλερ-
γίας είναι ακόμα συχνό-
τερες, με προεξάρχου-
σες τις διάφορες τροφι-
κές αντιδράσεις. 

Οι συνηθέστερες αλ-
λεργιογονικές τρο-
φές  στην ηλικία 
αυτή είναι: α. το αγε-
λαδινό γάλα, β. το 
αβγό, γ. τα δημητριακά 
και δ. οι ξηροί καρποί. 
Στις τροφές αυτές βρί-
σκονται γλυκοπρωτεΐ-
νες με ισχυρή αλλεργι-
ογονική δράση όπως η 
β-λακτοσφαιρίνη και η 
καζεΐνη στο γάλα αγε-
λάδος, η μουκοπρωτε-
ΐνη στο ασπράδι του 
αβγού και οι γλοιαδίνες 
στα δημητριακά. 

Οι τροφικές αλλεργίες 

στα παιδιά, μπορούν 
να επηρεάσουν 
αρνητικά τη 
θρέψη και 
την ανάπτυ-
ξη του παι-
διού με βα-
ριές συνέπειες 
εάν δεν αντι-
μετωπιστούν 
έγκαιρα. Στην 
σωστή διά-
γνωση βοηθούν 
ιδιαίτερα η λήψη 
του ιστορικού και η 
εργαστηριακή ανί-
χνευση των ειδικών 
αντισωμάτων ένα-
ντι των τροφών. Τον 

ακρο-
γ ω -

ν ι α ί ο 
ό μ ω ς 

λίθο της 
δ ι ά γ νω -
σης απο-
τελούν οι 

δερμα τ ι-
κές δοκιμασίες και 

οι δοκιμασίες πρόκλη-
σης που εντοπίζουν με 
ακρίβεια τα υπεύθυνα 
τροφικά αλλεργιογόνα 
και βοηθούν στη θερα-
πεία με την απομάκρυν-
σή τους από το διαιτο-
λόγιο και την αντικατά-
σταση τους με ισοδύνα-
μες θρεπτικές τροφές. 

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Δρ Γιάννης 
Σιδηρόπουλος

Ειδικός Αλλεργιολόγος
Βενιζέλου 36, Καβάλα

Τηλ. 2510 220001, 
Κιν. 6974 782249

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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Τα παιδιά σήμερα περνούν ολοένα και περισσό-
τερο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη(τηλεόραση, 
υπολογιστής, laptop, tablet, κινητά τηλέφω-
να/smartphones). Οι γονείς συχνά αναρωτιού-

νται αν αυτή η συνήθεια έχει αντίκτυπο στην όραση. Η 
απάντηση βρίσκεται στα αποτελέσματα των ερευνών...

Το ποσοστό παιδιών με Μυωπία έχει αυξηθεί από 
12,1% σε 20,4% από το 1995 έως σήμερα (με βάση έρευ-
να που έγινε στην Taiwan), ενώ με βάση άλλη έρευνα 
που έγινε στην Σιγκαπούρη, το ποσοστό διπλασιάστηκε 
από 17% σε 34%. Στη Σουηδία 50% των παιδιών κάτω 
των 15 χρονών έχουν μυωπία και αυτό το ποσοστό αυ-
ξάνεται ραγδαία. 

Ερευνητές πιστεύουν ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται 
στις αλλαγές του τρόπου ζωής των νέων. Παλαιότερα 

η κύρια απασχόληση των παιδιών ήταν το παιχνίδι σε 
γειτονιές, σήμερα τα παιδιά διασκεδάζουν κατά βάση 
με ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Τα παιδιά δεν έχουν αίσθηση του μέτρου με αποτέλε-
σμα να περνούν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες χω-
ρίς διαλείμματα. Όμως η μακρόχρονη εστίαση σε κο-
ντινά αντικείμενα οδηγεί σε αύξηση της διαμέτρου του 
ματιού (μυωπία). Αυτό γίνεται προκειμένου το μάτι να 
ξεκουραστεί από την παρατεταμένη προσαρμογή που 
απαιτείται για την κοντινή εστίαση.

Ένα άλλο πρόβλημα που δημιούργησε η συχνότερη και 
παρατεταμένη επαφή των παιδιών με τις οθόνες είναι 
το Οπτικό Σύνδρομο Υπολογιστών ή Σύνδρομο Κο-
πιωπίας της Όρασης λόγω χρήσης Υπολογιστών 
(Computer Vision Syndrome).

Συμπτώματα του συνδρόμου είναι πονοκέφαλοι, ερε-
θισμένα και κόκκινα μάτια, αίσθηση καύσου και ξένου 
σώματος, θολή ή διπλή όραση κ.α. Τα συμπτώματα εμ-
φανίζονται μετά την πολύωρη χρήση του υπολογιστή 
και των άλλων συσκευών ενώ βελτιώνονται σημαντικά 
με την απομάκρυνση μας από αυτές. 

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατεύ-
σουν τα παιδιά:

1. Να ελέγχουν το χρόνο χρήσης των ηλεκτρονικών 
μέσων και να βεβαιώνουν ότι γίνεται με διαλείμματα.

Το Ομοσπονδιακό Κέντρο για την Ενημέρωση της 
Υγείας της Γερμανίας συνιστά τους εξής χρονικούς πε-
ριορισμούς για την παρακολούθηση προγραμμάτων 
στην τηλεόραση και τον υπολογιστή, ανά ημέρα:

•παιδιά 3-5 ετών: μισή ώρα

•παιδιά 6–10 ετών: μία ώρα

•παιδιά 10–13 ετών: μιάμιση ώρα 

2. Να παρατηρούν τις αντιδράσεις του παιδιού τους – 
πχ. τρίψιμο των ματιών. 

3. Να ρυθμίζουν την απόσταση των ματιών από την 
οθόνη (50-60 εκ.). 

4. Να ελέγχουν την όραση του παιδιού τους σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, λόγω του ότι τα παιδιά συνήθως 
δεν αντιλαμβάνονται εάν έχουν κάποιο πρόβλημα στη 
όραση.

Π Α Ι Δ Ι Α  Κ Α Ι  Ο Θ Ο Ν Ε Σ

Η επίδραση της οθόνης στην όραση
Έλενα Δ. Τσεσμετζόγλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος, 
MRCOphth

Ειδίκευση & Μετεκπαίδευση
 στην Μ. Βρετανία επί 10ετίας

Μέλος Βασιλικού Κολεγίου 
Οφθαλμιάτρων Λονδίνου

Βενιζέλου 26 (πρώην Πανόραμα)
Τηλ. 2511 101418 κιν. 6973 009737

t.eleni@doctors.net.uk
www.ophthalmiatros – kavala.gr

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου

το βιβλίο του, το «Μανιφέ-
στο της χαρούμενης παιδι-
κής ηλικίας», ο συγγραφέας 
Καρλ Ονορέ μάς προτρέπει να 
σώσουμε την παιδική ηλικία 

από τις υπερβολές του 21ου αιώνα, υπεν-
θυμίζοντας μας τα προτερήματα του slow 
downing.
«Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα όταν είναι 
απασχολημένα με δραστηριότητες που 
αγαπούν, αλλά η υπερβολική δραστηρι-
ότητα μπορεί να τα κάνει δυστυχισμέ-
να»,  λέει ο δημοσιογράφος και συγγραφέ-
ας Καρλ Ονορέ στο Μανιφέστο της χαρού-
μενης παιδικής ηλικίας, που έχει μεταφρα-
στεί σε 16 γλώσσες και έχει ήδη γίνει ύμνος 
του «κινήματος των χαλαρών γονιών». Για 
το συγγραφέα, χαλαρός γονιός δεν είναι ο 
αργός γονιός, είναι εκείνος που καταφέρ-
νει να φέρει αποτέλεσμα στο σωστό χρό-
νο και με τη σωστή ταχύτητα. Εκείνος που 
επιλέγει την ποιότητα, την αληθινή και αν-
θρώπινη επικοινωνία από τις υπερβολι-
κές κοινωνικές σχέσεις. Οι χαλαροί γονείς, 
είναι εκείνοι που δίνουν στα παιδιά τους 
χρόνο και χώρο για να εξερευνήσουν τον 
κόσμο με τους δικούς τους όρους.

Οι βασικές αρχές για μια 
χαρούμενη παιδική ηλικία

1. Ακούστε και 
παρατηρήστε τα παιδιά σας
Ένα παιδί δεν είναι εργασιακό πλάνο ή 
προϊόν, αλλά ούτε τρόπαιο, αγώνας ταχύ-
τητας ή έργο τέχνης. Ένα παιδί είναι μια ξε-
χωριστή προσωπικότητα, που ετοιμάζεται 

να πρωταγωνιστήσει στη δική του ζωή.

2. Μην τα επιβαρύνετε με 
τις δικές σας προσδοκίες
Πολλές φορές, εξηγεί ο Ονορέ, κάτω από 
ένα πιεστικό πρόγραμμα κρύβονται οι 
υπερβολικές γονεϊκές προσδοκίες. Τα κρα-
τάμε απασχολημένα για να μην μπλέξουν 
με κακές παρέες, τα κλείνουμε στο σπίτι 
για να μην κρυολογήσουν ή χτυπήσουν, τα 
τρέχουμε στην πισίνα επειδή εμείς δεν μά-
θαμε ποτέ κολύμπι. Γιατί θα πρέπει κοινω-
νικά να κάνουμε ό,τι και οι άλλοι; Αν απλά 
αφήναμε τα παιδιά μας να ανακαλύψουν 
ποια είναι, χωρίς να τους επιβάλλουμε να 
γίνουν όπως εμείς θέλουμε; Θα είναι ωραίο 
να «κοιτούν πίσω» και να θυμούνται μια 
χαρούμενη παιδική ηλικία.

3. Δώστε τους ελεύθερο χρόνο
Στην τέλεια εικόνα μιας ισορροπημένης 
παιδικής ηλικίας, θα έπρεπε το παιδί, αφού 
ασχοληθεί με το σχολείο του και κάνει τα 
μαθήματά του, να έχει αρκετό ελεύθερο 
χρόνο για να παίξει. Όμως, για πολλά παι-
διά της εποχής μας η εικόνα αυτή είναι ένα 
άπιαστο όνειρο, αφού οι εξωσχολικές δρα-
στηριότητες τούς στερούν τον ελεύθερο 
χρόνο. Τα παιδιά δεν εκφράζουν την ακού-
ρασή τους με λόγια. Τη δείχνουν «όντας 
αλλού» κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 
είτε αυτό είναι στο σχολείο είτε εκτός αυ-
τού. Βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να 
γίνονται αδιάφορα ακόμα και για δραστη-
ριότητες που τους αρέσουν, π.χ. αθλητι-
κές ή καλλιτεχνικές. Τα κουρασμένα παιδιά  
δεν καταλαβαίνουν, δεν προσπαθούν, δεν 

σκέφτονται…Αποτέλεσμα; Να μην ανα-
πτύσσουν καμιά σχέση ευχαρίστησης με 
τη γνώση, η τον αθλητισμό. 

4. Προτρέψτε τα να παίξουν
Το παιχνίδι δεν απελευθερώνει μόνο ενέρ-
γεια, αλλά τα βοηθά να αναπτύξουν τις 
δεξιότητές τους. Το παιχνίδι, μάλιστα, 
στη φύση είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για 
να αποκτήσουν μια εικόνα του κινδύνου. 
Μία από τις πρωταρχικές λειτουργίες του 
παιχνιδιού είναι η προπαρασκευή του παι-
διού για την ενηλικίωση. Το καλό παιχνί-
δι θέτει τις βάσεις για την άρτια ανάπτυξη 
του παιδιού και καλύπτει ένα μεγάλο εύ-
ρος ικανοτήτων, όπως αισθητικές, κινη-
τικές, νοητικές και κοινωνικές. Και βέβαια 
δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε το ση-
μαντικότερο σκοπό αυτής της δραστηρι-
ότητας που λέγεται παιχνίδι: την ευχαρί-
στηση του παιδιού.

5. Εκπαιδεύστε τα
να αγαπούν τη φύση
Αφήστε το παιδί να παίξει στον κήπο, με 
τα χώματα στο πάρκο, φυτέψτε μαζί του 
ένα λουλούδι στο μπαλκόνι, παρακινήστε 
το για έναν Κυριακάτικο περίπατο, εκπαι-
δεύστε το ώστε να αναγνωρίζει τα φυτά 
και τα δέντρα. Μην κλείνετε το παιδί στο 
σπίτι. Αναμφίβολα οι καιροί έχουν αλλά-
ξει και το να αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα 
να παίζουν έξω εγκυμονεί κινδύνους. Με 
το να εγκλωβίζονται όμως στο σπίτι, στε-
ρούνται πολλά. Εκμεταλλευτείτε τα πάρκα 
ή τις πλατείες της γειτονιάς σας. Ξαπλώστε 
παρέα κάτω από ένα δέντρο και απλώς 

αφουγκραστείτε τους ήχους. Αφήστε στην 
άκρη φράσεις του τύπου «Θα λερώσεις τα 
ρούχα σου» (πάρτε μία δεύτερη αλλαξιά 
μαζί σας) ή «Μην τρέχεις, θα χτυπήσεις» 
(και ένα φαρμακείο χρειάζεται). Δώστε του 
τη δυνατότητα να διασκεδάσει και διασκε-
δάστε κι εσείς μαζί του. Έτσι, όλοι θα ανυ-
πομονείτε για την επόμενη βόλτα σας, εκ-
δρομή ή ταξίδι.

6. Περιορίστε την τηλεόραση 
Με την τηλεόραση, δεν υπάρχει αλληλεπί-
δραση. Ένα άτομο παρακολουθεί να συμ-
βαίνουν πράγματα έξω από αυτό. Αν δεν 
μπορείτε να του τη στερήσετε, προσπαθή-
στε να παρακολουθείτε κάποιες εκπομπές 
μαζί του, να του εξηγείτε τι συμβαίνει. Μην 
το αφήνετε να παρακολουθεί ανεξέλεγκτα 
διαφημίσεις ή εκπομπές για ενηλίκους.

7. Καθίστε μαζί στο τραπέζι
Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε από τα βρετανικά Πανεπιστήμια του 
Έσεξ και της Οξφόρδης, σε 40.000 οικογέ-
νειες, κατέληξε πως τα παιδιά που μεγα-
λώνουν σε παραδοσιακές και ευτυχισμένες 
οικογένειες, έχοντας κοντά τους και τους 
δύο γονείς τους και τρώγοντας τακτικά 
μαζί τους, είναι πιθανότερο να έχουν αρ-
γότερα ευτυχισμένες ζωές. Συμπέρασμα; 
Τα παιδιά, περισσότερο από οποιαδήπο-
τε δραστηριότητα, χρειάζονται την οικο-
γενειακή εστία. Και περισσότερο από το 
στίβο και το εργαστήρι δημιουργικής απα-
σχόλησης, χρειάζονται χρόνο με τους γο-
νείς τους.

http:www.imommy.gr

Οι 7 χρυσοί κανόνες της χαρούμενης παιδικής ηλικίας
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Το βιβλίο συμβάλει στην ανά-
πτυξη του παιδιού. Το φορ-
τωμένο πρόγραμμα του σχο-
λείου και ο γρήγορος ρυθμός 
που επιβάλλει αυτό, συχνά 

στερούν από τα παιδιά τη χαρά που 
προσφέρει η ανάγνωση ενός παιδικού 
βιβλίου.

Το βιβλίο αποτελεί το παράθυρο στη 
φαντασία αλλά και τη σκέψη του παι-
διού. Ο συνδυασμός της εικόνας με 
το κείμενο προσφέρει πολυαισθητική 
απόλαυση. Η δύναμη που έχουν οι ει-
κόνες και οι λέξεις επιτρέπουν στο παι-
δί να ταξιδέψει στο χώρο της φαντασί-
ας, να ονειρευτεί και να σκεφτεί.
Η ανάγνωση παιδικών βιβλίων, ήδη 
από τη βρεφική ηλικία, δίνει στο παι-
δί μια ακόμα δυνατότητα, ν’ αναπτύξει 
καλύτερα τις γλωσσικές του ικανότητες 
και να χτίσει γερά θεμέλια πάνω στα 
οποία στη συνέχεια θα στηριχθούν οι 
ικανότητές του για ανάγνωση και γενι-
κότερα για μάθηση.
Ίσως, μια από τις σημαντικότερες λει-
τουργίες της ανάγνωσης παιδικών βι-
βλίων είναι το γεγονός ότι φέρνει το 
παιδί και το γονιό πιο κοντά. Όσο ο γο-
νιός διαβάζει στο παιδί, δημιουρ-
γείται μια ζεστή και όμορφη σχέση, 
όπου τόσο η μητέρα ή ο πατέρας 
όσο και το παιδί απολαμβάνουν 
τη συντροφιά του άλλου και δέ-
νονται ακόμα περισσότερο μετα-
ξύ τους.

10 πλεονεκτήματα 
για να διαβάζουμε 

βιβλία 
στα παιδιά μας:

Ενισχύεται η ακουστική ικανό-
τητα
Αυξάνεται το λεξιλόγιο αφού ακούγο-

νται όλο και περισσότερες λέξεις
Αναπτύσσεται η προσοχή και η μνήμη
Βοηθάμε το παιδί να μάθει ασυνήθι-
στες λέξεις
Βοηθάμε το παιδί να καταλάβει την ση-
μασία των λέξεων
Βοηθάμε το παιδί να αντιληφθεί την 
έννοια του βιβλίου
Βοηθάμε το παιδί να μάθει να αντλεί 
πληροφορίες μέσα από την εικονογρά-
φηση
Προωθείται η ηρεμία και ο δεσμός με-
ταξύ του γονιού και παιδιού
Διεγείρεται η φαντασία του αλλά και 
όλες οι αισθήσεις
Ενισχύεται η αγάπη του προς τα βιβλία 
και την μάθηση
Παρακάτω παρατίθενται τα στάδια 
που δείχνουν τις περιόδους όπου το 
παιδί έρχεται σε επαφή με το βιβλίο και 
την ανταπόκριση του.

Ακρόασης: 0-8 Μήνες
Ανταποκρίνεται περισσότερο στα ποιή-
ματα και ιστορίες.
Αναγνωρίζει τη φωνής 
της μητέρας

δ
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MSc Λογοθεραπεία, Univ. οf Reading, Μ. Βρετανία
MSc Διαταραχές Ανθρώπινης Επικοινωνίας, UCL, Μ.Βρετανία

Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών
Μέλος του Βρετανικού Βασιλικού Κολεγίου Λογοθεραπευτών
Ειδικευθείσα στον Οργανισμό Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης του Greenwich, Λονδίνο.

Eλευθερία  
Παπακωνσταντίνου

Λογοθεραπεύτρια

Εθνάρχου Μακαρίου 17 ΚΑΒΑΛΑ
 τηλ. 2510 232635 κιν. 6932 375917

www.logo-therapy.gr e-mail: ria_pap@hotmail.com

Πως θα κάνω 
το παιδί μου να 

αγαπήσει το 
σχολείο;

Όλοι γεννιόμαστε τέ-
λειοι ερευνητές, με 
αστείρευτη διάθε-
ση για μάθηση. Δη-
μιουργήστε το πε-
ριβάλλον που θα 
επιτρέψει στο παι-
δί σας να νιώθει 
σε όλη του τη ζωή 
ερευνητής. Τα τυ-
πικά, οι βαθμοί 
και τα πτυχία θα έρ-
θουν ως φυσική συνέ-
πεια.

Το βιβλιοπωλείο                   προτείνει:

  Η Μαύρη 
Θρούμπα
Ο μονόφθαλμος μα-
θηματικός Οκτάβιο 
Παζλ καλείται να λύ-
σει το γρίφο της εξα-
φάνισης της μίας και 

μοναδικής Μαύρης 
Θρούμπας. Σύμμαχοί 
του, η λογική και το μα-
θηματικό του δαιμόνιο. 
Θα τα καταφέρει;

Η ιστορία του Μιξ, του Μαξ και του Μεξ
Ο Μιξ μεγάλωσε συνεχίζοντας να με εντυπωσιάζει, 
γιατί στο πρόσωπό του δεν έμοιαζε με κανένα άλλο 
γάτο. Είχε μια κατατομή περίκομψη, ελληνική, που 
τραβούσε την προσοχή όλου του κόσμου.

Πειθαρχία χωρίς 
ξύλο και φωνες

Αυτό το πρακτικό βιβλίο διδάσκει τους γονείς πώς 
να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα πιο κοινά προ-
βλήματα συμπεριφοράς της προσχολικής ηλικίας.

βιβλιοπωλείο - χαρτικά - είδη δωρων & γραφείου - δημιουργικό παιχνίδι - τσαντες - διακοσμητικά
Φιλελλήνων 9 -τηλ./fax. 2510220052  email:lixnos@live.com

Πως το βιβλίο συμβάλει 
στην ανάπτυξη του παιδιού

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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•	 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

•	 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

•	 ΕΙΔΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΩΝ 
ΦΑΚΩΝ

•	 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΛΙΠΤΙΚΟΙ 
ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΙΚΟΙ 
ΦΑΚΟΙ 

•	 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

•	 ΠΡΙΣΜΑΤΑ
•	 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 

ΜΕΓΑΛΕΣ – 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών προβλημάτων στις μι-
κρές ηλικίες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέ-
τρους μιας και το τελικό αποτέλεσμα πέρα από την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος θα πρέπει να εξυπηρετεί και τη 

λειτουργικότητα της «ζωηρής» και «ανέμελης» καθημερινότητας ενός 
παιδιού.

Πώς θα επιλέξετε τον σκελετό των γυαλιών
Η ηλικία του παιδιού, το σχήμα του προσώπου και το οφθαλμολογι-

κό πρόβλημα είναι παράμετροι που θα καθορίσουν την επιλογή του 
σκελετού. Αυτοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από απόλυτα ασφα-
λή, υποαλλεργικά και μεγάλης ανθεκτικότητας υλικά. Ο στόχος είναι ο 
σκελετός να έχει άριστη εφαρμογή στο πρόσωπο ώστε να υπάρχει το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η ευκρινέστερη όραση.

Ποιός είναι ο κατάλληλος τύπος φακών για παιδιά
Οι φακοί στα γυαλιά των παιδιών πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από άθραυστα και ελαφρά υλικά, που δεν βαραίνουν το παιδικό πρό-
σωπο. Τέτοιοι είναι οι οργανικοί φακοί ή οι φακοί από πολυκαρβονι-
κά πολυμερή.
Αυτοί οι τύποι φακών όχι απλά συστήνονται, αλλά επιβάλλονται για 
τα παιδικά γυαλιά.
Επίσης πρέπει να έχουν αντιανακλαστικές επιστρώσεις, να παρέχουν 
υν προστασία και αντιχαρακτική επίστρωση, για να αντέξουν τη σκλη-
ρή παιδική χρήση.

Οι φακοί «Transitions»

Αυτή η νέα τεχνολογία έφερε στην παιδική όραση ευκολία στην χρήση 
αλλά και προστασία από την βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. Προστασία 
ουσιαστικά αναγκαία ειδικά εάν αναλογιστούμε πως οι κρυσταλλοει-
δείς φακοί των ματιών του παιδιού μας είναι σε πλήρη ανάπτυξη κατά 
την παιδική του ηλικία και η UV ηλιακή ακτινοβολία εμποδίζει και επη-
ρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη αυτή.

Τα οφέλη και οι ευκολίες που προσφέρονται στον «μικρό» μας «διο-
πτροφόρο» μέσα από τη χρήση των φακών με τεχνολογία «Transitions», 
είναι οι παρακάτω:
• 100% Λευκός φακός μέσα στην αίθουσα του σχολείου και στο σπίτι.
• Απόλυτη προστασία στο προαύλιο του σχολείου ή σε οποιονδήποτε 
εξωτερικό χώρο από την ακτινοβολία UV400.
• Μείωση του οπτικού θάμβους- αντηλιάς σε εξωτερικούς χώρους, σε 
σύγκριση με ένα λευκό φακό.
• Διαύγεια όρασης σε εσωτερικούς χώρους, μέσα από το αυξημένο 
contrast που φέρει στο φακό η τεχνολογία Transitions, με όφελος την 
ξεκούραστη όραση στην πολύωρη χρήση του Η/Υ και της τηλεόρασης.

Της Δόμνας Τσότρα 
Πτυχιούχου Οπτικού - Εφαρμόστριας Φακών Επαφής

Τα παιδιά μας και
 τα... μάτια τους!

Προσοχής: 8-12 μηνών
Το παιδί δείχνει ενδιαφέρον για τα βιβλία 
που περιέχουν οικεία σε αυτό εικόνες.
Κοιτάει εικόνες σε βιβλία για πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα, όταν κατονομάζονται από 
έναν ενήλικα.

Έκφρασης: 1 Έτους
Το παιδί κοιτάει τις εικόνες ενός βιβλίου, 
όταν κατονομάζονται από έναν ενήλικα και 
ίσως τις δείχνει ή παράγει ήχους.
Ανταποκρίνεται σε τραγούδια και μελωδίες 
παράγοντας ήχους ή μουρμουρίζοντας μόνο 
του.

Συμμέτοχης: 1-2 Ετών
Γυρνάει τις σελίδες του βιβλίο περισσότερες 
από μια φορές.

Χτυπά ελαφρά με το δάκτυλο του ή 
δείχνει μερικές εικόνες από ένα βι-
βλίο, ειδικά όταν κατονομάζονται 
από έναν ενήλικα.

Δείχνει ενδιαφέρον σε απλές και σύντο-
μες ιστορίες.
Αρχίζει να κατονομάζει έγχρωμες εικόνες.

Χρήσης και αναζήτησης: 2-3 Ετών
Γνωρίζει τη λειτουργία και τη χρήση του 
γραπτού λόγου – οι λέξεις αποκτούν σημα-
σία και σκοπό.
Δείχνει και κατονομάζει πολλές συνήθεις ει-
κόνες από βιβλία.
Αποκτάει κάποια αγαπημένα βιβλία και απο-
λαμβάνει να του τα διαβάζουν ξανά και ξανά.
Αρχίζει να κάθεται μόνο του και να κοιτά-
ει βιβλία.
Γυρνάει μια σελίδα τη φορά.
Γνωρίζει ότι τα βιβλία έχουν μπροστινή και 
πίσω όψη.
Γνωρίζει πώς να ανοίγει και να κρατάει τα 
βιβλία.
Γνωρίζει την κατεύθυνση της εκτύπωσης 
των βιβλίων (από αριστερά προς τα δεξιά).
Απολαμβάνει να του διαβάζουν βιβλία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (5-15 λεπτά).

Συμβολικής ανάγνωσης: 3-4 Ετών
Αναγνωρίζει γνωστά λογότυπα, όπως ονό-
ματα κουτιών από φαγητά, ταμπέλες κατα-
στημάτων, σήματα οδικής κυκλοφορίας, και 
ίσως τα κατονομάζει (π.χ. «Εδώ λέει ΝΟΥ-
ΝΟΥ!»).
Προσποιείται ότι διαβάζει βιβλία κρατώντας 
τα, γυρνώντας τις σελίδες και λέγοντας με-
ρικές λέξεις.
Αναγνωρίζει και ίσως λέει λέξεις που είναι 
μελωδικές και λέξεις που αρχίζουν από το 
ίδιο γράμμα.
Απολαμβάνει να του διαβάζουν βιβλία και να 
συμμετέχει στην ανάγνωση συμπληρώνο-
ντας γνωστά κομμάτια.

Συμβολικής ανάγνωσης: 4 Ετών
Λέει μελωδικές λέξεις και βάζει σε σειρά λέ-
ξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα.
Καταλαβαίνει ότι ο γονιός του διαβάζει τις 
λέξεις μέσα από το κείμενο του βιβλίου και 
δεν κάνει περιγραφή των εικόνων.
Αναγνωρίζει τα όρια των λέξεων δείχνοντας 
τα κενά-διαστήματα μεταξύ των λέξεων.
Προσποιείται ότι διαβάζει από ένα βιβλίο μια 
ιστορία συνήθως απομνημονεύοντας την.

Γνωστικής επεξεργασίας: 5 Ετών
Κατανοεί ότι οι λέξεις μπορούν να χωρι-
στούν σε μικρότερα τμήματα και το αποδει-
κνύει μετρώντας των αριθμό των συλλαβών 
σε μια λέξη.
Κατονομάζει τα γράμματα της αλφαβήτα και 
τους αριθμούς 1-10.
Γνωρίζει ίσως ότι τα γράμματα έχουν ήχους 
και τους ήχους που αντιστοιχούν σε μερικά 
γράμματα.
Αναγνωρίζει πρώτα τους ήχους των προφορι-
κών λέξεων (π.χ. η «μαμά ξεκινάει από το /μ/)
Αρχίζει να δείχνει συγκεκριμένα γράμματα 
σε μια σελίδα.
Ίσως διαβάζει μερικές γνωστές λέξεις μέσω 
οπτικής αναγνώρισης.

ΠΗΓΗ: http://www.ikidcenters.com/
Δρ. Λίζα Βάρβογλη Ph.D. Ψυχολόγος-

Ψυχοθεραπεύτρια

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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Αναρωτιέστε αν το παιδί σας εί-
ναι έτοιμο να ξεκινήσει μαθήμα-
τα χορού, κολύμβηση ή κιθάρα; 
Δείτε πώς να επιλέγετε δραστη-
ριότητες για το παιδί σας ανά-

λογα με την ηλικία του.
Έχετε στο σπίτι μία εκκολαπτόμενη μπαλα-
ρίνα ή έναν επιδέξιο κολυμβητή; Συμβαίνει σε 
πολλούς γονείς να θέλουν να «γράψουν» το 
παιδί τους σε κάποιο αντίστοιχο μάθημα με 
την πρώτη ευκαιρία που θα δείξει το ελάχι-
στο ενδιαφέρον ή ταλέντο σε μία δραστη-
ριότητα, είναι όμως σημαντικό να γνωρίζε-
τε ποιες από αυτές τις δραστηριότητες είναι 
κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού.
Δείτε τι έχουν να προσφέρουν στο παιδί σας 
κάποιες από τις δημοφιλέστερες δραστηρι-
ότητες και ποιες είναι κατάλληλες για κάθε 
ηλικία:

 
Μαμά και μωρό
Πολλά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 

διαθέτουν ψυχαγωγικά προγράμματα για 
μωρά και τις μαμάδες τους, τα οποία μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν δημιουργικό-μουσικό 
παιχνίδι ή μαθήματα yoga (βλέπε: Ωδεία Φί-
λιππος Νάκας, Πολιτιστικό Κέντρο Ακαδή-
μεια, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών). Σκοπός 
αυτών των τμημάτων είναι η κοινωνικοποί-
ηση, τόσο της μαμάς όσο και του μωρού, 
αλλά και η ακόμα πιο στενή επαφή τους.

Κολύμβηση
Έχουμε ξαναμιλήσει για τα μαθήματα baby 
swimming και τα οφέλη που μπορεί να έχουν 
για μωρά ακόμα και από 6 μηνών (δείτε ανα-
λυτικά στα Σχετικά Άρθρα στο τέλος). Έχετε, 
ωστόσο, υπ’όψιν ότι επίσημα μαθήματα κο-
λύμβησης δε μπορούν να ξεκινήσουν πριν το 
παιδί γίνει 4 ετών.

Καλλιτεχνικά εργαστήρια
Η τέχνη είναι ωφέλιμη για παιδιά κάθε ηλικί-
ας. Ειδικά για τα νήπια που ακόμα αναπτύσ-

Οι καλύτερες δραστηριότητες για παιδιά ανά ηλικία

σουν τις επικοινωνιακές τους ικανό-
τητες τα προγράμματα εικονικών τε-
χνών είναι χρήσιμα στο να τα βοη-
θούν να εκφράζονται καλύτερα. Μέσω 
της τέχνης τα παιδιά μαθαίνουν να 
σχετίζονται με τον κόσμο γύρω τους 
και εξοικειώνονται με την δημιουργι-
κή σκέψη.
Φυσικά, δεν προορίζονται όλα τα καλ-
λιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά από 
2 ετών. Κάποια μπορεί να είναι κατάλ-
ληλα για μεγαλύτερα παιδιά. Γι’αυτό 
θα πρέπει πάντα να ρωτάτε σε ποιες 
ηλικίες απευθύνεται το κάθε πρό-
γραμμα. Για παιδιά από 2 ετών ανα-
ζητήστε προγράμματα που να διδά-
σκουν τα βασικά (σχήμα, χρώμα και 
υφή) και να χρησιμοποιούν κατάλλη-
λα υλικά (π.χ. χοντρά μολύβια και μα-
λακά υλικά).

Γυμναστική
Η γυμναστική βοηθά τα παιδιά να βελ-
τιώνουν τη δύναμη, την ταχύτητα, 
την αρμονία, την ισορροπία και την 
ελαστικότητά τους. Μπορεί, ακόμα, να 
βοηθήσει ένα παιδιά να αντιμετωπίσει 
ή και να ξεπεράσει κάποιους φόβους ή 
που ντρέπεται να συμμετέχει σε ομα-
δικά αθλήματα.

Από την ηλικία των 3 ετών τα παιδιά 
μπορούν να ξεκινήσουν να γυμνάζο-
νται με τον παραδοσιακό τρόπο, π.χ. 
τρέξιμο ή σχοινάκι, όμως αν αναζη-
τάτε κάποιο ανταγωνιστικό είδος γυ-
μναστικής για το παιδί, οι ειδικοί συ-
νιστούν το παιδί να είναι άνω των 6 
ετών.

Χορός
Είτε επιλέξετε μπαλέτο είτε χιπ-χοπ ή 
τζαζ, ο χορός έχει πολλά πλεονεκτή-
ματα για το παιδί. Το διδάσκει βασι-
κά μαθήματα για την ίδια του τη ζωή, 
όπως το να παίρνει σειρά, να μοι-
ράζεται, να ευθυγραμμίζεται με τα 
άλλα παιδιά, να ακούει στις οδηγίες, 
να επαναλαμβάνει, ενώ το βοηθά να 
ανακαλύψει και την καλλιτεχνική του 
πλευρά μέσα από δημιουργικές κινή-
σεις και ασκήσεις φαντασίας. Το μπα-
λέτο, συγκεκριμένα, είναι το είδος χο-
ρού με τη μεγαλύτερη δομή και τυπι-
κότητα, ενώ η τζαζ και το χιπ-χοπ εί-

ναι προτιμότερα για άσκηση και έντο-
νη μουσική.

Μαγειρική
Υπάρχουν τμήματα μαγειρικής για 
παιδιά από 3 ετών, αν και γύρω στα 5 
τα παιδιά θα είναι πιο ικανά να συμμε-
τέχουν σε αυτά. Τα μαθήματα μαγει-
ρικής μπορούν να βοηθήσουν το παι-
δί να μάθει να εκτιμά το φαγητό και 
να εκφράζει την δημιουργικότητά του. 
Επίσης, το βοηθά να μετρά και να υπο-
λογίζει πράγματα, αλλά και να βάζει 
τα υλικά σε σειρά την ώρα του μαγει-
ρέματος. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτά 
εξοικειώνονται τα παιδιά με πολλές 
τροφές, που πιθανώς δεν υπάρχουν 
στο σπίτι τους, και ξεπερνούν τις ιδι-
οτροπίες τους στο φαγητό.

Πολεμικές τέχνες
Μαθήματα πολεμικών τεχνών ξεκι-
νούν από πολύ μικρές ηλικίες, από 3 ή 
4 έτη, ωστόσο σε αυτά τα παιδιά διδά-
σκονται τα πολύ βασικά, καθώς και το 
πώς να υπακούν σε εντολές. Συγκεκρι-
μένες κινήσεις αλλά και την φιλοσοφία 
της κάθε πολεμικής τέχνης μαθαίνουν 
τα παιδιά μετά τα 5 τους χρόνια.

Τα πλεονεκτήματα των πολεμικών τε-
χνών είναι πολλά: Αυξάνουν την αυ-
τοπεποίθηση των παιδιών και τα δι-
δάσκουν πειθαρχία, σεβασμό και το 
να ακούν και να ακολουθούν οδηγίες. 
Ακόμα, μαθαίνουν αυτοάμυνα και πι-
θανώς σωστούς τρόπους για να αντι-
μετωπίσουν πιθανές επιθέσεις εκφοβι-
σμού. Μία καλή πολεμική τέχνη μαθαί-
νει το παιδί να έχει κουράγιο, να αντι-
μετωπίζει τις δυσκολίες και να μην τα 
παρατά στα δύσκολα, ενώ ταυτόχρο-
να προσφέρει ολοκληρωμένη εξάσκη-
ση σε όλο το σώμα.

Θέατρο
Κάποια προγράμματα θεατρικού παι-
χνιδιού -περισσότερο παρά θεατρικού 
μαθήματος- απευθύνονται σε παιδιά 
από 4 ετών. Κανονικά μαθήματα θε-
άτρου μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί 
από 6 ή 7 ετών, οπότε μπορεί και να 
απομνημονεύσει διαλόγους για θεα-
τρικά σκετσάκια.
Με την συμμετοχή του παιδιού σε θε-
ατρικές ομάδες βελτιώνεται η αυτοπε-

Παιδιά και αθλητισμός

Ο καρδιολογικός έλεγχος σε παιδιά τα τελευταία χρόνια έχει 

λάβει μεγάλη έκταση και δημοσιότητα, εξαιτίας των περιστα-

τικών αιφνιδίου θανάτου σε νεαρούς αθλητές κατά τη διάρ-

κεια της άθλησης. Η επίσκεψη στον καρδιολόγο και η λήψη 

ενός καλού ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, η φυσική εξέτα-

ση του παιδιού, η λήψη της αρτηριακής πίεσης, του ηλεκτροκαρδιο-

γραφήματος και ο έλεγχος της καρδιάς με υπερηχογράφη-

μα, είναι η 
πρώτη σειρά 
ε ξ ε τ ά σ ε ω ν 
που πρέπει 
να υποβλη-
θεί ο νεαρός 
αθλητής για 
να αποκλει-
στούν παθή-
σεις που αυ-
ξάνουν τις 
πιθα νότη-
τες αιφνίδι-
ου θανάτου 
κατά την 
άσκηση. Τέ-
τοιες παθή-
σεις είναι η Υπερτροφική μυοκαρδιοπά-
θεια, η συμπτωματική Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, το Σύνδρομο 

Wolf-Parkinson-White, το Σύνδρομο μακρού QT, το Σύνδρομο Brugada. 

Εάν χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος, διενεργείται με Holter ρυθμού και πί-

εσης, δοκιμασία κόπωσης και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις. Μετά τον 

καρδιολογικό έλεγχο, ο νεαρός αθλητής γνωρίζει εάν μπορεί να συμμε-

τέχει σε αθλητικές διοργανώσεις αλλά και την ένταση της άθλησης που 

μπορεί να πραγματοποιήσει. 

Νικόλαος Λ. Βάτκαλης
Ειδικός Καρδιολόγος 

Βενιζέλου 39 - 2510211811 κιν. 6944676794

Συνεργάτης της Ακαδημίας ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ MUNDIALITO, 
επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο νομό Καβάλας.

Από 6 μηνών
Από 2 ετών

Από 3 ετών



ποίθησή του, η αίσθηση της φα-
ντασίας και η αυτό-έκφραση. 
Μάλιστα, πρόκειται για μία δρα-
στηριότητα που ωφελεί τόσο τα 
ντροπαλά όσο και τα παιδιά 
που τους αρέσει να βρίσκονται 
επί σκηνής.

Πιάνο
Η εξοικείωση του παιδιού με 
τη μουσική σε μικρή ηλικία έχει 
πολλά οφέλη, και το πιάνο εί-
ναι ένα από τα όργανα που βο-
ηθούν τα παιδιά να κατανο-
ήσουν τη μουσική και να μά-
θουν πως με την εξάσκηση γί-
νονται όλο και καλύτεροι, απο-
κτώντας περισσότερη αυτοπε-
ποίθηση, ακόμα και για να παί-
ξουν ένα τραγούδι μπροστά σε 
άλλους. Είναι ένα όργανο που 
απαιτεί συνέπεια και αφοσίωση 
και το να αναπτύξει ένα παιδί 
αυτά τα χαρακτηριστικά θα εί-
ναι χρήσιμο και για την υπόλοι-
πη ζωή του.

Ποδόσφαιρο
Κάποιες «ποδοσφαιρικές» φι-
γούρες μπορούν να μάθουν 
ακόμα και παιδιά 2 ή 3 ετών, 
όμως θα χρειαστεί να φτάσουν 
τα 5 για να μπορέσουν να γί-
νουν μέλη μιας παιδικής ποδο-
σφαιρικής ομάδας και να πα-
ρακολουθούν συστηματικά τις 
προπονήσεις. Το ποδόσφαιρο 
βοηθά τα παιδιά να αναπτύ-
ξουν αντοχή στο τρέξιμο, συ-

ντονισμό ματιού-ποδιού και ευ-
κινησία. Κυρίως, όμως, διδάσκει 
τα παιδιά να επικοινωνούν και 
συνεργάζονται με τους άλλους, 
προκειμένου να πετύχουν έναν 
κοινό στόχο.

Μπάσκετ
Όπως και στο ποδόσφαιρο έτσι 
και στο μπάσκετ, πριν την ηλι-
κία των 5 ετών δεν έχει βρεθεί 
να ωφελεί σημαντικά τα παιδιά, 
αλλά και στα 5 το όφελος του 
συγκεκριμένου αθλήματος είναι 
ότι βρίσκεται το παιδί με τους 
φίλους του και διασκεδάζει. Από 
εκείνη την ηλικία και μετά μπο-
ρούν να μπουν σταδιακά τα θε-
μέλια του αθλήματος, ενώ το 
αίσθημα του ανταγωνισμού θα 
έρθει από τα 8 χρόνια και μετά.

Όσο για τα οφέλη του μπά-
σκετ; Πρόκειται για μία εξαιρετι-
κή μορφή άσκησης που ενισχύει 
την αντοχή, τον συντονισμό μα-
τιού-χεριού και την ισορροπία, 
ενώ είναι καλή επιλογή για παι-
διά που θέλουν να είναι ενεργά 
καθ’όλη την διάρκεια του σπι-
τιού. Τέλος, όπως κάθε ομαδι-
κό παιχνίδι, το μπάσκετ βοηθά 
τα παιδιά να δουλεύουν καλά με 
την ομάδα τους.

Yoga
Η Yoga είναι μία μετριοπαθής 
άσκηση που βοηθά τα παιδιά να 
γνωρίζουν καλύτερα το σώμα 
τους και τον τρόπο που κινού-

νται. Μαθαίνουν να ανα-
πνέουν σωστά, να χαλα-
ρώνουν και να φροντί-
ζουν τον εαυτό τους. Οι 
δάσκαλοι yoga επισημαί-
νουν ότι βοηθά τα παι-
διά στην αυτοσυγκέ-
ντρωσή τους, στη συ-
μπεριφορά τους, ενώ 
τους μειώνει το άγχος.
Τα μαθήματα yoga 
μπορούν να ξεκινή-
σουν, μαζί με τη μαμά, 
ήδη από βρεφική ηλι-
κία. Ωστόσο, το παι-
δί μόνο του μπορεί 
συμμετέχει σε κανο-
νική τάξη μετά τα 4 ή 
5 χρόνια, καθώς από 
αυτές τις ηλικίες θα 
μπορούν να πραγματοποιήσουν 
σωστά τις στάσεις.

Τένις
Το τένις είναι από τα αθλήμα-
τα που δεν περιλαμβάνουν συ-
γκρούσεις και επαφή με τον 
αντίπαλο, καθώς και από αυτά 
που βελτιώνουν τον συντονι-
σμό ματιού-χεριού, την ευκινη-
σία και την ισορροπία. Και πα-
ρόλο που πρόκειται για ατομικό 
άθλημα, το παιδί διδάσκεται το 
αθλητικό πνεύμα.
Το άθλημα αυτό συνιστάται σε 
παιδιά άνω των 5 ή 6 ετών που 
έχουν πλέον αποκτήσει την σω-
ματική διάπλαση για να ανταπε-
ξέλθουν στις στάσεις και τις κι-
νήσεις του τένις. Σημαντικό είναι, 

επί-
σης, το παιδί να έχει 
την σωστή ρακέτα για το σώμα 
του πριν ξεκινήσει μαθήματα τέ-
νις.

Τραγούδι
Εκτός κι αν πιστεύετε ότι έχετε 
ένα παιδί-θαύμα στο τραγού-
δι, περιμένετε να φτάσει 9 ετών 
πριν ξεκινήσει σοβαρά μαθήμα-
τα ορθοφωνίας και τραγουδιού. 
Γιατί; Επειδή από αυτή την ηλι-
κία θα είναι πιο εύκολο να συ-
γκεντρωθεί στη μελωδία για 
πολλή ώρα και να εκτελεί ταυ-
τόχρονα σωστές αναπνοές, και 
γιατί καθώς ακόμα οι φωνητικές 
του χορδές αναπτύσσονται δεν 

θ έ -
λετε να τις κουράσετε 
υπερβολικά. Όταν, μάλιστα, ξε-
κινήσει το παιδί σας μαθήματα 
τραγουδιού, φροντίστε να επι-
λέξετε έναν καθηγητή που δεν 
θα το πιέζει υπερβολικά και θα 
κάνει το μάθημα διασκέδαση.
Στα πλεονεκτήματα του να μά-
θει να τραγουδά το παιδί σας 
περιλαμβάνεται η βελτίωση του 
δείκτη νοημοσύνης του, σύμ-
φωνα με επιστημονική έρευνα, 
ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει και 
την αυτοπεποίθηση του παιδιού 
καθώς και την ικανότητά του να 
εκφράζεται.

Πηγή: iVillage
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Ένα από τα θέματα που απασχολούν ολοένα και εντονότερα την 
ιατρική κοινότητα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της αύξη-
σης των λιπιδίων και ιδιαίτερα της χοληστερόλης στα παιδιά.
 

Και αυτό 
γιατί μια εν-
δ ε χ ό μ ε ν η 
νοσογόνος 
διαταραχή, 
ο φ ε ι λ ό μ ε -
νη στη χο-
ληστερόλη , 
ενδέχεται να 
δημιουργήσει καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή όπως στε-
φανιαία νόσο, διαβήτη και θρομβω- τ ι -
κά επεισόδια, σε ηλικίες πολύ μι-
κρότερες του αναμενόμενου.      
 
Μιλώντας για υπερχοληστερο-
λαιμία αναφερόμαστε στην αύξη-
ση της χοληστερόλης και ιδιαίτερα της λεγό-
μενης ‘’κακής’’ χοληστερόλης (LDL) πέρα από τα φυσιολογικά εργαστηριακά όρια.
H χοληστερόλη, λόγω της περίσσειας της στον οργανισμό, συσσωρεύεται στο τοίχωμα 
των αγγείων, δημιουργώντας μείωση της επιφάνειας του αυλού τους και οδηγώντας  σε 
απόφραξη του αγγείου αυτού.
 
Η υπερχοληστερολαιμία διακρίνεται σε κληρονομική και επίκτητη.
α) Η μεν πρώτη είναι ανεξάρτητη του τρόπου ζωής και διατροφής του παιδιού και συ-
νήθως ανακαλύπτεται σε τυχαίο έλεγχο.

β) η δεύτερη είναι απολύτως εξαρτημένη από τον τρόπο ζωής και διατροφής.
 
Τα παιδιά που πάσχουν από οικογενή (κληρονομική) υπερχοληστερολαιμία συνήθως εί-
ναι φυσιολογικά παιδιά ως προς το βάρος και το σωματότυπο, με τουλάχιστον ένα πρό-
γονο στις προηγούμενες 5 γενιές με το ίδιο πρόβλημα. Επειδή όμως το διάστημα των 5 
γενεών είναι ένα διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η μέτρηση και πρόληψη της 
χοληστερόλης, εφόσον οι γονείς και οι παππούδες δεν παρουσιάζουν παρόμοια διάγνω-
ση, ακόμα και μια απλή πληροφορία για ένα αιφνίδιο θάνατο σε νεαρή ηλικία (<55 ετών) 
ενός προγόνου  διεγείρει την υποψία στους γονείς.
 
Από την άλλη τα παιδιά που πάσχουν από επίκτητη υπερχοληστερολαιμία, είναι παι-
διά τα οποία κατά βάση είναι παχύσαρκα, τρέφονται με τροφές κακής ποιότητας (φαστ 
φουντ) και κάνουν καθιστική ζωή. Σε αυτά τα παιδιά η ενώ παραγωγή της χοληστερό-
λης από τον οργανισμό είναι κανονική, η επιπλέον κακή τροφή ωθεί τον οργανισμό στο 
να παράγει περισσότερη χοληστερόλη.

 Η ηλικία των 2 ετών θεωρείται η ηλικία εκλογής για την έναρξη της παρακολούθησης 
της χοληστερόλης και η  μέτρηση της πρέπει να επαναλαμβάνεται σε κάθε τσεκ απ.
Eκτός από το οικογενειακό ιστορικό στα κριτήρια ελέγχου της χοληστερίνης στα 
παιδιά προστέθηκε και η υψηλή αρτηριακή πίεση και η παχυσαρκία.
 

Οι τιμές του μικροβιολογικού εργαστηρίου είναι πάντα 
τιμές αναφοράς και όχι διάγνωσης.

Η χοληστερόλη πάντα συνυπολογίζεται με ενδεχόμενες άλλες παθήσεις όπως πχ. δια-
βήτης, νεφροπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, υποθυρεοειδισμός, η παρουσία των 

οποίων μεταβάλλει δραματικά τα επιθυμητά όρια της.

Άρα πρέπει να θυμόμαστε ότι το λεγόμενο λιπιδαιμικό προφίλ του κάθε αν-
θρώπου (τα αποδεκτά όρια δηλαδή στην τιμή της χοληστερόλης) 

είναι μοναδικό και εξαρτάται όχι μόνο από τα αποτελέσματα 
άλλα και από άλλες παθήσεις και καταστάσεις.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 2-14 ΕΤΩΝ (mg/dl) 

Λιπίδια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

Ολική χοληστερόλη <170  170-200 >200

HDL-C >35 ---   <35

LDL-C <110 110-130 >130

Τριγλυκερίδια 35-115 115-140 >140

Απολιποπρωτεϊνη Β <105  105-130 >130
                                         

Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, τα παιδιά που πάσχουν από αυξημένη χοληστερό-
λη δεν έχουν προλάβει να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στα αγγεία τους. Γι 
αυτό η θεραπεία είναι κυρίως διατροφική, για την αποφυγή επιπλέον παραγόντων κιν-
δύνου (π.χ. διαβήτης), μια και η κληρονομική μορφή δεν ανταποκρίνεται στη διατροφή 
και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η φαρμακευτική αγωγή.
 
Για οποιαδήποτε πάθηση παιδιού πριν την ηλικία των 16 τον πρώτο και κύριο λόγο έχει 
ο Παιδίατρος. Αυτός θα κρίνει αν χρειάζεται να εξεταστεί το παιδί και από άλλη ειδι-
κότητα. Γιατί ενδεχόμενη διαταραχή της , θα προληφθεί εγκαίρως και το παιδί θα φτά-
σει στην ενηλικίωση χωρίς αυξημένους κινδύνους για νόσους απειλητικές για τη ζωή. 
Eίναι σημαντικό τόσο οι παιδίατροι όσο και οι γονείς να επικεντρωθούν στη σωστή δι-
ατροφή των παιδιών, στη διατήρηση χαμηλού σωματικού βάρους και στην αύξηση της 
σωματικής τους δραστηριότητας.

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 
Εθν. Μακαρίου – Κλείτου 2 - Τηλ. 2513006333 κιν. 6977038112

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
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Από 5 ετών

Από 9 ετών



Η ύπαρξη διαθλαστικών ανωμαλιών του ματιού (μυωπία, υπερμετρωπία 
ή/και αστιγματισμός) αποτελεί την πρώτη αιτία χαμηλής όρασης 
των παιδιών παγκοσμίως. Η χορήγηση των κατάλληλων γυαλιών 
συνήθως αποκαθιστά την όραση σε φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχουν 

όμως ορισμένες περιπτώσεις που η όραση δε βελτιώνεται με τα γυαλιά, παρόλο 
που δεν υπάρχουν άλλα παθολογικά ευρήματα. 
Επίσης, όταν υπάρχει στραβισμός είναι δυνατόν να παρατηρηθεί χαμηλή όραση 
στο μάτι που «φεύγει». Στις παραπάνω περιπτώσεις, το μάτι με τη χαμηλή 
όραση αποκαλείται «τεμπέλικο». 

Η λύση του προβλήματος συνίσταται στη 
θεραπεία όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την 
παιδική ηλικία, ενώ νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα δείχνουν ότι κάποια βελτίωση 
μπορεί να επιτευχθεί έως και την ηλικία των 
16-17 ετών. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα 
είναι η χορήγηση των κατάλληλων γυαλιών. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα επόμενο 
στάδιο θεραπείας είναι η κάλυψη του «καλού» 
ματιού για λίγες ώρες την ημέρα, ώστε να 
αναγκαστεί το «τεμπέλικο» μάτι «να κάνει όλη 
τη δουλειά». Αν το παιδί δε συνεργάζεται, αντί 
για κάλυψη χρησιμοποιούνται σταγόνες που 
θαμπώνουν το «καλό» μάτι. 

Συμπερασματικά, πρέπει να πούμε πως 
η διάγνωση  του «τεμπέλικου ματιού» είναι  
σημαντικό να γίνει νωρίς ώστε να υπάρχει 
περιθώριο θεραπείας. Έτσι, με βάση διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες, μια πρώτη εξέταση 
από οφθαλμίατρο πρέπει να γίνεται γύρω 
στην ηλικία των 3 ετών, μετά στην πρώτη 
τάξη του δημοτικού και κατόπιν ανά διετία. 

Χαμηλή όραση 
στα παιδιά και 
«τεμπέλικο μάτι»

Αγγελική 
Σαλονικιού
MSc, FEBO
Χειρουργός 
Οφθαλμίατρος 
Ενηλίκων και Παίδων

Μετεκπαίδευση στο 
γλαύκωμα και τις παθήσεις 
του αμφιβληστροειδούς 
(Moorfields @ Bedford, UK)
Μετεκπαίδευση στην 
Παιδο-οφθαλμολογία 
(Great Ormond Street 
Hospital for children, 
London, UK)
Υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Ιατρείο: Ομονοίας 26,
Στοά Νότη, Καβάλα
Τηλ: 2516 007002
Κιν. 6944 251350
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Βασικές ιδέες στη 
διακόσμηση του βρεφικού 

και παιδικού δωματίου
Από το www.babyroom.gr

Ξεκινήστε την διακόσμη-
ση του δωματίου έχο-
ντας ένα καλό αρχικό 
σχεδιασμό. Βρείτε ιδέες 

και φωτογραφίες που να ται-
ριάζουν με τις επιδιώξεις σας 
αλλά και με τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες του χώρου.
Φτιάξτε ή φωτοτυπήστε από 
τα σχέδια του σπιτιού την κά-
τοψη του δωματίου. Λίστα.

Στη συνέχεια φτιάξτε μια λίστα 
με τα πρωταρχικά στοιχεία: 
κρεβάτι, αλλαξιέρα/συρταριέ-
ρα, Κουρτίνες, κλινοσκεπά-
σματα-πάπλωμα, φωτιστικό, 

διακοσμητικά στοιχεία στους 
τοίχους.
Ιδέα: Για να διατηρήσετε το κό-
στος χαμηλά και να έχετε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
μπορείτε να αγοράσετε τα πα-
ραπάνω πρωταρχικά στοιχεία 
βάση ενός θέματος στο δωμά-
τιο (πχ νεράιδες ή πειρατές) 
και επομένως να μεταμορφώ-
σετε το παιδικό ή βρεφικό δω-
μάτιο με τρόπο γρήγορο και 
αποτελεσματικό.

Χρώμα...
Βάψτε τους τοίχους με ένα 
χρώμα που να δημιουργεί χα-

ρούμενη διάθεση, να ηρεμεί το 
παιδί αλλά και να ταιριάζει με 
το θέμα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με το χρώ-
μα: http://www.babyroom.gr/
spaceandcolors.html
Ιδέα: Το χρώμα μπορεί να συν-
δυαστεί με διάφορες τεχνικές 
(σφουγγάρι, διχρωμίες, λωρί-
δες κλπ) και να κάνει το δωμά-
τιο μοναδικό!!!

Ο τοίχος
Οι τοίχοι δίνουν τη φυσιο-
γνωμία του δωματίου. Ακόμα 
και αν αποφύγετε ή δε βρείτε 
στο θέμα που έχετε διαλέξει τα  

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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Η παιδική παχυσαρκία είναι νόσος που μαστίζει 
όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Η Ελλάδα έρ-
χεται 1η στην Ευρώπη και 2η στον κόσμο σε 
ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. 

Μόνο στο 1% των περιπτώσεων η υπερβολική αύξηση 
του σωματικού βάρους των παιδιών οφείλεται σε πα-
θολογικά αίτια. Για το υπόλοιπο 99% οι αιτίες πρέπει να 
αναζητηθούν αποκλειστικά στις κακές διατροφικές συ-
νήθειες. Το νέο μοντέλο διατροφής βασίζε-
ται κυρίως στην αυξημένη κατανάλω-
ση ζάχαρης, λίπους και αλατιού και 
παραγκωνίζει εντελώς τα φρούτα, 
τα λαχανικά, τους χυμούς. Αυτό 
σε συνδυασμό με την συνεχή 
μείωση της φυσικής δραστηρι-
ότητας έχει ως φυσικό επακό-
λουθο την αύξηση του σω-
ματικού βάρους. 

Αξίζει εδώ να ανα-
φερθεί πως η συ-
χνή τακτική γονέ-
ων, παππούδων και 
γιαγιάδων να θεω-
ρούν το φαγητό ως 
μέσο επιβράβευσης 
ή τιμωρίας είναι σημαντι-

κός παράγοντας για την υιοθέτηση τελείως λανθασμέ-
νων διατροφικών συνηθειών από την παιδική ηλικία. Η 
ζάχαρη είναι ισχυρά εθιστική ουσία. Όταν επιβραβεύου-
με την προσπάθεια του παιδιού με κάποιο γλυκό, εκκρί-
νεται στον οργανισμό η ουσία ντοπαμίνη που ωθεί τον 
εγκέφαλο να κάνει την ίδια συσχέτιση, όπως ακριβώς με 
το αλκοόλ, τη νικοτίνη και τα ναρκωτικά.

Οι συνέπειες της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι σοβα-
ρές, τόσο οι σωματικές όσο και οι ψυχικές. Δυσχέρεια 
στην αναπνοή, αίσθημα κόπωσης, αύξηση της αρτηρι-
ακής πίεσης, μυοσκελετικά προβλήματα, διαταραχή των 
ορμονών και του μεταβολισμού, διαβήτης, είναι μερι-
κά από τα προβλήματα που δημιουργεί στον οργανισμό 
το ιδιαίτερα αυξημένο λίπος. Ιδιαίτερα οδυνηρές είναι 
οι ψυχικές συνέπειες στα παχύσαρκα παιδιά. Στο σχο-
λείο αντιμετωπίζονται ρατσιστικά από τους συμμαθη-
τές τους. Οι κοροϊδίες, τα σκληρά πειράγ- μ α -
τα, έχουν ως συνέπεια την απομόνω-
ση και την αποχή από την παρέα, 
το παιχνίδι και γενικότερα από 
οποιαδήποτε κοινωνική δραστη-
ριότητα. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνει με 
πολύ προσεκτικό τρόπο. Πίεση, αυθαίρετες εξαντλητικές 
δίαιτες, αρνητική κριτική επιφέρουν τα αντίθετα αποτε-
λέσματα, καθώς ασκείται έντονη ψυχική καταπίεση στο 
παχύσαρκο παιδί το οποίο αναζητά εκ νέου απόλαυση 
στο φαγητό. Ο παιδίατρος, ο διατροφολόγος, ακόμα και 
ο ψυχολόγος μπορούν να βοηθήσουν. Απαραίτητο εί-
ναι βέβαια να κατανοήσει το ίδιο το παιδί για ποιο λόγο 
πρέπει να χάσει βάρος, ώστε να υπάρχει η συναίνεση και 
η συνεργασία εκ μέρους του. Στην ουσία δεν πρόκειται 
για αδυνάτισμα, αλλά για μια προσπάθεια να γίνει ριζι-
κή αλλαγή του τρόπου σκέψης, του τρόπου ζωής και κυ-
ρίως του τρόπου διατροφής του παιδιού. 

Φυσικά, όπως για όλες τις παθήσεις, σημαντικό ρόλο 
παίζει η πρόληψη. Από την περίοδο της κυήσεως πρέ-
πει η επίτοκος να είναι προσεκτική με το βάρος της, ενώ 
ο θηλασμός βοηθά πολύ στην πρόληψη της παχυσαρ-
κίας, καθώς από το μητρικό γάλα απουσιάζει η ζάχα-
ρη. Αλλά και γενικότερα φροντίζετε και ελέγχετε τη δι-
ατροφή των παιδιών δίνοντας πάντα το παράδειγμα 
μέσα από τις δικές σας συνήθειες. Καθιερώστε το πλού-
σιο πρωινό στη διατροφή σας, προγραμματίστε πέντε 
γεύματα μέσα στην ημέρα. Τα κυρίως γεύματα να εί-

ναι πλήρη και να περιέχουν θρεπτικά συστατικά 
από όλες τις ομάδες τροφίμων, ενώ τα σνακ 

να αποτελούνται από φρούτα, γαλακτοκο-
μικά, μέλι, ταχίνι. Πίνετε άφθονο νερό και 
εντάξτε την ήπια άσκηση στην ζωή σας. Τέ-
λος, ορίστε οι ίδιοι πόση ώρα θα περνούν 
τα παιδιά μπροστά στον υπολογιστή και 
στην τηλεόραση και μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ το φαγητό ως ανταμοιβή ή τιμωρία. 
Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθει-
ών και υγιούς τρόπου ζωής από την παι-
δική ηλικία είναι αναγκαία, γιατί παχύ-
σαρκο παιδί σημαίνει και πα-
χύσαρκος ενήλικας.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Δημήτρης Λουλούδης 
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

www.louloudidiet.gr
Χρυσούπολη - 7ης Μεραρχίας 6, 

2ος όροφος, τηλ.&fax: 25910.24393
Καβάλα: Αβέρωφ 2, 3ος όροφος, 

τηλ. 2510.831.745
email louloudi.diet@gmail.gr

υπόλοιπα στοιχεία (πρέπει να παρα-
δεχτούμε ότι κάποια για παράδειγ-
μα παπλώματα αγγίζουν το όριο του 
κιτς στην υπερβολή τους) και επιλέξε-
τε ουδέτερα έπιπλα (πχ λευκά), ουδέτε-
ρες κουρτίνες (πχ μονόχρωμες), οι τοί-
χοι μπορούν να κάνουν τη (μεγάλη!) δι-
αφορά!!! 
Φανταστείτε αν δεν έχει τύχει να μπεί-
τε σε ένα δωμάτιο με ζωγραφιές πόσο 
διαφορετικό από τα άλλα δωμάτια του 
σπιτιού είναι. Κατευθείαν αντιλαμβανό-
μαστε τόσο εμείς όσο και οι «μόνιμοι» 
κάτοικοί του -τα παιδιά- ότι είναι μονα-
δικό, έχει χαρακτήρα και θεματικότητα.
Ζωγραφική στους τοίχους του παιδικού 
δωματίου λοιπόν. Εντυπωσιακό αποτέ-
λεσμα, χαμηλό κόστος, μοναδικό δωμά-
τιο.
Η τοιχογραφία στο παιδικό δωμάτιο 
μεγαλώνει το χώρο και ανατρέπει τα 
καθιερωμένα

Θέμα
Όπως σημειώσαμε και παραπάνω μια 
καλή ιδέα είναι το δωμάτιο να έχει ένα 
κεντρικό θέμα. Γύρω από αυτό μπο-
ρούν να χτιστούν ένα σωρό στοιχεία 
που να το κάνουν διαφορετικό και να 
ικανοποιούν τις επιλογές σας (πχ. χώ-
ρος ξεκούρασης/χαλάρωσης ή χώρος 
παιχνιδιού/ «έντονων» δραστηριοτή-
των;). Επιλέξτε το θέμα κάνοντας μία ιε-
ράρχηση: πόσο χρόνο θέλω να διατη-
ρηθεί έτσι το δωμάτιο (πριν το ανακαι-
νίσω ξανά); Όσο περισσότερο το κρα-
τήσω τόσο πιο κοντά στη μεγαλύτερη 
ηλικία του παιδιού θα πρέπει να βρίσκε-
ται το θέμα (πχ το παιδί σήμερα είναι 
2 ετών και το δωμάτιο θα ανακαινιστεί 
πάλι στο τέλος του δημοτικού σχολείου, 

αναγκαστικά διαλέγουμε ένα θέμα για 
πιο μεγάλα παιδιά και όχι κάτι που το 
ενθουσιάζει αυτή την περίοδο).

-θέλω να είναι ευέλικτο και προ-
σαρμόσιμο; Αν ενθουσιαζόμαστε κάθε 
φορά και με κάτι νέο και θέλουμε να το 
«υιοθετήσουμε» στο δωμάτιο του παι-
διού τότε οι πρώτες μας επιλογές πρέ-
πει να είναι σχεδόν ουδέτερες (σε θέμα) 
αλλά με δυνατότητα να αλλάζουν όπο-
τε το επιθυμούμε. Έτσι δεν επιλέγουμε 
το κρεβάτι αυτοκίνητο αλλά ένα απλό 
και χαμηλού κόστους κρεβάτι που ανά-
λογα πόσο δημιουργικοί και καινοτό-
μοι είμαστε, σήμερα του βιδώνουμε ρό-
δες και το βάφουμε κόκκινο του κολλά-
με αυτοκόλλητα από τη formula 1 και το 
στρώνουμε με πάπλωμα cars-disney και 
την επόμενη περίοδο του βάζουμε κα-
τάρτι, τις ρόδες της μετατρέπουμε σε 

πολεμίστρες, σηκώνουμε την πειρατική 
σημαία και στρώνουμε ένα πάπλωμα με 
τους πειρατές της Καραϊβικής!!! 

-προσαρμογή στο χρώμα; Πολ-
λοί γονείς επιθυμούν να προσαρμό-
ζουν τη διακόσμηση του δωματίου 
σε ένα χρώμα το οποίο θα κυριαρ-
χεί στο χώρο. Αν και μοιάζει η δια-
δικασία αυτή να ακολουθεί ανά-
ποδη πορεία, είναι εξαιρετικά πιο 
εύκολη αφού μας δίνει εύκολα το 
χρώμα και το ύφος των επίπλων, 
τις κουρτίνες (υλικό και χρώμα) κα-
θώς και προτείνει μια σειρά θεμάτων 
που μπορούν να συνδυαστούν. Για 
παράδειγμα ένα ροζ δωμάτιο μπο-
ρεί να συνδυαστεί με πολλές ζωγρα-
φιές στους τοίχους ώστε να αποκτή-
σει θέμα: νεράιδες, πεταλούδες, πρι-
γκίπισσες, πρόσκληση σε τσάι κλπ.

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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Τα περισσότερα παιδιά ζητάνε από τους γο-
νείς τους ένα σκυλάκι. Πρώτα απ’ όλα πρέ-
πει να γνωρίζουμε τι προσφέρει σε ένα παι-
δί η συμβίωση με έναν σκύλο.

Επαφή και καλή σχέση με τα ζώα και με την φύση 
κάτι που δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις.

Σε υπερκινητικά παιδιά ο σκύλος εκτός από συ-
ντροφιά στο παιχνίδι είναι και ένα είδος εκτόνω-
σης ενώ σε αντίθετες περιπτώσεις σε παιδιά που 
δεν ξεκολλάνε από τον καναπέ, από την τηλεόρα-
ση ή τα ηλεκτρονικά ο σκύλος είναι ένα κίνητρο για 
κίνηση, βόλτα και παιχνίδι.

Τα παιδιά αποκτούν υπευθυνότητα ξέροντας ότι 
κάποιος έχει ανάγκη από την φροντίδα τους.

Όταν έρθει το σκυλάκι στο σπίτι μας το πρώτο που 
πρέπει να μάθουμε στο παιδί μας είναι ότι ο σκύ-
λος έχει τον δικό του χαρακτήρα και πάνω απ’ όλα 
ζωή. Δηλαδή να μάθει τις ανάγκες του ότι πεινά-
σει, νυστάζει κ.τ.λ.

Σε αυτό το σημείο μαθαίνουμε στο παιδί μας ότι 
δεν πρέπει ποτέ να χτυπάμε και να τυραννάμε το 
σκυλάκι μας γιατί πονάει και έχει και αυτό αισθή-
ματα.

Η αρμονική συμβίωση παιδιών και σκύλων απαιτεί 
υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμό, καλό προγραμ-
ματισμό, κανόνες, όρια, τα οποία εσείς ως υπεύθυ-
νοι γονείς και ενήλικες οφείλετε να τα διδάξετε στα 
παιδιά σας αλλά και στον σκύλο σας!!!

Υπηρεσίες
Βασική υπακοή

Εξελιγμένη υπακοή

Προεκπαίδευση κουταβιών

Διόρθωση συμπεριφοράς

Καθήκοντα προστασίας

Nose Work

Φιλοξενία σκύλων

Εκπαίδευση και 
Ξενοδοχείο σκύλων

Αγγελική Χατζηαλεξάνδρου 
– Διπλωματούχος 

Εκπαιδεύτρια Σκύλων
(K9 Doorways Trainer School)

6947.50.72.32
haggeliki79@gmail.com
Άγιος Ανδρέας, Καβάλα

ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙ ΠΟΙΑ 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, 

  Καβάλα – Τηλ.: 2510 241621

Πάρτυ στις 
Νεφέλες... 
Χωρίς Χρέωση Παιδιών 

& με Μπουφέ 5 Ποικιλιών 

με 100 Κομμάτια!

μόνο 
2,50€

Με Χυμό Amita Fun 

& Κέικ ή Τοστ!

Είσοδος για 
κάθε παιδί... SUPER 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

μόνο 50€

Και εάν 
το επιθυμείτε

Ο Μάγος Roger Frost και η Κλόουν Φρου-Φρου 
θα κάνουν τα γενέθλια του παιδιού σας... Αξέχαστα!

Ο Μάγος Roger Frost και η Κλόουν Φρου-Φρου 
θα κάνουν τα γενέθλια του παιδιού σας... Αξέχαστα!

Πρόσφατη επιστημονική έρευνα, βοηθά τους 
γονείς να γνωρίσουν αν το μωρό τους έχει 
τα σωστά παιχνίδια/εργαλεία και χώρο παι-
χνιδιού, για υγιή ανάπτυξη. Το νεογέννητο 

μωράκι έφτασε στο σπίτι! Δεν υπάρχει καμία αμφιβο-
λία ότι το δωμάτιό του και μέρα με την ημέρα όλο το 
υπόλοιπο σπίτι θα γεμίσει παιχνίδια! Όμως ποια είναι 
αυτά που πράγματι θα βοηθήσουν την σωστή ανά-
πτυξή του; Μία νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο πε-
ριοδικό Physical Therapy (Φυσική θεραπεία), έριξε μία 
ματιά στο ποιοι τύποι παιχνιδιών επηρεάζουν τις κι-
νητικές δεξιότητες των νηπίων, καθώς και πως οι γο-
νείς μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το χώρο που 

θα παίζει και θα κινείται το μωρό. 

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους γονείς να κατατάξουν 
σε τέσσερις κατηγορίες, την ποικιλία των παιχνιδιών 
και το χώρο για παιχνίδι στο σπίτι τους ως εξής: φυ-
σικό χώρο, την ποικιλία της διέγερσης, τα παιχνίδια 
που απαιτούν την κίνηση των μεγάλων ομάδων μυών 
(μπάλα ποδήλατο) και τα παιχνίδια που απαιτούν τις 
μικρές κινήσεις (πιάνει το μολύβι, σφίγγει ένα αντι-
κείμενο στα δάκτυλα. Και στη συνέχεια μπορούσαν 
να βαθμολογήσουν τις απαντήσεις τους, με μία κλί-
μακα από: «λιγότερο από επαρκή» έως «εξαιρετική». 
«Ότι είναι στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει στην κινητι-

Τα χρήσιμα παιχνίδια 
και ο κατάλληλος χώρος 
παιχνιδιού για το μωρό

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου

Εκπαίδευση και ξενοδοχειο σκύλων
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ΠΑΡΚΟ ΛΥΔΙΑ
Αναλαμβάνουμε 

το πάρτυ 

σας για... 

τα γενέθλια,

 τη γιορτή, 

τα γενέθλια, 

την επέτειο!

ελάτε να 

παίξουμε!

Π Α Ρ Κ Ο  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 6944 637040

κή ανάπτυξη του βρέφους», 
λένε οι ειδικοί, «έτσι ψάξα-
με όλες τις διαφορε-
τικές δυνατότη-
τες». Αν και 
η έρευνα 
α υ τ ή 
βοη-
θά 

π ο λ ύ 
τ ο υ ς 
ε π α γ γ ε λ -
ματίες θερα-
πευτές, είναι πολύ 
καλή και για τους γονείς, 
όταν προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν το σωστό χώρο για 
το μωρό τους. 

Η καλύτερη συμβουλή γι’ αυ-
τούς είναι να αναρωτηθούν: 
«έχω ένα παιχνίδι για κάθε κα-
τηγορία; Τα διαφορετικά παι-
χνίδια βοηθούν διαφορετι-
κές κινητικές ικανότητες. Ποια 
παιχνίδια να αγοράσετε. Για 
τις κινητικές δεξιότητες: Πολύ-
χρωμα χαλάκια για να ενθαρ-
ρύνετε το μπουσίλισμα. Παι-
χνίδια που είναι κρεμασμένα 
γύρω του και το «προκαλούν» 
να τα φτάσει. Μουσικά παιχνί-
δια. Μαλακά παιχνίδια που κά-
νουν θόρυβο ή κινούνται όταν 

το παιδί τα πιέζει ή τα τραβά. 
Στράτα ή 

τραπεζάκια 
δραστηριο-
τήτων. Παι-
χνίδια νε-
ρού. Μπά-
λες. Για τις 
λεπτές κι-
νητικές δε-
ξιότητες του 
β ρ έ φ ο υ ς : 
Μικρά παι-
χνίδια που 
μπορεί να 
κ ρ α τ ή σ ε ι , 
όπως η κουδου-
νίστρα του. Τρέ-
να και αυτοκί-
νητα. Παιχνίδια 

που στριφογυρίζουν. Μπλοκ. 
Βιβλία. Αλλά αν δεν θέλετε να 
μετατρέψετε το σπίτι σας σε 
τμήμα παιχνιδιών μεγάλου κα-

ταστήματος, μην ανησυχεί-
τε, δεν χρειάζεται να έχε-

τε πάρα πολλά παιχνί-
δια για να βοηθήσετε 

τις κινητικές δεξιό-
τητες ανάπτυξης 

του μωρού σας. 
Επειδή δεν 
έχει το μωρό 
ένα συγκε-
κ ρ ι μ έ ν ο 
π α ι χ ν ί δ ι , 
αυτό δεν 
σ η μ α ί ν ε ι 
ότι δεν θα 
αναπτύξει 
μία συγκε-
κριμένη κι-
νητική ικα-

νότητα. Εί-
ναι απλά μία 

βοήθεια. Αν 
τώρα οι γονείς 

α ν η σ υ χο ύ ν, 
γιατί δεν μπο-

ρούν να έχουν 
αρκετά παι-
χνίδια, οι ει-
δικοί συμ-
βουλεύουν, 
να χρησι-
μοποιούν 
αυτά που 
έχουν με 
δ ι α -

φορετικούς τρόπους. Και αντί 
να αγοράσουν τρία ή τέσσερα 
παιχνίδια του ίδιου είδους, κα-
λύτερα να πάρουν ένα από το 
καθένα. Δημιουργήστε ένα κα-
λύτερο χώρο παιχνιδιού. 

Η άλλη πτυχή της μελέτης εί-
ναι το περιβάλλον του παιδιού, 
τόσο μέσα στο σπίτι όσο και 
έξω. Οι καναπέδες και τα τρα-
πεζάκια, είναι τα μέσα που θα 
βοηθήσουν το βρέφος να ση-
κωθεί και να σταθεί στα πόδια 
του. Συχνά τα πρώτα βήματα 
γίνονται από τον καναπέ μέχρι 
το τραπεζάκι του καφέ. 

Αφού λοιπόν βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα έπιπλα είναι ασφαλή, 
τοποθετήστε τα έτσι ώστε να 
υπάρχει χώρος για το μωρό να 
κινείται ελεύθερα, και να πη-
γαίνει από το ένα στο άλλο, 

αλλά βέβαια όχι 
πολύ μακριά για 
να μπορεί να το 
κάνει, ιδίως στα 
πρώτα του βή-

ματα. Το ερωτηματολόγιο επί-
σης αξιολογεί τις διαφορετικές 
υφές του εδάφους, όπως το 
χαλί, το ξύλο ή το πλακάκι στο 
εσωτερικό, και το γρασίδι ή το 
τσιμέντο έξω. Ένας άλλος πα-
ράγοντας είναι οι σκάλες. 

Τα βρέφη που έχουν σκάλες 
στο σπίτι τους θα μάθουν να 
τις ανεβαίνουν και να κατεβαί-
νουν πιο γρήγορα από τα μι-
κρά που δεν έχουν. Δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος ανησυχίας 
για τους γονείς. Όλα τα παι-
δάκια μαθαίνουν να ανεβαί-
νουν και να κατεβαίνουν σκά-
λες! Απλά αν τύχει και υπάρχει 
σκάλα στο σπίτι, είναι ευκαιρία 
να τη συνηθίσουν όσο πιο γρή-
γορα μπορούν. 

Το πιο σημαντικό πράγμα που 
οι γονείς μπορούν να κάνουν 
για να ενισχύσουν την ανά-
πτυξη του παιδιού τους, ανε-
ξάρτητα από πια παιχνίδια 
έχουν είναι να χρησιμοποιούν 
πραγματικά τα παιδιά όλα τα 

αντικείμενα. Δηλαδή, 
ένα βρέφος μπο-
ρεί να έχει πάρα 
πολλά παιχνίδια, 
αλλά να μην τα 
χρησιμοποιεί. Έτσι 
η σωστή ερώτη-

ση που κάθε 
γονιός πρέπει 
να κάνει στον 
εαυτό του εί-
ναι: « όχι πόσα 
παιχνίδια έχει 
το παιδί μου, 
αλλά προσπα-
θώ να το κάνω 
να τα χρησιμο-
ποιήσει»; Έτσι 
μόνο θα βοη-
θήσει κάθε γο-
νιός στην ανά-
πτυξη των κι-
νητικών δεξι-

οτήτων του βρέ-
φους.

τέσσερις 

κατηγορίες, την 

ποικιλία των παιχνιδιών 

και το χώρο για παιχνίδι στο 

σπίτι τους ως εξής: φυσικό χώρο, 

την ποικιλία της διέγερσης, τα 

παιχνίδια που απαιτούν την κίνηση 

των μεγάλων ομάδων μυών (μπάλα 

ποδήλατο) και τα παιχνίδια που 

απαιτούν τις μικρές κινήσεις 

(πιάνει το μολύβι, σφίγγει 

ένα αντικείμενο στα 

δάκτυλα.

Πηγή : www.paidorama.com

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου
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Κάνουμε τη Τεχνη του Χορού

Προσιτή σε όλους

Δίδακτρα μηνιαία απο 16 ευρώ

Προσιτές τιμές με εκπτώσεις 50% και 30%

•	στα		χαμηλά	οικο
γενειακά	εισοδήματ

α

•	στα	χαμηλά	ατομ
ικά	εισοδήματα

•	σε	φοιτητές

•	σε	ΑΜΕΑ

&αγαπώ  φροντίζω  το  Παιδί  μου




