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EA-01. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (INHIBITION) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΛΕΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γρίβα  Γ.1, Παπαγεωργίου Χ.1, Περβανίδου Π.2
1 Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ)
2 Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία»

Εισαγωγή: 
Η ικανότητα αναστολής (inhibition) αφορά στην ικανότητα των ατόμων να αγνοούν παρεμβολές από ερεθίσμα-
τα άσχετα με ένα έργο που εκτελούν και να επικεντρώνονται στα ερεθίσματα που είναι σχετικά με την επιτυχή 
εκτέλεση του έργου.

Μέθοδος: 
Μελετήθηκε η ικανότητα αναστολής σε 93 παιδιά και εφήβους ηλικίας 7 – 17 ετών χρησιμοποιώντας μια πα-
ραλλαγή του κλασικού Stroop test, το Number Stroop test. Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι ο αριθμός σω-
στών απαντήσεων και ο μέσος χρόνος απόκρισης ανά έργο και ανά συνθήκη. Χορηγήθηκε  επίσης η δοκιμασία 
του ΛΑΜΔΑ τεστ (Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών), οι οποία αξιολογεί γενικούς 
τομείς μαθησιακών δεξιοτήτων. 

Αποτελέσματα: 
Η ικανότητα αναστολής βελτιώνεται με την πρόοδο της ηλικίας, με τα παιδιά ηλικίας 14-17 ετών να έχουν τους 
χαμηλότερους χρόνους απόκρισης και τον υψηλότερο αριθμό σωστών απαντήσεων στη συνθήκη παρεμβολής 
και των δύο δοκιμασιών του Number Stroop test, ενώ τα παιδιά ηλικίας 7-9 ετών τους μεγαλύτερους χρόνους 
απόκρισης και τον χαμηλότερο αριθμό σωστών απαντήσεων. Επίσης, βρέθηκε ότι οι αδυναμίες/ελλείμματα 
στην ικανότητα αναστολής εκφράζονται με αυξημένους χρόνους απόκρισης ή/και χαμηλό βαθμό ακρίβειας 
στις συνθήκες παρεμβολής των δύο δοκιμασιών του Number Stroop test. Στα παιδιά ηλικίας 8-10 ετών οι αδυ-
ναμίες/ελλείμματα στην ικανότητα αναστολής συσχετίστηκαν με αυξημένους χρόνους απόκρισης σε λεκτικά 
έργα του ΛΑΜΔΑ τεστ όπως η προφορική κατανόηση κειμένου και οι λεκτικές αναλογίες (δοκιμασία ελέγχου 
της μορφοσύνταξης). Στα παιδιά ηλικίας 11-14 ετών οι αδυναμίες/ελλείμματα της ικανότητας αναστολής συ-
σχετίστηκαν με χαμηλή ακρίβεια στην ιστορική ορθογραφία και στην προφορική κατανόηση, και με αυξημέ-
νους χρόνους απόκρισης στην κατανόηση γραπτού κειμένου, στη συμπλήρωση προτάσεων (δοκιμασία ελέγχου 
της μορφοσύνταξης) και στην επιλογή εικόνας (δοκιμασία ελέγχου του λεξιλογίου). 

Συμπεράσματα: 
Στα παιδιά 11-14 ετών αδυναμίες/ελλείμματα στην ικανότητα αναστολής έχουν επίπτωση σε ένα εύρος λεκτι-
κών έργων, αυξάνοντας τους χρόνους εκτέλεσής τους και μειώνοντας την ακρίβεια των αποκρίσεων.
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EA-02. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.
Ανταμιάν Ε., Χριστάρα – Παπαδοπούλου Α., Ιακωβίδης Π., Κουκου Ζ.
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστη-
μιούπολη, Σίνδος Θεσσαλονίκη

Σκοπός: 
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί πώς η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει τον παιδιατρικό φυσικοθερα-
πευτή στη διαμόρφωση ενός θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης ενός πρόωρου νεογνού. Πώς η κατάλληλη 
και η έγκαιρη παρέμβαση του παιδιατρικού φυσικοθεραπευτή μπορεί να βελτιώσει την ψυχοκινητική ανάπτυ-
ξη και την ποιότητα ζωής του νεογνού. Τέλος, να διερευνηθούν ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν το πλάνο 
της αξιολόγησης και της έγκαιρης παρέμβασης.

Μέθοδος: 
Για την διεξαγωγή της μελέτης περίπτωσης υπήρξε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
(ΜΕΝΝ) του ΓΝ.Ν. Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης. Προέκυψε ένα πρόωρο νεογνό που πληρούσε τα κριτήρια ει-
σαγωγής στη μελέτη. Η διάρκεια της μελέτης ήταν πέντε μήνες εκ των οποίων οι δύο πρώτοι ήταν στη ΜΕΝΝ 
και μετέπειτα η θεραπεία και οι μετρήσεις συνεχίστηκαν για τρεις μήνες σε παιδιατρικό θεραπευτήριο. Χρη-
σιμοποιήθηκε η κλίμακα AIMS και γινόταν καταγραφή των ανακλαστικών, καθώς επίσης καταγράφονταν τα 
βιομετρικά χαρακτηριστικά του νεογνού.

Αποτελέσματα: 
Σημειώθηκε βελτίωση της ανάπτυξης του πρόωρου νεογνού στην ΜΕΝΝ, η οποία συνεχίστηκε και μετά το 
εξιτήριο. Το βάρος, το μήκος και η περίμετρος κεφαλής πλησίασαν τα φυσιολογικά όρια των νεογνών, με τα 
δεδομένα να είναι στατιστικώς σημαντικά. Από την αξιολόγηση των αντανακλαστικών που πραγματοποιήθηκε 
ανά μήνα φαίνεται να υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα φυσιολογικά, η οποία αποδίδεται στο σύν-
δρομο WS. Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση στο τέλος των 
μετρήσεων.

Συμπεράσματα – προτάσεις: 
Η έγκαιρη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, η εφαρμογή αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης σε συνδυασμό με 
την κατάλληλη ενημέρωση των γονέων και την διεπιστημονική συνεργασία των υγειονομικών, διαδραμάτισαν 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του νεογνού. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερο διερεύνηση 
σε βάθος χρόνου.
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EA-03. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ΔΦΑ), ΕΠΙΛΗΨΙΑ 
ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΝΥ) 
Βελιοπούλου Φ.1, Παναγιωτοπούλου Μ.1, Καραντανά Ε.2
1 Κέντρο ειδικών θεραπειών «ΕΡΓΟ-ΛΟΓΟΣ-ΕΚΦΡΑΣΗ», 2 Ιδιωτικό ιατρείο

ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα μελέτη  έχει  ως στόχο την κατανόηση της αναγκαιότητας διευρυμένης διαγνωστικής προσέγγισης  
σε άτομα με ΔΦΑ και συνοδά νοσήματα.

ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΣ
Νήπιο 3,5 ετών αρχικά προβάλλει με ελλείμματα επικοινωνίας, κοινωνικής συνδιαλλαγής, εμμονές και στερε-
οτυπίες. Από την κλινική εξέταση παρουσίαζε τριγωνικό πρόσωπο, μικροκεφαλία και καθίζηση  βάσης ρινός. 
Συστήθηκε έλεγχος ακοής που είχε φυσιολογικά ευρήματα και εκτίμηση από κλινικό γενετιστή, που δεν πραγ-
ματοποιήθηκε αρχικά. Η θεραπευτική παρέμβαση βασίστηκε σε αρχές εντατικής αλληλεπίδρασης και αισθητη-
ριακής ολοκλήρωσης. Σε ηλικία 6 ετών παρουσίασε επιληπτικές κρίσεις οπότε έγινε ηλεκτροεγκεφαλογράφη-
μα, μεταβολικός  και γενετικός έλεγχος .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον μοριακό καρυότυπο, εντοπίστηκε διπλασιασμός στη γενωμική περιοχή 2p25.3 – p25.1. Ο 
διπλασιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το γονίδιο SOX11 .Σε εκτεταμένο γονιδιακό έλεγχο (NGS) εντο-
πίστηκε νουκλεοτιδική αλλαγή c.2273G>A στο γονίδιο ΙQSEC2 το οποίο συνδέεται με επιληψία και ΝΥ. Το ηλε-
κτροεγκεφαλογράφημα κατέγραψε επιληπτικές αιχμές, δεξιάς κροταφικής και αριστερής κεντρικής περιοχής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ασθενείς με ΔΦΑ και συνοδά άλλα χαρακτηριστικά όπως μορφολογικά στίγματα και άλλες συννοσηρότητες, 
ο κλινικός οφείλει με λεπτομερή παρακλινικό έλεγχο, να αναζητήσει ενδεχόμενη οργανική αιτία στην οποία 
μπορεί αποδίδεται η συναστρία των διαπιστούμενων συμπτωμάτων και σημείων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Sperry et al. Duplication 2p25 in a Child with Clinical Features of CHARGESYNDROME Am J Med Genet A. ;170A 
(5): 1148-54, 2016.
Raymond, F. L. X linked mental retardation: a clinical guide. J. Med. Genet. 43: 193-200, 2006.
Rogers, E. An IQSEC2 mutation associated with intellectual disability and autism results in decreased surface 
AMPA receptors. Front. Molec. Neurosci. 12: 43, 2019.
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EA-04. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ «AGES AND STAGES QUESTIONNAIRE- 
3» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Κούσιου Μ.1,2, Τρακοσιής Στ.3,4,5, Μιχαήλ Ν. M.A.6, Κωνσταντινίδου Φ. 6,  Δημητροπούλου Π. 7, Κλημεντοπού-
λου Αλ.8, Ιωσήφ Αντ.1

1Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής “Το Παιδί”, Κύπρος, 2Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας, Κύπρος, 3Unicaf University, Κύπρος, 4Τμήμα Κοινωνικής και Συμπεριφορικής Επιστήμης, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο, Κύπρος, 5Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 6Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 7Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα, 8Διεύθυνση Κοινωνικής και Ανα-
πτυξιακής Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα, 

Σκοπός: 
Το εργαλείο “Ages and Stages Questionnaire – Third version (ASQ-3)” είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα τεστ 
ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών στην πρώιμη παιδική ηλικία.  Παρά το γεγονός ότι έχει προσαρμοστεί σε 
αρκετές γλώσσες και πληθυσμούς, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και 
συνεπώς, δεν έχουν μελετηθεί οι ψυχομετρικές του ιδιότητες σε ελληνόφωνο πληθυσμό. Η παρούσα μελέτη 
έχει ως στόχο να συζητήσει τη διαδικασία μετάφρασης και προσαρμογής του εργαλείου στα ελληνικά και να 
εξετάσει την εσωτερική του συνέπεια και την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων σε προκαταρκτική βάση 
σε παιδιά ηλικίας 9 – 66 μηνών.  

Υλικά και Μέθοδος: 
To ASQ-3 συμπληρώθηκε από 303 γονείς Ελληνο-κύπριων παιδιών. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελε-
σμάτων έγινε ξεχωριστά για τις ηλικιακές ομάδας 9-33 μηνών (νηπιακή ηλικία) και 36-66 μηνών (προσχολική 
ηλικία) ανά φύλο. 

Αποτελέσματα: 
Οι υποκλίμακες με τις υψηλότερες τιμές εσωτερικής συνέπειας με βάση το δείκτη Chronbach’s a (α =.71 - α= 
.88) ήταν η Επικοινωνία και η Αδρή Κινητικότητα για την νηπιακή ηλικία και στα δύο φύλα καθώς και η Λεπτή 
Κινητικότητα για τα αγόρια προσχολικής ηλικίας. Oι επαναλαμβανόμενες συμπληρώσεις του εργαλείου από τις 
μητέρες κατέδειξαν θετικές και υψηλές συσχετίσεις σχεδόν σε όλες τις υποκλίμακες. 

Συμπεράσματα: 
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποστηρίζουν την αξιοπιστία του εργαλείου στα ελληνικά με βελτιωμένες 
ψυχομετρικές ιδιότητες σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ανά φύλο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεχιστεί 
η έρευνα για τη στάθμιση του εργαλείου στα ελληνικά ώστε να καταστεί δυνατή η αξιόπιστη και αποτελεσμα-
τική χρήση του σε ελληνόφωνα παιδιά ενισχύοντας τις υπηρεσίες ολιστικής ιατρικής φροντίδας κατά τα πρώτα 
χρόνια της ζωής τους.  
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EA-05. ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MUNCHAUSEN 
ΔΙ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ;
Φαρμακοπούλου Ι.1, Θεοδωράτου Μ.2, Ηλιοπούλου Ε.1, Μαργαρίτη Γ.1, Μπαχτή Γ.1
1,3-5Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, 2Εθνικό Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο & Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Σκοπός της Εργασίας
Η ερευνητική μελέτη ως προς το σκοπό της ήταν περιγραφική καθώς επιχειρήθηκε μέσα από τις εμπειρίες 
νοσοκομειακών κοινωνικών λειτουργών να δοθεί η απεικόνιση της διάστασης, ανίχνευσης και διαχείρισης του 
Συνδρόμου Munchausen δι’ αντιπροσώπου.

Υλικά και Μέθοδοι
Η έρευνα εστίασε στην καταγραφή απόψεων νοσοκομειακών κοινωνικών λειτουργών. Διήρκεσε 4 μήνες (Ιούνιο 
έως Οκτώβριο 2021) όπου χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 43 κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονταν σε 
35 Νοσοκομεία (μέσω πλατφόρμας google form). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
περιγραφική στατιστική.

Αποτελέσματα
Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων γνώριζαν το εν λόγω σύνδρομο. 
Όλοι απάντησαν πως ο θύτης ήταν η μητέρα. Τα κύρια προειδοποιητικά σημάδια ήταν οι συχνές νοσηλείες του 
παιδιού και οι πλασματικές ιστορίες για προηγούμενες ασθένειες. Το παιδί αντιμετώπιζαν ποικίλα σωματικά 
αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Είναι σύνηθες ο θύτης να έχει ιστορικό ψυχικής διαταραχής. Η ύπαρξη 
δι-επιστημονικής ομάδας βοηθά στην ανίχνευση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών, αν και είναι έκδηλη η 
ανυπαρξία θεραπευτικών προγραμμάτων τόσο για το θύμα αλλά και για τον θύτη του συνδρόμου.  

Συμπεράσματα
Τα καταγεγραμμένα περιστατικά στον ελλαδικό χώρο είναι λίγα και ελάχιστοι κοινωνικοί λειτουργοί συνει-
σφέρουν στην ανίχνευση και διαχείριση τους. Ως εκ τούτου, είναι επείγουσα η ανάγκη για την κατάρτιση τους, 
καθώς και για την διεξαγωγή ερευνών ανασκόπησης αναφορικά με την άσκηση κοινωνικής εργασίας βάσει 
Διεθνών προτύπων. 
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EA-06. ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ H ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ; ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕ-
ΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Φαρμακοπούλου Ι.1, Θεοδωράτου Μ.2, Θεοδωροπούλου Ν.1,3, Μπαρή Ν.1,4, Σταυροπούλου Κ.1,5

1,3-5Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, 2Εθνικό Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο & Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Σκοπός της Εργασίας
Ο κύριος σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής του νέου Νόμου (2018) αναφορι-
κά με την επίσπευση των διαδικασιών της Υιοθεσίας καθώς και η εξέταση των συναισθημάτων των υποψήφιων 
θετών γονέων. 

Υλικά και Μέθοδοι
Η έρευνα αξιοποίησε την μικτή μεθοδολογία, όπου η ποσοτική έρευνα απευθυνόταν στους υποψήφιους θε-
τούς γονείς, οι οποίοι καλούνταν να περιγράψουν το εύρος των  συναισθημάτων που ένιωσαν και τη διάρκεια 
των σταδίων της Υιοθεσίας. Η ποιοτική αφορούσε τα ίδια ζητήματα από την σκοπιά των κοινωνικών λειτουργών 
που εργάζονται στους αρμόδιους Φορείς. 

Αποτελέσματα
Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι θετοί γονείς είχαν ποικίλα συναισθήματα που άλλαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας Υιοθεσίας. Στα αρχικά στάδια κυριαρχούσε το άγχος και η αγωνία ενώ προς το τέλος 
αντικαταστάθηκαν από αυτοπεποίθηση και ανυπομονησία. Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η 
αργή ή/και η έλλειψη υλοποίησης της νέας Νομοθεσίας από την πλειοψηφία των Φορέων.

Συμπεράσματα
Αν και η μελέτη ανάδειξε τη σημασία του νέου νόμου οι περισσότερες Δομές δεν έχουν συμμορφωθεί με αυ-
τόν, πιθανώς λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης και εκπαιδευτικής κατάρτισης. Ως εκ τούτου, επείγουσα είναι η 
ανάγκη για ενίσχυση της εφαρμογής του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που απαιτούν τη χρήση των εναλλακτικών μορφών παιδικής φροντίδας.
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EA-07. ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΟI ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
Φαρμακοπούλου Ι.1, Θεοδωράτου Μ.2, Ευστρατίου Χ.1,3, Λεψινιώτη Ε.1,4, Ντόκος Α.1,5

1,3-5Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, 2Εθνικό Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο & Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Σκοπός της Εργασίας
Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά σχολικής ηλικίας 
(6-12 ετών) με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ) καθώς και η συμβολή του σχολείου κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 

Υλικά και Μέθοδοι
Για το σκοπό της έρευνας έγινε επικέντρωση στην καταγραφή των απόψεων τόσο κοινωνικών λειτουργών, 
που εργάζονται σε ειδικά δημοτικά σχολεία στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, όσο και σε γονείς/ 
κηδεμόνες με παιδί ΔΑΦ. Η έρευνα διήρκεσε 3 μήνες (Ιούνιο έως Αύγουστο 2021) όπου χορηγήθηκε ένα ερω-
τηματολόγιο σε κοινωνικούς λειτουργούς (n=38) και σε γονείς (n=25) (μέσω πλατφόρμας google form) το οποίο 
εξέτασε τα ακόλουθα θέματα: τη ρουτίνα, ψυχοσυναισθηματικό τομέα, σχολική επίδοση, κοινωνικότητα, σχο-
λείο και την οικογένεια. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική.

Αποτελέσματα
Η ρουτίνα και οι ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες των παιδιών με ΔΑΦ επηρεάστηκαν αρνητικά. Ο βαθμός της 
αλλαγής στη σχολική επίδοση ήταν μέτριος, ενώ η μεταβολή της κοινωνικότητας τους ήταν ελάχιστη. Η σημα-
σία της συμβολής του σχολείου και ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργικότητα της οικογένειας 
είχαν σοβαρές επιπτώσεις. 

Συμπεράσματα
Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι κατάλληλες πρακτικές για την προστασία των παιδιών με ΔΑΦ, μέσω της 
κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων και συνεπώς της κοινωνικής πολιτικής, όπου οι μετασχηματισμοί είναι 
ζωτικής σημασίας για αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό.
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EA-08. ΟΙ  ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΛΟΓΙΑ FALLOT: ΜΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Κορδοπάτη-Ζήλου Κ.1, Σεργεντάνης Θ.2, Περβανίδου Π.3, Σοφιανού-Πετράκη Δ.3, Πανουλής Κ.1, Βλάχος Ν.1, 
Ελευθεριάδης Μ.1
¹Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 3Α’ Παιδιατρική κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ”

Σκοπός εργασίας: 
Η τετραλογία Fallot (TOF) αναπαριστά το 7-10% του συνόλου των συγγενών καρδιοπάθειων και αποτελεί την 
συχνότερη κυανωτική καρδιοπάθεια. Τα σύγχρονα δεδομένα του προγεννητικού ελέγχου και της εμβρυικής 
υπερηχοκαρδιογραφίας έχουν οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά προγεννητικής διάγνωσης της ΤΟF. Επιπλέον, 
οι εξελίξεις στην περιγεννητική ιατρική αντιμετώπιση, στη χειρουργική επιδιόρθωση κατά την διάρκεια του 
πρώτου έτους ζωής, καθώς και στη μετεγχειρητική φροντίδα έχουν διασφαλίσει μακροπρόθεσμη επιβίωση των 
ατόμων με ΤΟF. Συνεπώς, θέματα που αφορούν σε συννοσηρότητες, έχουν αναδειχθεί και σχετίζονται κυρίως 
με την νευροανάπτυξη και την ψυχική υγεία, κλάδους που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των επι-
ζώντων με τετραλογία Fallot.

Υλικά και Μέθοδος: 
Η μελέτη αυτή αποτελεί μια συστηματική ανασκόπηση αγγλικών άρθρων προερχόμενων από αναζήτηση 
στο PUBMED με την εφαρμογή των όρων ‘Tetralogy of Fallot’, ‘neurodevelopment’, ‘autism’, ‘cerebral palsy’, 
‘attention-deficit hyperactivity disorder’. Η αξιολόγηση και εξαγωγή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 
δύο ερευνητές.

Αποτελέσματα: 
Οι περισσότεροι ερευνητές προτείνουν πως οι επιζώντες με TOF πετυχαίνουν χαμηλότερη βαθμολογία στις 
δοκιμασίες ελέγχου της νευροανάπτυξης, συγκριτικά με ομάδα ατόμων της ίδιας ηλικίας ή τον μέσο όρο. Κατά 
συνέπεια είναι επιρρεπείς στην εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Επιπροσθέτως, επιχειρείται συ-
σχέτιση μεταξύ TOF και ψυχιατρικών διαταραχών.

Συμπεράσματα: 
Η νευροανάπτυξη των παιδιών με τετραλογία Fallot δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς. Οι υπάρχουσες μελέτες εστι-
άζουν σε διαφορετικούς αναπτυξιακούς κλάδους, χρησιμοποιούν ποικίλλες κλίμακες αξιολόγησης και εξάγουν 
μεμονωμένα συμπεράσματα για έναν από τους τέσσερεις τομείς της νευροανάπτυξης (κινητικότητα, επικοι-
νωνία, νοητικές λειτουργίες-προσαρμογή, κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες). Τα ελλιπή συμπεράσματα 
αυτών των μελετών, καταδεικνύουν την ανάγκη για μελλοντική έρευνα καθώς και συνεχή νευροαναπτυξιακή 
αξιολόγηση και παρακολούθηση των παιδιών και εφήβων με τετραλογία Fallot.
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EA-09. ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΟΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.
Κορδοπάτη-Ζήλου Κ.1, Σεργεντάνης Θ.2, Περβανίδου Π.3, Σοφιανού-Πετράκη Δ.3, Πανουλής Κ.1, Βλάχος Ν.1, 
Ελευθεριάδης Μ.1
¹Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 3Α’ Παιδιατρική κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ”

Σκοπός εργασίας:
 Η αντιμετάθεση των μεγάλων αγγείων ή Arterial Switch Operation (ASO) αποτελεί την χειρουργική επέμβαση 
εκλογής για την αντιμετώπιση της μετάθεσης των μεγάλων αγγείων (Dextro-Transposition of the Great Arteries, 
D-TGA). Η καρδιοχειρουργική αυτή επέμβαση πραγματοποιείται κατά την νεογνική περίοδο κι έχει σχεδόν εξα-
λείψει τα προηγουμένως υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (από 90% χωρίς αντιμετώπιση σε <0.5%). Παρά τα 
εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά επιβίωσης, τόσο η ίδια η χειρουργική επέμβαση και οι χρόνιες μετεγχειρητικές 
επιπλοκές, όσο και η επηρεασμένη μεταφορά οξυγόνου στον εγκέφαλο κατά την περιγεννητική περίοδο, εισά-
γουν πολλαπλούς και συνεργικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση νευροαναπτυξιακών διαταραχών 
σε παιδιά και εφήβους με D-TGA.

Υλικά και Μέθοδος: 
Η μελέτη αυτή αποτελεί μια συστηματική ανασκόπηση αγγλικών άρθρων προερχόμενων από αναζήτηση στο 
PUBMED με την εφαρμογή των όρων ‘transposition of the great arteries’, ‘neurodevelopment’, ‘autism’, ‘cerebral 
palsy’, ‘attention-deficit hyperactivity disorder’. Η αξιολόγηση και εξαγωγή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
από δύο ερευνητές.

Αποτελέσματα: 
Παρότι το μέσο IQ των παιδιών και εφήβων με D-TGA υπολογίζεται μεταξύ των φυσιολογικών ορίων, ανα-
δεικνύεται μειωμένη επίδοση αυτών στις εκτελεστικές λειτουργίες, την λεπτή κινητική δεξιότητα, την μνήμη 
εργασίας, την προσοχή, τις οπτικοχωρικές και ανώτερες γλωσσικές δεξιότητες. Επιπροσθέτως, οι επιζώντες με 
D-TGA είναι επιρρεπείς σε χαμηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα, σε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκι-
νητικότητας (ΔΕΠΥ) και ψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες, όπως η αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή.

Συμπεράσματα: 
Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία προκύπτει η εμφάνιση νοσηρότητας στην νευροανάπτυξη των επιζώντων με 
D-TGA. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντική η επισταμένη αναπτυξιακή τους παρακολούθηση, ώστε να επιτύ-
χουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
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EA-10. ΣΤΟΜΑΤΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΣΙΤΙΣΗΣ FOGO SCALE - ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Γκόγκας Ι.¹, Φοφίκου Α.²
1 Λογοθεραπευτής N.D.T. Bobath, 2  Εργοθεραπεύτρια S.I.

Σκοπός 
Η δημιουργία μιας στοματοαισθητηριακής κλίμακας σίτισης προκειμένου να  ανιχνεύονται και να αξιολογού-
νται δυσκολίες στη σίτιση σε παιδιά τυπικής και μη-τυπικής ανάπτυξης.

Υλικό-Μέθοδος
 Η τελική κλίμακα FOGO προέκυψε με βάση τα συμπεράσματα από την χρήση τεσσάρων άτυπων ερωτηματολο-
γίων που διαμορφώθηκαν κατά περίπτωση. Τα ερωτηματολόγια αφορούσαν σε (α) διατροφικές συνήθειες της 
οικογένειας, (β)γενικό ιατρικό ιστορικό, (γ) μυολειτουργικά και αισθητηριακά χαρακτηριστικά των παιδιών και 
(δ)κοινωνιολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά κατά τη σίτιση. Με υλικό από τα ανωτέρω ερωτηματο-
λόγια, καταλήξαμε στη σύσταση ενός άτυπου αξιολογητικού εργαλείου που σκιαγραφεί το προφίλ σίτισης του 
παιδιού σε στοματο-προσωπικό και αισθητηριακό επίπεδο. Η κλίμακα αξιολόγησης FOGO SCALE αποτελείται 
από 3 υποκλίμακες την FOGO I και II, που δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα και την FOGO III,η οποία δεν βαθ-
μολογείται, αλλά ωστόσο δίνει απαραίτητες πληροφορίες για την συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια 
της σίτισης οι οποίες δύναται να αξιολογηθούν συμπληρωματικά. Για τον ορισμό της φυσιολογικότητας καθώς 
και της συνολικής μετρήσιμης κλίμακας έγινε χρήση ομάδας ελέγχου.       

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζουν εγκυρότητα ως προς τα όρια φυσιολογικότητας και μπορούν 
να προσδιορίσουν τις δυσκολίες- ελλείμματα ως προς τη σοβαρότητα σε ήπιες, μέτριες και σοβαρές. Το αξιολο-
γητικό εργαλείο χορηγείται ήδη τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης.

Συμπεράσματα
Η βαθμολόγηση της κλίμακας συμβαδίζει με την κλινική εικόνα των παιδιών, ενώ είναι εύχρηστη και σύντομη. 
Αποτελεί ένα εργαλείο στοχοθεσίας στην κλινική θεραπευτική συλλογιστική με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
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EA-11. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΦ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ
Βενέτη  Ο.1, Μιχάλη Μ.1, Κουτσούκου Α.1, Μπαρμπούνη Α.1,2, Καραμολέγκου Κ.¹
1Διεπιστημονικό Κέντρο «Σκέψη και Πράξη», Θήρα, 2Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής” 

ΣΚΟΠΟΣ
Οι διαταραχές ύπνου παιδιών με ΔΑΦ και λοιπές αναπτυξιακές διαταραχές, αποτελούν συχνό φαινόμενο. Η 
παρούσα πιλοτική μελέτη έχει σκοπό να συσχετίσει τις ανωτέρω διαγνώσεις με τις συνήθειες και δυσκολίες 
ύπνου  των γονέων τους. 

ΜΕΘΟΔΟΣ
Κατά το διάστημα Ιούνιος –Οκτώβριος 2022, συμμετείχαν στη μελέτη 23 γονείς και 25 παιδιά με διάγνωση 
ΔΑΦ ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, που παρακολουθούνται  από διεπιστημονικό κέντρο σε νησί του Νότι-
ου Αιγαίου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι  η ψυχομετρική κλίμακα «ελληνικός δείκτης ποιότητας 
του Pittsburgh» (GR-PSQI) και αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο για την ρουτίνα ύπνου των παιδιών. Η  κλίμακα 
Pittsburgh εκτιμά επτά́ υποκατηγορίες δυσκολιών στον ύπνο που αθροίζονται και παράγουν ένα συνολικό́ απο-
τέλεσμα, με φυσιολογική́ τιμή́ ≤5. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν φτωχότερη  ποιότητα ύπνου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Η διάμεση ηλικία των γονέων ήταν τα 28 έτη , 32%  δήλωσαν απόφοιτοι ΑΕΙ, 72% απασχολούνταν με τον του-
ρισμό. Η διάμεση ηλικία  των παιδιών  ήταν τα 4,1 έτη, το 60% ήταν αγόρια ,το 24% ήταν τα μοναδικά παιδιά 
της οικογένειας ενώ 40% αφορούσε στο  πρώτο παιδί της οικογένειας.  Σχετικά με τη ρουτίνα του ύπνου, για τη 
πλειοψηφία των παιδιών, η ώρα κατάκλισης ήταν  μετά τις 22.30μμ. 45,7% των γονέων  ανέφερε φτωχή ποιό-
τητα ύπνου, με μέση βαθμολογία στην κλίμακα 6,09±3,42. Καταγράφηκαν  υψηλότερες τιμές στις γυναίκες και 
στους νεότερους σε  ηλικία γονείς.  Άλλοι παράγοντες που συσχετίστηκαν με κακή ποιότητα ύπνου ήταν όταν    
η διάγνωση  αφορούσε στο πρώτο παιδί , στο  πιο μικρό σε ηλικία , στο θήλυ φύλο, ή στο μοναδικό παιδί της 
οικογένειας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πιλοτική μελέτη  συγκλίνει με τη βιβλιογραφία. Αναδείχθηκαν παράγοντες κινδύνου, που σκιαγραφούν  προ-
φίλ γονέων και οικογενειών στις οποίες  θα πρέπει να εφαρμόζονται  μέτρα πρόληψης διαταραχών ύπνου.
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EA-12. ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ
Μπανταγκιώνης Μ.1,2, Σεργεντάνης Θ.3, Περβανίδου Π.4, Καλαμπόκας Ε.2, Βλάχος Ν.2, Ελευθεριάδης Μ.2
1 Τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας, Β’ Χειρουργική Κλινική, “”Κοργιαλένειο - Μπανάκειο””, Ερυθρός Σταυρός 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 115 26, Αθήνα
2 Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, 115 28, Αθήνα
3 Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 122 43, Αθήνα
4 Τμήμα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 115 27, Αθήνα

Εισαγωγή-Μέθοδος: 
Ο στόχος αυτής της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης είναι να εξετάσει τη συσχέτιση μεταξύ́ της 
έκθεσης στην προεκλαμψία κατά́ τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της εμφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης 
στους απογόνους. Για αυτόν τον λόγο, οι συγγραφείς προέβησαν σε μία αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 
PubMed/Medline, EMBASE και Google Scholar (τέλος αναζήτησης: 22 Νοεμβρίου 2021) και εντόπισαν τις πιο 
σχετικές μελέτες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση όλων των επιλέξιμων μελετών. Διεξήχθησαν 
επίσης αναλύσεις υποομάδας και μετα-παλινδρόμησης ανά́ σχεδιασμό́ μελέτης, βαθμό́ προσαρμογής και γεω-
γραφική́ περιοχή́. 

Αποτελέσματα: 
Εν τέλει, συμπεριλήφθηκαν συνολικά́ 10 μελέτες και δεν σημειώθηκε στατιστική́ σημαντικότητα στη συσχέτιση 
μεταξύ́ προεκλαμψίας και εγκεφαλικής παράλυσης (pooled OR = 1,16, 95% CI: 0,77–1,74). Η υποομάδα των με-
λετών που παρείχε προσαρμοσμένες αναλογίες πιθανοτήτων για οποιαδήποτε μεταβλητή́ εκτός από́ την ηλικία 
κύησης έδειξε στατιστικά́ σημαντική́ συσχέτιση (pooled OR = 1,62, 95% CI: 1,36–1,93), ενώ́ η συσχέτιση εξαφα-
νίστηκε σε μελέτες που προσαρμόζονταν επίσης για την ηλικία κύησης (pooled OR = 1,63, 95% CI: 0,48–5,50).

Συμπεράσματα: 
Φαίνεται ότι η προεκλαμψία δεν σχετίζεται με την εγκεφαλική́ παράλυση ανεξάρτητα από́ την ηλικία κύησης. 
Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να ρίξει φως σε αυτό́ το θέμα. 
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EA-13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡ-
ΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ E-HEALTH ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ENDORSE
Κιτάνι Ρ.-Α.1, Χατζηδάκη Ε.2, Νικολαΐδης Ν.1,2, Μάντζου Αιμ.2, Μίχου Μ.1, Περβανίδου Π.1,2, Κανακά-Gantenbein Χ.1,2

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή Υγείας”, Ιατρική Σχολή Πανεπι-
στημίου Αθηνών
2 Ειδική Μονάδα Παχυσαρκίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία 
Σοφία”

Σκοπός: 
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πιθανή συσχέτιση της συγκέντρωσης κορτιζόλης τρίχας (HCC) μεταξύ δυάδων 
μητέρων-παιδιών με αυξημένο βάρος καθ’ όλη τη διάρκεια του e-health προγράμματος ENDORSE. Επίσης, 
διερευνώνται πιθανές συσχετίσεις της HCC των μητέρων με διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να 
επιδράσουν στα επίπεδά της, όπως η γονεϊκότητα, οι στάσεις διατροφής, η κατάσταση της υγείας τους, αλλά 
και οι δυνατότητες και οι δυσκολίες των παιδιών τους. Ακόμα, μία ομάδα παιδιών και εφήβων φυσιολογικού 
βάρους χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα σύγκρισης. 

Υλικά και Μέθοδος:
Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 25 παιδιά και έφηβους με αυξημένο σωματικό βάρος, ηλικίας 6-14 
ετών και των μητέρων τους και μία συνομήλικη ομάδα 20 νορμοβαρών παιδιών. Χρησιμοποιήθηκαν τα εργα-
λεία PSDQ, PHQ-9, EAT-16 και SDQ, ώστε να αξιολογηθούν παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα HCC. Τα 
δείγματα τρίχας για την εκτίμηση της HCC συλλέχθηκαν από την οπίσθια κορυφή της κεφαλής και αναλύθηκαν 
με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας.

Αποτελέσματα: 
Η HCC και η κορτιζόλη ορού των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασε στατιστικά σημαντική 
σχέση με το BMI αz-score (0.499, 0,005, -0.471, 0.023). Η HCC των μητέρων δεν σχετιζόταν με την HCC των παι-
διών τους, ενώ σχετίστηκε σημαντικά με την καπνιστική συνήθεια (0.013). 

Συμπεράσματα: 
Η μείωση του βάρους των παιδιών συσχετίστηκε με μείωση βιοδεικτών στρες (κορτιζόλη ορού και τρίχας). Ο 
τύπος γονεϊκότητας, οι στάσεις διατροφής, η κατάσταση υγείας, οι δυσκολίες και οι ικανότητες των παιδιών δεν 
επηρέασαν τα επίπεδα HCC των μητέρων.
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EA-14. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑ-
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ / 
MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT PROFILE OF DISRUPTIVE BEHAVIOR (MAP-DB)» 
Mίχα Μ.1,2, Μακρής Γ.2, Μίχου Μ.3, Κανακά-Γκάντεμπειν Χ.4, Wakschlag L.5, Περβανίδου Ν.1,2,4

¹ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
2Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 
3 Εργαστήριο Ανθρώπινης Οικολογίας, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα, 
4 Πρώτο Παιδιατρικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα, 
5 Department of Medical Social Sciences, Feinberg School of Medicine and Institute for Innovations in 
Developmental Sciences, Northwestern University , Chicago, Illinois”

Έχει γίνει όλο και πιο προφανές ότι η ψυχοπαθολογία είναι αναγνωρίσιμη νωρίς στη ζωή. Ένα σύνολο στοιχείων 
υποδηλώνει ότι η αναγνώριση ενός κλινικά σημαντικού τύπου ευερεθιστότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικί-
ας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διάγνωση και θεραπεία. 
Το Πολυδιάστατο Προφίλ Αξιολόγησης της Διαταρακτικής Συμπεριφοράς (MAP-DB) είναι ένα ψυχομετρικό ερ-
γαλείο - συμπληρωμένο από τους γονείς - που αναπτύχθηκε πρόσφατα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 
ελληνική στάθμιση της υποκλίμακας ‘Απώλειας ψυχραιμίας’’ και η αξιολόγηση των ψυχομετρικών της ιδιοτή-
των σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 
Διενεργήθηκε έρευνα αυτοαναφοράς σε έντυπη μορφή σε Ελληνόπουλα, ηλικίας από 3 έως 5,5 ετών. Η έρευνα 
περιελάμβανε τη λίστα ελέγχου MAP-DB και Child Behavior Checklist (CBCL). Συνολικά 400 ερωτηθέντες συμ-
μετείχαν στη μελέτη. Η ανάλυση πρότεινε ότι η ελληνική έκδοση της υποκλίμακας ‘Απωλεια Ψυχραιμίας’’ του 
ερωτηματολογίου MAP-DB έχει καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντι-
κής ανάλυσης (EFA) των 22 στοιχείων μπόρεσαν να εξηγήσουν το 64,4% της συνολικής διακύμανσης. 
Η εσωτερική συνέπεια για τη μία υποκλίμακα ήταν ικανοποιητική, με το Cronbach’s a στο 0,970. Αυτή είναι η 
πρώτη μελέτη που επικυρώνει το MAP-DB - Subcale σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, το οποίο μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές και επαγγελματίες για την αξιολόγηση των διαταρακτικών φαινοτύπων 
στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

Λέξεις - κλειδιά:; Ευερεθιστότητα; Ξεσπάσματα θυμού; Διασπαστική συμπεριφορά; Αναπτυξιακή ψυχοπαθο-
λογία
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EA-15. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙ-
ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Κούρου Π.1, Μιχαλά Μ.2, Περβανίδου Π.2, Μοσχόβη Μ.1
1 Μονάδα Αιματολογίας - Ογκολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Αθήνα, 
2 Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα” 

Εισαγωγή: 
Προοδευτικά γίνεται εμφανέστερο ότι η ψυχοπαθολογία είναι αναγνωρίσιμη νωρίς στη ζωή. Η αναγνώριση 
ενός κλινικά σημαντικού τύπου διαταραχής συμπεριφοράς στα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο μπο-
ρεί να οδηγήσει σε καλύτερη εκτίμηση των προβλημάτων και θεραπεία. Το σύστημα Achenbach είναι ψυχομε-
τρικό εργαλείο - συμπληρωμένο από τους γονείς – που χρησιμοποιείται ευρέως από την επιστημονική κοινότη-
τα για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, των προβλημάτων συμπεριφοράς 
και συναισθήματος παιδιών και εφήβων. 

Σκοπός: 
Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των προβλημάτων συναισθήματος, συμπεριφοράς και λειτουργικότη-
τας σε παιδιά που διαγνώσθηκαν με κακοήθεια της παιδικής ηλικίας. 
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 51 παιδιά, με πρωτοδιάγνωστη κακοήθεια, πριν την έναρξη της θεραπείας.  
Χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα για την ηλικία ερωτηματολόγια Achenbach για γονείς (CBCL). Έγινε καταγρα-
φή των δεδομένων και υπολογίστηκαν οι βαθμολογίες στις κλίμακες που αξιολογήθηκαν. Η στατιστική ανάλυ-
ση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SPSS.

Αποτελέσματα: 
Οι ασθενείς της μελέτης μας ήταν ηλικίας 1-17 ετών με μέση ηλικία 9,4 έτη (54,9% αγόρια). Το 70,6% έπασχαν 
από αιματολογικές κακοήθειες και το 29,4% από συμπαγείς όγκους. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών σε 
ποσοστό 93,3% είχαν φυσιολογική βαθμολογία στην κλίμακα του άγχους και δεν παρουσίαζαν διαταραχές 
κατάθλιψης, ύπνου, επιθετικής συμπεριφοράς, προσοχής και σωματικών παραπόνων. Στην αξιολόγηση των 
παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας (6-17 ετών) παρατηρήθηκαν επίσης φυσιολογικές τιμές στις κλίμακες του άγ-
χους (88,2%), της κατάθλιψης (91,2%), των σωματικών (88,2%), των κοινωνικών προβλημάτων (97,1%), των 
προβλημάτων σκέψης (91,2%), προσοχής (97,1%), διαγωγής (94,1%) και επιθετικής συμπεριφοράς (97,1%). 
Τέλος, όταν συγκρίθηκαν τα παιδιά όλων των ηλικιών με αιματολογικές κακοήθειες σε σχέση με τα παιδιά με 
συμπαγείς όγκους δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της εμφάνισης προβλημάτων και του 
τύπου του καρκίνου.

Συμπεράσματα:
Τα παιδιά και οι έφηβοι με κακοήθειες, κατά τη διάγνωση του νοσήματος, δεν παρουσιάζουν διαταραχές στη 
συμπεριφορά, στο συναίσθημα και στην προσαρμοστική λειτουργικότητα. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατι-
στικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τύπου κακοήθειας και της εμφάνισης διαταραχών όπως αυτά αποτυπώ-
νονται με το σύστημα Achenbach.
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EA-16. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 
Παπαχριστοδούλου Μ.1, Κοντού Σ.2, Τότσκα Σ.3
1MD, MSc, Παιδίατρος-Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΚΥ 25ης Μαρτίου Θεσ/νίκης-ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 
2RN, MSc PHC, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΚΥ 25ης Μαρτίου Θεσ/νίκης, 3
MD, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α, ΚΥ Τούμπας Θεσ/νίκης

Εισαγωγή: 
Στη σύγχρονη πραγματικότητα η νόσος COVID-19 αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα που κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει η ανθρωπότητα και έχει σοβαρό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής του καθενός. Η πανδημία COVID-19 έχει 
αγγίξει όλα τα μέρη της κοινωνίας και φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία όλων, συμπεριλαμβα-
νομένων των παιδιών, παρότι γενικά τα παιδιά υποφέρουν από μια ηπιότερη μορφή της ασθένειας.  Για την 
αποτροπή εξάπλωσης της νόσου, λήφθηκαν πολλά και διαφορετικά μέτρα διεθνώς, ένα από τα οποία, ο κατ’ 
οίκον περιορισμός. Σημειωτέων, πως οι ασθενείς με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι πιο 
ευαίσθητοι στις όποιες αλλαγές της καθημερινότητάς τους σε σχέση με άλλους ασθενείς. Συνεπώς, ο εγκλει-
σμός σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία. Πιθανολογείται μάλι-
στα πως καμία άλλη ομάδα ατόμων με ψυχικές ασθένειες δεν επηρεάζεται τόσο άμεσα από την επιδείνωση της 
πανδημίας, όσο τα παιδιά (και οι έφηβοι) με ΔΑΦ. Γενικά πάντως, όλα τα άτομα με νοητικές αναπηρίες είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα στις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της COVID-19.

Σκοπός: 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των συνεπειών του εγκλεισμού λόγω COVID-19 στα παιδιά 
με ΔΑΦ. 

Υλικό και Μέθοδος: 
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας και επιστημονικής αρθρογραφίας 
που πραγματεύεται τις επιπτώσεις του εγκλεισμού λόγω COVID-19 σε παιδιά με ΔΑΦ.

Αποτελέσματα: 
Από την έρευνα ξεχώρισαν 8 επιστημονικά άρθρα από τα οποία κατέστη σαφές ότι ο εγκλεισμός λόγω του 
COVID-19 έχει σημαντικές και κυρίως αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά με ΔΑΦ. Οι επιπτώσεις αυτές ποικί-
λουν, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων αλλαγές (επιδείνωση) σε ό,τι αφορά τα εξής: επιθετικότητα, διαταραχές 
ύπνου, ευερεθιστότητα, κραυγές, εμφάνιση στερεότυπων συμπεριφορών, φόβος και άγχος, διαχείριση καθη-
μερινών δραστηριοτήτων, εμμονή, παρορμητικότητα, συναισθηματική απορρύθμιση, επαναλαμβανόμενες και 
στερεότυπες συμπεριφορές και ευερεθιστότητα. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε 
και κάποιες θετικές επιπτώσεις.

Συμπεράσματα: 
Δεδομένου ότι η πανδημία δεν έχει παρέλθει η σχετική βιβλιογραφία είναι φτωχή. Η διερεύνηση των επιπτώ-
σεων του εγκλεισμού συνέπεια αυτής πρέπει να συνεχιστεί για να έχουμε σαφή εικόνα του μεγέθους της επί-
δρασης της COVID-19 στα παιδιά με ΔΑΦ.

Λέξεις – κλειδιά: Autism spectrum disorder, ASD, children with ASD, COVID-19, confinement και home 
confinement.
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EA-17. ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ¨ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Μιμαράκης Δ., Σολδάτου A., Πάνος A., Πλευρίτη E., Μιτελή K.
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” 

Η παιδική κακοποίηση ξεπερνά όλα τα κοινωνικοοικονομικά, εθνοτικά, θρησκευτικά και εκπαιδευτικά όρια. 
Μελέτες που επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών στην Ελλάδα είναι σπάνιες. Παρά την 
πρόσφατη προσπάθεια, δεν υφίσταται εθνικό μητρώο καταγραφής των περιστατικών ενώ το σύστημα ανταπό-
κρισης παραμένει κατακερματισμένο. 

Σκοπός εργασίας / δείγμα έρευνας: 
Δεδομένου ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης των περιπτώσεων περιλαμβάνει την εισαγωγή των ανηλίκων 
σε νοσοκομείο, η μελέτη στοχεύει στην περιγραφή των χαρακτηριστικών 310 παιδιών έως 16 ετών με υποψία 
κακοποίησης που εισάγονται σε τριτοβάθμιο παιδιατρικό νοσοκομείο, στην περιγραφή τη διαδικασίας διαχεί-
ρισης των εν λόγω περιστατικών καθώς και τον υπολογισμό της διάρκειας και του βασικού κόστους της νοση-
λείας τους. 

Αποτελέσματα: 
Η ανεργία των γονέων ανηλίκων που διαβιούν σε πυρηνικές οικογένειες αποτέλεσε τον πιο συχνά απαντώμε-
νο στο δείγμα κοινωνικοοικονομικό παράγοντα. Κύριο λόγο παραπομπής αποτέλεσε η παραμέληση. Η μέση 
διάρκεια νοσηλείας των ανήλικων άγγιξε το χρονικό διάστημα των 28.5 ημερών. Η κατηγορία έκβασης των 
περιστατικών που καταγράφηκε πιο συχνά ήταν η επιστροφή των παιδιών στην οικογενειακή τους εστία υπό 
την επίβλεψη των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κοινότητας. Η ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ του φύλου, της 
ηλικίας, του καθεστώτος διαμονής με τους λόγους παραπομπής των ανήλικων σημείωσε σημαντικές διαφορές. 

Συμπεράσματα: 
Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί παράγοντες που περιγράφουν τα παιδιά με υποψία παραμέλησης και κακοποίησης 
προσφέρουν πιθανές γνώσεις αναφορικά με τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας τους. 
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δύναται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών 
παρεμβάσεων που στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη συστήματος αποτελεσματικής και άμεσης ανταπόκρισης 
όσο και στη χάραξη στρατηγικών πρόληψης της κακοποίησης.
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EA-18. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ 
ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Κάτσουνας Μ.1, Κόρπα Τ.1, Περβανίδου Π.2
1Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α Κυριακού», 
2Τμήμα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α ́Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»”

Περίληψη 
Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της κρίσης του Covid-19 σε παιδιά και εφή-
βους με ΔΕΠΥ σε συμπεριφορικό και συναισθηματικό πλαίσιο. Η μελέτη συμπεριέλαβε 101 παιδιά (5-18 ετών), 
εκ των οποίων τα 63 είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ τα υπολοιπόμενα 38 ήταν παι-
διά τυπικής ανάπτυξης. Χορηγήθηκε και ολοκληρώθηκε το ερωτηματολόγιο CRISIS από γονείς και φροντιστές 
κατά την περίοδο του πρώτου εθνικού lockdown στην Ελλάδα, ενώ τα δεδομένα αξιολογήθηκαν 3 μήνες πριν 
και 2 εβδομάδες μετά. 
Μια σημαντική επιδείνωση παρατηρήθηκε στην συμπτωματολογία του δείκτη «Συναισθήματα/Ανησυχίες» 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην ομάδα ελέγχου, ενώ δεν παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα στην 
ομάδα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων και η μικρότερη ηλικία των παιδιών συσχετίστηκε με αυξημένο αριθμό συμπτωμάτων στον δείκτη 
«Συναισθήματα/Ανησυχίες» για την ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών. 
Σε όλη την εν λόγω ομάδα παρατηρήθηκε ότι τα προγενέστερα ψυχικά νοσήματα, το αυξημένο στρες λόγω 
των περιορισμών, και οι αυξημένες ανησυχίες που σχετίζονταν με τον Covid-19 συσχετίσθηκαν θετικά με τη 
συμπτωματολογία του δείκτη «Συναισθήματα/Ανησυχίες» κατά την περίοδο της πανδημίας. Καταληκτικά, η 
παρούσα μελέτη εμφάνισε μια πληθώρα συναισθηματικών και συμπεριφορικών μεταβλητών που επηρεάστη-
καν αρνητικά σε παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες. 
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EA-19. EF TRAIN: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΕΠΥ
Κάτσουνας Μ.1, Περβανίδου Π.2, Κόρπα Τ.1
1Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α Κυριακού», 
2Τμήμα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α ́Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»” 

Περίληψη 
Οι επιτελικές λειτουργίες αναφέρονται σε μία ομάδα ανώτερων γνωστικών λειτουργιών που είναι υπεύθυνες 
για την εκδήλωση της συμπτωματολογίας της ΔΕΠΥ. Έχει παρατηρηθεί ότι οι επιτελικές λειτουργίες λειτουργούν 
ως προβλεπτικοί δείκτες στην ακαδημαϊκή επίδοση κι επιτυχία. Έτσι, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που ενισχύουν τις επιτελικές λειτουργίες είναι καθοριστική, καθώς προωθούν τη σχολική ετοιμότητα, επι-
τυχία και κοινωνική λειτουργικότητα.  
Η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του προγράμματος εξάσκησης των επιτελικών λειτουργιών «EF 
Train» αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά του στην εξάσκηση της μνήμης εργασίας, του ελέγχου αναστο-
λής, και της συντηρούμενης προσοχής. Μια ομάδα 52 παιδιών με ΔΕΠΥ (4-7 ετών) χωρίστηκαν στις ομάδες εξά-
σκησης (20 συνεδρίες εξάσκησης με το πρόγραμμα «EF Train») και ελέγχου (απουσία εξάσκησης). Η αξιολόγη-
ση των επιτελικών λειτουργιών εκπονήθηκε πριν , αμέσως μετά, και μετά από τρεις μήνες από την ολοκλήρωση 
του προγράμματος «EF Train». 
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η ομάδα εξάσκησης απέδωσε υψηλότερα και εμφάνισε μείωση στη συμπτο-
ματολογία της ΔΕΠΥ συ σύγκριση με την ομάδα ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εξάσκησης. 
Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης παρουσιάζουν την σημαντικότητα των προγραμμάτων εξάσκησης των επι-
τελικών λειτουργιών παρέχοντας έναν επιπλέον μη – επεμβατικό τρόπο στην εξάσκησή τους. 


