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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε (ΔΓ) είλαη έλα είδνο ήπηαο θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο θαη 

απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε ζπλέπεηα ησλ αζιεηηθψλ θαθψζεσλ ηεο θεθαιήο. ε δηεζλέο 

πιαίζην, νη ΔΓ ππνινγίδνληαη κεηαμχ ηνπ 1.6 θαη ησλ 3.8 εθαηνκκπξίσλ ην ρξφλν, κε 

πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Κχξηνο ζηφρνο, ινηπφλ, ηεο έξεπλαο 

είλαη λα εληνπίζεη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ-αζιεηψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. πνπ έρεη ππνζηεί ΔΓ 

αιιά θαη λα κειεηήζεη ηα γλσζηηθά θαη επηθνηλσληαθά ειιείκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ κεηά 

ην ρηχπεκα. Αθφκε, αλαδεηά πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ΔΓ θαη ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην άζιεκα ησλ 

θνηηεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηείρε ηε Λίζηα 

Διέγρνπ ηεο MacDonald (2015) γηα επηθνηλσληαθέο θαη γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο κεηά ηελ ΔΓ. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη 512 άηνκα. Απφ απηνχο απνθιείζηεθαλ φζνη δελ αζρνιήζεθαλ 

πνηέ ζην παξειζφλ κε αζιεηηζκφ. Γηαπηζηψζεθε πσο 11 θνηηεηέο έρνπλ ππνζηεί ΔΓ. ζνλ 

αθνξά ηηο ζρέζεηο εμάξηεζεο, δελ εληνπίζηεθε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ΔΓ θαη ηεο 

ειηθίαο, ηνπ θχινπ ή ηνπ αζιήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά 

ειιείκκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ΔΓ. Χο ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο εμήρζε 

ε αλαγθαηφηεηα κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζε παλεπηζηεκηαθφ πιαίζην, παξφκνηαο κε 

απηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη, ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ ελεκέξσζή ησλ αζιεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΓ ελψ ηνλίζηεθε θαη ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ νκαιή επηζηξνθή ηνπ αζζελή ζηηο αθαδεκατθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε, Αζιεηηζκφο, Δπηθνηλσληαθά / Γλσζηηθά 

ειιείκκαηα, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη 
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Abstract 

 

A sports-related concussion is a type of mild traumatic brain injury. It is the most common 

consequence of athletic head injuries. Worldwide, the rate of concussions is estimated 

between 1.6 and 3.8 million per year and it is the predominant cause of craniocerebral 

injuries among 15-24 year olds with limited information about Greek statistics to be 

available. Therefore, the main objective of this work is to identify the proportion of 

students of University of Macedonia (UOM) who sustained a concussion in the past as well 

as to study the cognitive and communicative deficits they faced after the accident. In 

addition, a correlation between concussion cases and the mentioned deficits is examined in 

relation to age, sex and sports. Α self-constructed questionnaire was used that contained 

the MacDonald Cognitive-Communication Checklist for Acquired Brain Injury (CCCABI) 

(2015). Participants included 512 male and female athletes, who are UOM students. People 

who had never been involved in sports were excluded. Eleven (11) participants sustained a 

sports-related concussion. Concerning the dependency relations, no association was found 

between concussions and age, sex or sports. The same applies to cognitive-communication 

deficits in relation to concussion cases. In conclusion, the present study reveals the 

necessity of an interdisciplinary team in university content, similar to the one of the 

University of Miami, which will be responsible for educating and informing students about 

sports-related concussions while the special educator's role in the smooth return of the 

patient to their academic duties was emphasized.      

 

Keywords: Sports-related concussion, Communicative / Cognitive deficits, University of 

Macedonia, Miami University 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ην επηζηέγαζκα ησλ 

ηειεπηαίσλ δχν ρξφλσλ, γεκάησλ γλψζεηο, ραξέο αιιά θαη αγσλία. Πξσηίζησο, ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θαη επφπηξηά κνπ, θ. Πξψηνπ Υαξίθιεηα, γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη γηα ηελ αθνχξαζηε θαη ζπλερή βνήζεηά ηεο κε 

αθαδεκατθέο θαη πξνζσπηθέο ζπκβνπιέο θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, 

ηελ θ. Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα, κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, γηα ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα 

πνπ έδεημε ζε θάζε κία απφ ηηο ζπλαδέιθηζζέο κνπ, θαη ηελ θ. Γηαλλνχιε Βαζηιηθή, πνπ κε 

ηίκεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ηξηκειή επηηξνπή. Αθφκε, επραξηζηψ ζεξκά ηελ θ. 

Κσλζηαληηλίδνπ Φψθε γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαη γηα ηελ έκπλεπζε 

πνπ κνπ πξνζέδσζε ε πνιχρξνλε εκπεηξία ηεο. Σέινο, επραξηζηψ φια ηα κέιε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ θνηηνχλ ζε πξνπηπρηαθή ή κεηαπηπρηαθή βαζκίδα θαη 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Γε ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθεξζψ θαη λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, σθξάηε 

θαη Αλζή, πνπ κνπ έδσζαλ απιφρεξα ηελ επθαηξία λα νινθιεξψζσ ηηο πξνπηπρηαθέο θαη 

κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο κε άλεζε θαη ςπρξαηκία. Αθφκε, ηελ αδεξθή κνπ, θαη 

θαιχηεξή κνπ θίιε, Δχα, γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη δχλακε πνπ κνπ πξνζθέξεη 

θάζε κέξα ηεο δσήο ηεο, αιιά θαη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζην πεξηβάιινλ 

κνπ, νη νπνίνη κε βνεζνχλ λα εμειίζζνκαη θαη λα πξνβάιισ ζπλέρεηα ηελ θαιχηεξε 

έθδνζε ηνπ εαπηνχ κνπ.   

 

 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ  
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

 

Ξεθηλψληαο ηελ παξνχζα δηεξεπλεηηθή εξγαζία γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ζηηο 

ηαηξηθέο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα γηα ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο 

θαθψζεηο θαη πξνρσξψληαο ζην ηζηνξηθφ ζπλερέο παξνπζηάδεηαη ε ήπηα 

θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, ή, αιιηψο, Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε (Concussion). Ζ Δγθεθαιηθή 

Γηάζεηζε (ΔΓ) είλαη κηα παζνθπζηνινγηθή δηεξγαζία ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία 

ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ έλα βίαην ρηχπεκα, επεξεάδνληαο άκεζα αιιά παξνδηθά ηελ 

ηππηθή ιεηηνπξγία ηνπ (McCrory, Meeuwisse, Aubry, et al., 2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

εζηηάδεη ζηελ ΔΓ θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Sports-related 

Concussion), αθνχ είλαη ε ζπλεζέζηεξε ζπλέπεηα ησλ αζιεηηθψλ θαθψζεσλ ηεο θεθαιήο 

(ICD-10).  

Σα δχν ραξαθηεξηζηηθφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο ΔΓ είλαη ε απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο 

θαη ε κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία (DSM-V) πνπ απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηεο δηάγλσζήο ηεο. 

Δπηπιένλ θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ ΔΓ είλαη 

ζσκαηηθά, λεπξνζπκπεξηθνξηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, γλσζηηθά θαη επηθνηλσληαθά 

(Constantinidou et al., 2005).  

Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη έρεη αλαπηχμεη κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

πξνζέγγηζεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ λεπξνγλσζηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

επαθφινπζσλ ηεο ΔΓ (Porter et al., 2014), ε νπνία απνηειείηαη απφ αξκφδηνπο ηαηξνχο, 

πξνπνλεηέο, ινγνζεξαπεπηέο θαη αζιεηέο θαη ζηελ ηδενινγία ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
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ΔΓ ελζσκαηψλεηαη ε άπνςε πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα ηελ αληηκεησπίζεη θαλείο είλαη 

κέζσ ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο.  

Αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα αζιεηέο θάπνηνπ ειιεληθνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ΔΓ είλαη πεληρξά, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ αλαδήηεζε ελφο αλάινγνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ειιεληθφ Παλεπηζηήκην. πλεπψο, βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη λα εληνπίζεη ην πνζνζηφ ησλ αζιεηψλ ελφο Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα 

πνπ έρεη ππνζηεί ΔΓ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπγθεθξηκέλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο), λα θαηαγξάςεη ηα πνζνζηά γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ειιεηκκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηζαλ θαη παξάιιεια λα πεηχρεη κηα δηαπνιηηηζκηθή ζχγθξηζε κεζφδσλ 

απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ΔΓ κεηαμχ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη. 

ρεηηθά κε ηε δνκή απηήο ηεο εξγαζίαο, απηή απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά 

κέξε: Απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, ηε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε - 

ζπκπεξάζκαηα - πεξηνξηζκνί / πξνηάζεηο. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη ηέζζεξα ππνθεθάιαηα, 

αξρίδνληαο απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή παιαηφηεξσλ ιαψλ θαη 

θεκηζκέλσλ ηαηξψλ ζηελ ηαηξηθή αληηκεηψπηζε ησλ θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ. 

Αθνινπζεί ην δεχηεξν ππνθεθάιαην, ζην νπνίν γίλεηαη ιφγνο γηα ην πψο νξίδεηαη ε ΔΓ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο πξνθαιείηαη θαη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη 

ζσκαηηθά. Αθφκε, αλαθέξνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΔΓ, ε δηάξθεηά ηνπο αιιά θαη ν 

ηξφπνο Απνθαηάζηαζήο ηνπο, νξηζκέλεο θιίκαθεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ρηππήκαηνο, 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ηεο θάθσζεο θαη πξνζεγγίζεηο πξφιεςήο ηεο. Έπεηαη ην ηξίην 

ππνθεθάιαην κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ΔΓ απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη θαη ην ηέηαξην θαη ηειηθφ ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ, φπνπ 

αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξεπλεηηθήο 

κειέηεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην, ε Μεζνδνινγία, πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ην δείγκα, ηε 
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δηαδηθαζία, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηεζεθε. ην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα θαη 

ε πεξηγξαθή ηνπο ελψ ε ζπδήηεζε, ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο θαη νη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα επηζηεγάδνπλ ην ηειεπηαίν θεθάιαην.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ – ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ 

ΓΗΑΔΗΖ 

 

1.1. Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε  

 

Σν ηξαχκα ζην θεθάιη θαη νη επηπηψζεηο ηνπ είλαη γλσζηά απφ βηβιηθέο επνρέο: 

ζηελ θιαζηθή ηζηνξία ηνπ Γαβίδ θαη ηνπ Γνιηάζ, ν Φηιηζηαίνο γίγαληαο έραζε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ αθνχ δέρηεθε ρηχπεκα ζην θεθάιη απφ ην λεαξφ πνηκέλα. Χζηφζν, είλαη 

αζαθέο αλ ν Γνιηάζ ππέζηε δηάζεηζε, ζιάζε ή θάπνηα ζνβαξφηεξε θξαληνεγθεθαιηθή 

θάθσζε, θαζψο ν Γαβίδ δελ ηνπ επέηξεςε λα αλαθάκςεη απφ ην κεηαηξαπκαηηθφ ηνπ 

ιήζαξγν (Masferrer, Masferrer, Prendergast & Harrington, 2000).  

αθψο, απηφ ην πεξηζηαηηθφ δελ απνηειεί ην πξψην ηαηξηθφ θαηλφκελν πνπ 

απνηππψζεθε γξαπηψο: ήδε απφ ην 1700 π.Υ., πεξίπνπ, νη λφκνη ηνπ Υακνπξακπί 

επέβαιαλ ηελ άζθεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κε αξραία εξγαιεία γηα ηελ ίαζε 

θαηαγκάησλ ησλ νζηψλ ηεο θεθαιήο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρνπλ θξαλία ζε εθείλε ηελ 

πεξηνρή πνπ λα απνδεηθλχνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο (McCrory & Berkovic, 2002). 

 

1.1.1. Ζ ζπκβνιή ησλ Αηγύπηησλ θαη Βαβπιώλησλ ηαηξώλ 

 

Παξά ην ηεξάζηην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ αηγππηηαθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ 

απνδεδεηγκέλε χπαξμε ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαηά ηηο Φαξασληθέο πεξηφδνπο θαη ηηο 
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ζπνπδαίεο ηθαλφηεηεο ηαξίρεπζεο, κφλν έλαο Πάππξνο έρεη δηαζσζεί κε ιεπηνκεξείο 

πεξηγξαθέο λεπξνινγηθψλ ηξαπκαηηζκψλ: ν Πάππξνο Έληγνπηλ κηζ, ηνπ 1700  π.Υ.. 

(McCrory & Berkovic, 2002). Με βάζε απηή ηελ θαηαγξαθή, νη αξραίνη Αηγχπηηνη 

θαίλεηαη λα δηέζεηαλ γλψζεηο γηα ηηο ελδνθξαληαθέο παικηθέο θηλήζεηο, γηα ηελ χπαξμε 

εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλαηνκία θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

(Ellenbogen, Abdulrauf & Sekhar, 2012˙ Goodrich, 2004). πνπδαία πεξηγξαθή απνηειεί 

ε Τπφζεζε 20, κέζα ζηνλ Πάππξν, φπνπ γξάθεηαη γηα έλα παξνδηθφ ηξαχκα ζην θεθάιη κε 

δηαηαξαρέο ζηελ νκηιία, θάηη πνπ ζεσξείηαη ε πξψηε πεξηγξαθή αθαζίαο (Breasted, 1930 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο McCrory & Berkovic, 2002). 

 

1.1.2. Ζ ζπκβνιή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ηαηξώλ  

 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ ηαηξψλ γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ηξαχκα ζην θεθάιη 

νθείιεηαη ζηηο αδηάθνπεο θαη εμνλησηηθέο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο ηεο επνρήο, κε απφηνθν 

κηα πιεζψξα θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ (Foesio, 1657-62 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

πίλνο, 2010). Οη πξψηεο θαηαγεγξακκέλεο απφπεηξεο ελαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ κε ηε 

κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελφο εγθεθαιηθνχ ηξαχκαηνο απνδίδνληαη ζηελ πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία έδξαζε ν Ηππνθξάηεο (460-370 π.Υ.) (Goodrich, 2004). Ο Ηππνθξάηεο 

πεξηέγξαςε νξηζκέλεο λεπξνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ρηππεκάησλ ζην 

πεδίν ηεο κάρεο, ελψ πξψηνο ππνζηήξημε φηη ν εληνπηζκφο ηνπ ηξαχκαηνο ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηνπ θξαλίνπ ζρεηηδφηαλ κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο. Με άιια ιφγηα, 

αληηιήθζεθε πσο ε βαξχηεηα ησλ θαθψζεσλ ζπλαξηάηαη κε ην ζεκείν βιάβεο ηεο 

θεθαιήο (Leonicenus & Laurentianus, 1527 φπσο αλαθέξεηαη ζην πίλνο, 2010). 

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ Ηππνθξάηεην Κψδηθα, κηα ζπιινγή κε ηαηξηθά έξγα απφ ηελ αξραία 
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Διιάδα, αλαθέξνληαη ηφζν ν φξνο «δηάζεηζε» φζν θαη κηα ζεηξά απφ ζπκπηψκαηα πνπ 

έπνληαη απηήο ηεο λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Ζ παξαθάησ κεηάθξαζε πξνέξρεηαη απφ 

ην βηβιίν ηνπ Ηππνθξάηε «Αθνξηζκνί»: «ηαλ πξνθαιείηαη αλαηαξαρή απφ ρηχπεκα ζην 

θεθάιη, ην ζχκα ράλεη ηελ νκηιία ηνπ θαη δελ κπνξεί λα δεη ή λα αθνχζεη» (Sensmingler, 

1989 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Masferrer et al., 2000). 

 

1.1.3. Ζ ζπκβνιή ησλ ηαηξώλ θαηά ηελ πξώηκε βπδαληηλή 

πεξίνδν 

 

Αθνινχζεζαλ πνιινί ηαηξνί ζην ρξνλνιφγην ηεο αλαδήηεζεο θαη ησλ 

αλαθαιχςεσλ κε ζηφρν ηελ πιήξε απνζεξαπεία φισλ ησλ θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ, 

νη νπνίνη, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, πξνζέζεζαλ έλα ιηζαξάθη ζηε κειέηε θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε κηαο απφ ηηο πην ζνβαξέο θαη, ελ δπλάκεη απεηιεηηθέο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, βιάβεο. Ο Γαιελφο απφ ηελ Πέξγακν (129-200 κ.Υ.) ήηαλ 

απηφο πνπ πξνρψξεζε ηε ζεσξία ηνπ Ηππνθξάηε έλα βήκα παξαθάησ, ππνζηεξίδνληαο κε 

πην έλζεξκν ηξφπν ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αηκαηψκαηα, ηα 

νπνία είραλ πξνθιεζεί απφ θξαληνεγθεθαιηθφ ηξαπκαηηζκφ, πίεδαλ ηνλ εγθέθαιν, ελψ ε 

γλψκε γηα ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο ήηαλ φηη «έρνπκε δεη ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνπο 

εγθεθάινπο λα αλαλήπηνπλ» (Rengachary & Ellenbogen, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην 

πίλνο, 2010).  

Πνιχ ζεκαληηθή, επίζεο, ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Πέξζε ηαηξνχ Rhazes (845-925 

κ.Υ.) ν νπνίνο πξψηνο αληηιήθζεθε θαη πεξηέγξαςε ηελ εγθεθαιηθή δηάζεηζε ζαλ 
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μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξε θιηληθή νληφηεηα, ελψ πηζαλνινγείηαη φηη ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «εγθεθαιηθή δηάδεηζε» (Ellenbogen et al., 2012˙ Goodrich, 2004).  

 

1.1.4. Ζ ζπκβνιή ησλ ηαηξώλ ζηνλ Ώξηκν Μεζαίσλα θαη ζηελ 

Αλαγέλλεζε 

 

Σνλ 13
ν
 αη. κ.Υ., ν ηαηξφο Lanfranc απφ ην Μηιάλν (1250-1306) ζπδήηεζε ηελ 

παξνδηθφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ κεηά ην ρηχπεκα ζαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζσξηλήο 

απψιεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη αθνινχζεζαλ νη 

ρεηξνπξγνί Guy de Chauliac θαη Ambroise Pare ηνλ 14
ν
 κ.Υ. θαη ηνλ 16

ν 
κ.Υ.

 
αηψλα 

αληίζηνηρα (McCrory & Berkovic, 2002). Ο πξψηνο (1300–1368) επεζήκαλε ηε ζρεηηθά 

θαιή πξφγλσζε ηεο δηάζεηζεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο πην ζνβαξέο κνξθέο ηξαχκαηνο ηεο 

θεθαιήο, φπσο θαηάγκαηα ηνπ θξαλίνπ θαη αηκνξξαγίεο ελψ ν δεχηεξνο (1510-1590) 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «εγθεθαιηθή δηάζεηζε» παξάιιεια κε ηνπο φξνπο «ηίλαγκα ηνπ 

εγθεθάινπ» θαη «αλαηαξαρή». (Masferrer et al., 2000). 

 

1.1.5. Γέθαηνο έθηνο αηώλαο: Αλαηνκηθή εμεξεύλεζε 

 

Σν 1518 εκθαλίδεηαη έλα ζεκαληηθφ βηβιίν πνπ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ. πγγξαθέαο ηνπ ν Giacomo Berengario da Carpi (1460- 

1530 κ.Υ.), έλαο ρεηξνπξγφο, ν νπνίνο ελζαξξχλζεθε λα ζπλζέζεη ην ζχγγξακά ηνπ 
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«Tractatus» έπεηηα απφ ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο θξαληνεγθεθαιηθήο βιάβεο ηνπ 

Γνχθα ηνπ Οχξκπηλν (Berengario, 1518 φπσο αλαθέξεηαη ζην πίλνο, 2010).  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν Andres Vesalius (1514-1564) ζηα έξγα ηνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα πεξηβιήκαηα ηνπ εγθεθάινπ ζηηο δηάθνξεο θαθψζεηο 

ηνπ θξαλίνπ (πίλνο, 2010). Αθνινπζψληαο ν Coiter (1534-1576), ην έηνο 1573, 

πεξηέγξαςε ηα νμέα ζπκπηψκαηα ηεο δηάζεηζεο σο «θινληζκφο ζηελ νκηιία, αιινίσζε ηεο 

κλήκεο, δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε θαη αζζελήο θξίζε» θαη ζρεδφλ έλαλ αηψλα αξγφηεξα, 

ν Marchetti (1665) επέζηεζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ παξνδηθή «απνμέλσζε ηνπ λνπ, κε 

ζηέξεζε ηεο αίζζεζεο θαη θίλεζεο» (McCrory & Berkovic, 2002).  

 

1.1.6. Γέθαηνο έβδνκνο θαη δέθαηνο όγδννο αηώλαο: Άλζηζε 

λεπξνινγίαο 

 

Μέρξη ηνλ 17
ν
 αη., ε εγθεθαιηθή δηάζεηζε ζπλήζσο πεξηγξαθφηαλ βάζεη ησλ 

θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, αιιά κεηά ηελ εθεχξεζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ, νη ηαηξνί 

άξρηζαλ λα δηεξεπλνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ λεπξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 1705 ν Littre 

(1654-1726), κεηά ηελ απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε αζζελή κε θξαληνεγθεθαιηθφ 

ηξαχκα ακέζσο κεηά ηνλ εκβνιηζκφ ηεο θεθαιήο ηνπ ζε έλαλ ηνίρν,  πξφηεηλε ηα επίζεηα 

ήπηνο, ζνβαξφο θαη ζαλαηεθφξνο
1
, γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ (Dagi, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζην Masferrer et al., 2000).  

                                                 
1
 ήκεξα, ε Kιίκαθα Κψκαηνο ηεο Γιαζθφβεο (GCS) ηαμηλνκεί ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο βάζεη 

βαζκνινγίαο (score): Διαθξέο, φηαλ ην GCS score είλαη 14 -15, Μέηξηεο, φηαλ ην GCS score είλαη 9-13, 

Βαξηέο, φηαλ ην GCS score είλαη 3-8. Κάησ απφ 3, ν/ε αζζελήο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε θψκα. 
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Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ Jean-Louis Petit (1674-1750), ν 

νπνίνο ππνζηήξημε πσο ε απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ νθεηιφηαλ ζηε δηάζεηζε θαη φρη, φπσο 

κέρξη ηφηε ππνζηεξηδφηαλ, ζηελ παχζε θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν κεηά απφ 

ζπκπίεζή ηνπ. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε εηζήγαγε κηα λέα ηδέα, δειαδή φηη ε απψιεηα ηεο 

ζπλείδεζεο είλαη έλα ζχκπησκα ηεο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο θαη φρη κηα θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε (McCrory & Berkovic, 2002).  

To 1718, o Γεξκαλφο ρεηξνπξγφο Lorenz Heister (1683-1758) εμέδσζε ην βηβιίν 

ηνπ, ζην νπνίν έγξαςε «ηαλ νη αηζζήζεηο δηαηαξάζζνληαη, έπεηηα απφ έλα ηξαχκα ζην 

θεθάιη, ππάξρεη θφβνο γηα δφλεζε ηνπ εγθεθάινπ. … Σεο δηάζεηζεο έπεηαη ε απψιεηα ηεο 

ζπλείδεζεο, μαπιψλνληαο ν αζζελήο ζα λα βξηζθφηαλ ζε βαζχ χπλν» (ΜcCrory & 

Berkovic, 2002).  

Παξάιεηςε ζα ήηαλ λα κελ αλαθεξζεί ν θσηζέδνο Benjamin Bell (1749-1806), 

έλαο απφ ηνπο δηαζεκφηεξνπο ρεηξνπξγνχο ηεο επνρήο ηνπ (Ellenbogen et al., 2012). ην 

ζχγξακκά ηνπ, «A System of Surgery» ππάξρεη έλα θεθάιαην ζρεηηθά κε 

θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη πιήξσο νη έλλνηεο ηεο δηάζεηζεο, 

ηεο ζπκπίεζεο θαη ηεο θιεγκνλήο ηνπ εγθεθάινπ θαζψο επίζεο θαη νη δηαθνξεηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε κίαο (Ellenbogen et al., 2012˙ πίλνο, 2010).  

Σειεπηαίνο, αιιά φρη κε κηθξφηεξε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε, είλαη ζηνλ δέθαην 

φγδνν κε δέθαην έλαην αηψλα ν Louis Sebastian Saucerotte (1741-1814), έλαο Γάιινο 

ζηξαηησηηθφο ηαηξφο, ν νπνίνο φρη κνλν πεξηέγξαςε ιεπηνκεξψο ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο, αιιά ππνγξάκκηζε θηφιαο ηηο δηαθνξέο ζηε ζνβαξφηεηα ησλ 

θαθψζεσλ αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο βιάβεο, κε ηηο βαξχηεξεο θαθψζεηο λα εληνπίδνληαη 

ηληαθά
2
 ελψ ηηο θαιχηεξα αλεθηέο λα εληνπίδνληαη ζπλήζσο κεησπηαία (πίλνο, 2010). 

                                                 
2
 ην πίζσ κέξνο ηεο θεθαιήο. 
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1.1.7. Από ηελ Αγγιία ηνπ 20
νπ

 αηώλα ζην ζήκεξα 

 

Με βάζε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ John Junter θαη ηνπ John Hughlings, νη Άγγινη 

ζπγγξαθείο ηφληζαλ φηη νη αζζελείο κε εγθεθαιηθή δηάζεηζε, φρη κφλν ράλνπλ ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο αιιά αλαπηχζζνπλ κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία˙ ζηαδηαθά, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία κεηαβιήζεθε ζε 

παξάκεηξν εθηίκεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ελφο ηξαπκαηηζκνχ ζην θεθάιη (Dagi, 1997 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Masferrer et al., 2000).  

O εηθνζηφο αηψλαο, κε ηελ εμέιημε κηαο πιεηάδαο ηερλνινγηψλ, φπσο ε αμνληθή θαη 

ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, απνηέιεζε ηνλ αλαβαζκφ γηα κηα επνρή θιηκαθσηήο πξνφδνπ 

φζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε θαη ηελ απνζεξαπεία (Marshall, 2000). 

 

1.2. Ζ Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε: ήκεξα 

 

Ζ Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε (ΔΓ) (Concussion > concutere = ηαξαθνπλψ βίαηα: 1590), 

ζήκεξα, εθιακβάλεηαη σο έλα είδορ ήπιαρ κπανιοεγκεθαλικήρ κάκωζηρ (Harmon et al., 

2013) θαη κπνξεί λα είλαη θιεηζηή ή δηεηζδπηηθή (Ννκηθφο, 2014). Βέβαηα, νη φξνη 

«Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε» θαη «ειαθξηά ΚξαληνΔγθεθαιηθή Κάθσζε» (εΚΔΚ) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα ζηε βηβιηνγξαθία (Salvatore & Fjordbak, 2011). Οη 

κπανιοεγκεθαλικέρ κακώζειρ καηά ηιρ αθληηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηαμηλνκνχληαη ζε νμείεο 

θαη ρξφληεο: νη νμείεο θαθψζεηο δηαθξίλνληαη ζηελ εγθεθαιηθή δηάζεηζε θαη ζην χλδξνκν 

Γεχηεξε Πιήμε ηνπ Δγθεθάινπ (Bryan, Rowhani-Rahbar, Comstock & Rivara, 2016˙ 

Hotz et al., 2014) (Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1: Καηεγνξηνπνηεκέλνο πίλαθαο θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ κε επίθεληξν ηελ ΔΓ 

 

χκθσλα κε ην ICD-10, ε ΔΓ είλαη ε ζπλεζέζηεξε ζπλέπεηα ησλ αζιεηηθψλ 

θαθψζεσλ ηεο θεθαιήο. Απνηειεί κηα παζνθπζηνινγηθή δηεξγαζία ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία 

ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ βίαην ρηχπεκα, επεξεάδνληαο άκεζα αιιά παξνδηθά ηελ ηππηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ (McCrory, Meeuwisse, Aubry, et al., 2013).  

πσο αλαθέξεη ν Lava (2016), ν εγθέθαινο ιακβάλεη αληηθξαδαζκηθή πξνζηαζία 

απφ ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, ην νπνίν βξίζθεηαη νξηνζεηεκέλν ζηελ θξαληαθή θάςα
3
 ηεο 

θεθαιήο ελψ πξνζηαηεχεη ηνλ εγθέθαιν ζα κηα επελδπηηθή αζπίδα απφ ηα ειαθξά 

ηξαληάγκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν ην πγξφ απηφ ελδέρεηαη λα κελ 

κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη ηε δχλακε ελφο μαθληθνχ ρηππήκαηνο ή ελφο απφηνκνπ 

ζηακαηήκαηνο. Ζ επίδξαζε ηνπ πηζαλνχ ρηππήκαηνο ζην θεθάιη δεκηνπξγεί κία μαθληθή 

θίλεζε ηνπ εγθεθάινπ κέζα ζην θξαλίν πξνθαιψληαο ηελ θάθσζή ηνπ (Δηθφλα 1).  

                                                 
3
 Ζ θξαληαθή θάςα είλαη ε νκάδα νζηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ρψξν ζηνλ νπνίν θηινμελείηαη ν εγθέθαινο. 

Κρανιοεγκεφαλικζσ 
Κακώςεισ 

Ήπιεσ 

Οξείεσ 

Εγκεφαλική Διάςειςη 
Σφνδρομο Δεφτερη 

Πλήξη του Εγκεφάλου 

Χρόνιεσ 

Μζτριεσ Βαριζσ 
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Δηθόλα 1: Πιήμε ηεο αθίλεηεο θεθαιήο ζηε κεησπηαία ρψξα. Λφγσ ηεο κάδαο ηνπ θαη ηεο 

αδξάλεηαο, ν εγθέθαινο πθίζηαηαηαη βίαηε δηαθίλεζε εληφο ηεο θξαληαθήο θάςαο θαη "επηπιέεη" κέζα ζην 

εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ΔΓ απαληνχλ κε θνηλά γλσξίζκαηα, φπσο ε 

πξφθιεζε απφ άκεζε πξφζθξνπζε ζην θξαλίν, ην πξφζσπν, ην ιαηκφ ή νπνηνδήπνηε άιιν 

κέξνο ηνπ ζψκαηνο, κε κηα δηαβίβαζε παικηθήο δφλεζεο ζην θεθάιη (McCrory, 

Meeuwisse, Aubry, et al., 2013˙ Webbe & Barth, 2003).  ε έλαλ αζιεηηθφ αγψλα, γηα 

παξάδεηγκα, ην ρηχπεκα κπνξεί λα πξνέξζεη έπεηηα απφ επαθή κε έλαλ/κηα αληίπαιν
4
, 

έλαλ ζπκπαίθηε, ην έδαθνο, απφ θάπνην θνκκάηη εμνπιηζκνχ ή απφ έλα ξηπηφκελν 

αληηθείκελν ζην ρψξν ηνπ παηρληδηνχ (Porter, Constantinidou & Marron, 2014).  

 

1.2.1. πκπηώκαηα ηεο ΔΓ 

 

Με ηελ ΔΓ δηαθφπηνληαη νη ρεκηθέο θαη νη ειεθηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εγθεθάινπ, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ μαθληθή θαη απφηνκε 

λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία. Απηή ε κε νκαιή ιεηηνπξγία είλαη βξαρχβηα θαη ππνρσξεί 

απηφκαηα. Δπηπιένλ, πηζαλέο λεπξνπαζνινγηθέο αιιαγέο, πνπ εκθαλίδνληαη σο νμέα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα, αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ κηα ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή θαη φρη 

                                                 
4
 Γηα ηελ απνθπγή δηπιψλ ηχπσλ ζε δηγελή νπζηαζηηθά, πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θνπξαζηηθή, ην αξζεληθφ 

γέλνο ζην θείκελν ζα παξαπέκπεη θαη ζηα δχν γέλε. 
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κηα δνκηθήο ζεκαζίαο βιάβε. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ δελ αλαδεηθλχνληαη αηκνξξαγηθά ζηνηρεία ζε κηα αμνληθή 

θξαληαθή ηνκνγξαθία. (McCrory et al., 2009˙ McCrory, Meeuwisse, Aubry, et al., 2013). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ν εγθέθαινο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, νη λεπξνδηαβηβαζηέο 

απνζηέιινπλ ζήκα ζηα θχηηαξα λα απειεπζεξψζνπλ θάιην θαη λα ιάβνπλ λάηξην. Απηή ε 

δηαδηθαζία επηηξέπεη ζηα λεχξα λα ζηείινπλ ειεθηξηθά ζήκαηα ζε φιν ην ζψκα κε ζηφρν 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ. ηαλ φκσο ν εγθέθαινο δνλείηαη, 

απειεπζεξψλεηαη απφ ηα θχηηαξά ηνπ ηεηξαπιάζηα πνζφηεηα θαιίνπ, κε απνηέιεζκα λα 

δηαηαξάζζεηαη ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ην άηνκν ελδερνκέλσο λα 

ράλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ (Powell, 2004, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Bennington, 2009).  

Ζ απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο (ιηπνζπκηθφ επεηζφδην) θαη ε κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία
5
, 

πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 5 ιεπηά θαη 12 ψξεο αληίζηνηρα, είλαη, ζχκθσλα κε ην 

DSM-V, ηνπο Webbe & Barth (2003), αιιά θαη άιιεο παιαηφηεξεο έξεπλεο, (πρ. Jennett & 

MacMillan, 1981, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Cantu, 2001˙ Johnston et al., 2001), ηα δχν 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΓ πνπ απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηεο δηάγλσζήο ηεο, θαη 

κάιηζηα, ηε ζνβαξφηεηά ηεο. Παξ’ φι’ απηά, ηφζν πξφζθαηεο φζν θαη παιαηφηεξεο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο απηέο νη δχν κεηαβιεηέο δελ αληηζηνηρνχλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ απηφ ηνπ 10-30% ησλ πεξηπηψζεσλ (Guskiewicz, Weaver, Padua & Garrett, 

2000˙ Macciocchi, Barth, Alves, Rimel & Jane, 1996˙ McCrea et al., 2003˙ McCrory, 

Meeuwisse, Echemendia, et al., 2013), ελψ παηδηά πνπ ππέζηεζαλ ΔΓ θαη έραζαλ ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ θάπνην κεηα-δηαζεηζηθφ 

                                                 
5
 Ζ κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία κπνξεί λα αθνξά ζε γεγνλφηα πξηλ ή θαη κεηά ην ρηχπεκα  (Solomon, Johnson 

& Lovell, 2006, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Bennington, 2009) θαη ζχκθσλα κε απηά πνπ ζεκεηψλεη ν Cantu 

(2001), νξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη πσο ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα νλνκάδεηαη μεηαηπαςμαηική 

καηάζηαζη ζύγσςζηρ. ε πνιιέο έξεπλεο, κάιηζηα, αληί γηα ηνλ φξν ακλεζία, θαηαγξάθεηαη ν φξνο ζχγρπζε 

(Τπνεπηηξνπή Πνηνηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Νεπξνινγίαο, 1997˙ Τπνεπηηξνπή 

ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Νεπξνινγίαο γηα ηελ Αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ ΔΓ, 2013). 
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ζχλδξνκν
6
 (Barlow et al., 2010). ηε ζχγρξνλε έθζεζε ηεο Τπνεπηηξνπήο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Νεπξνινγίαο γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

γηα ηελ ΔΓ (Guideline Development Subcommittee of the American Academy of 

Neurology) (Giza et al., 2013) ππνζηεξίδεηαη πσο απηή επεξεάδεη ηε κλήκε θαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ ρσξνρξφλνπ, ελψ ε απψιεηα ζπλείδεζεο δελ απνηειεί παξά κηα κηθξή 

πηζαλφηεηα έθβαζεο ηνπ ρηππήκαηνο. Πάλησο, έλα ζίγνπξν ζηνηρείν γηα ηε 

δηαθνξνδηάγλσζε ηεο ΔΓ απφ άιια θξαληνεγθεθαιηθά ρηππήκαηα είλαη ε ρξνληθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ρηππήκαηνο θαη ηεο εκθάληζεο ή επηδείλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ (Patel & 

Reddy, 2010). 

Γηα λα ειεγρζεί ην ζχκπησκα ηεο ακλεζίαο ακέζσο κεηά ην ρηχπεκα, ε νπνία 

αθνξά ζε γεγνλφηα πξηλ ηνλ αγψλα, ν πξνπνλεηήο, ν ηαηξφο ηνπ παηρληδηνχ ή ν δηαηηεηήο 

κπνξεί λα ξσηήζεη ηνλ παίθηε γηα ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ, ην ζθνξ, ην φλνκα ηεο 

αληίπαιεο νκάδαο ή αθφκε θαη ην φλνκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ελψ γηα ηελ ακλεζία πνπ 

αθνξά ζε γεγνλφηα κεηά ηνλ αγψλα, ρξήζηκα ηεζη απνηεινχλ ε επαλάιεςε ηεζζάξσλ 

ιέμεσλ απεπζείαο κεηά ην ρηχπεκα θαη δχν ιεπηά αξγφηεξα, ε επαλάιεςε πέληε λνχκεξσλ 

θαλνληθά θαη αλάπνδα θαζψο ε επαλάιεςε ησλ κελψλ αλάπνδα (Cantu, 2001). 

πγθεληξσηηθά, ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο φηη 

εκθαλίδνληαη κεηά απφ κηα ΔΓ είλαη α) ζωμαηικά, φπσο γηα παξάδεηγκα δάιε, ίιηγγνο, 

πνλνθέθαινο, λαπηία, εκεηφο, θφπσζε, επαηζζεζία ζην θσο ή ζηνπο ζνξχβνπο, δηαηαξαρέο 

ηζνξξνπίαο, δπζθνιίεο ζηελ θαηάπνζε, αδεμηφηεηα, β) παθοθςζιολογικά, φπσο απψιεηα 

                                                 
6
 Σν κεηα-δηαζεηζηθφ ζχλδξνκν (ΜΓ) είλαη ην ζχλδξνκν θαηά ην νπνίν νη αζιεηέο θάησ ησλ 18 ρξνλψλ 

αληηκεησπίδνπλ ζπκπηψκαηα αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ελφο κήλα (κέρξη θαη έλα ρξφλν) (Herring et al., 

2011˙ Zemek et al., 2013). Ζ εκθάληζή ηνπ κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηφζν ηνπ αζζελνχο φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (Yeates et al., 2012˙ Zemek et al., 2013), θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε καθξνρξφληα απνπζία απφ ην ζρνιείν, ζε απψιεηα θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε 

ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο (Scorza, Raleigh & O’Connor, 2012). 
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ζπλείδεζεο ή ακλεζία, γ) νεςποζςμπεπιθοπικά, γηα παξάδεηγκα επεξαηζζεζία ή 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, δ) ζςναιζθημαηικά, φπσο θαηάζιηςε, άγρνο, λεπξηθφηεηα θαη 

ε) διαηαπασέρ ύπνος, δειαδή αυπλία ή ιήζαξγνο (Harmon et al., 2013˙ Herring, 2011˙ 

McCrory, Meeuwisse, Aubry, et al., 2013˙ Lava, 2016˙ Porter et al., 2014˙ Russel et al., 

2016˙ Σξηαληαθπιιφπνπινο, 2016). Ο πνλνθέθαινο είλαη ην πην θνηλφ ζχκπησκα ηεο ΔΓ 

(93% ησλ πεξηπηψζεσλ) (Guskiewicz et al., 2003).  

Μεηαμχ ησλ επηπηψζεσλ ηεο ΔΓ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνληαη αθφκε ζη) γνωζηικά 

θαη δ) επικοινωνιακά πξνβιήκαηα (Constantinidou et al., 2005˙ Constantinidou, Thomas & 

Robinson, 2008), ηα νπνία είλαη θαη απηά ζηα νπνία εζηηάδεη ε παξνχζα έξεπλα. ρεηηθά 

κε ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα, ηα άηνκα πνπ ππέζηεζαλ ΔΓ είλαη πηζαλφ λα αληηιακβάλνληαη 

θαη λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα εκθαλίδνπλ παξνξκεηηθφηεηα, 

άξζε αλαζηνιψλ ή λα εληνπίδνπλ αιιαγέο ζε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (γηα παξάδεηγκα 

απνδηνξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ησλ ελέξγεηψλ ηνπο, δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ απηνγλσζία, ζηνλ απηνέιεγρν θαη ζηελ 

απηναμηνιφγεζε). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κείσζε ηφζν ζε επηδφζεηο ιεθηηθήο θαη νπηηθήο 

κλήκεο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα - ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ζηελ πξνζνρή, ζηε 

ζπγθέληξσζε αιιά θαη ζηε δηνξαηηθφηεηα (Constantinidou, Wertheimer, Tsanadis, Evans 

& Paul, 2012˙ Macciocchi et al., 1996˙ Russell et al., 2016˙ Schatz, Pardini, Lovell, Collins 

& Podell, 2006˙ Webbe & Barth, 2003). Αθφκε εκθαλίδνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζε 

αληαγσληζηηθέο εξγαζίεο ή ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

(Cornis-Pop et al., 2012). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη δηαηαξαρέο χπλνπ ππνβαζκίδνπλ 

θαηά πνιχ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζζελψλ ζε δνθηκαζίεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Chen, 

Johnston, Collie, McCrory & Plito, 2007).  
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Απφ ηελ άιιε, νη εγθεθαιηθέο θαθψζεηο ζρεηίδνληαη άκεζα κε γισζζηθέο 

δηαηαξαρέο, νη νπνίεο  ζεσξνχληαη βαζηθέο εθδειψζεηο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ θάζκαηνο 

θπξίσο ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (Barwood & Murdoch, 2013) ζνλ αθνξά 

ινηπφλ, ηηο επηπηψζεηο ζηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε ην American Speech-

Language-Hearing Association (2004), απηέο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ή ζηελ παξαγσγή γξακκαηηθά νξζνχ ιφγνπ (αθαζία), απφ κπτθή αδπλακία κε 

επαθφινπζν δπζθαηαλφεηε νκηιία (δπζαξζξία) θαη/ή δπζθνιία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ζηνκαηηθψλ κπψλ (απξαμία). Δπίζεο, ηα άηνκα κε ΔΓ ελδέρεηαη λα δπζθνιεχνληαη κε ηελ 

νξζνγξαθία, ην γξάςηκν, ηελ αλάγλσζε αιιά θαη ηελ αθνή (γηα παξάδεηγκα ζπλερέο 

βνπεηφ ή λα κελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβψο ιέγεηαη). ην πιαίζην ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ειιεηκκάησλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε δπζρέξεηα θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ή δηαηήξεζεο 

ελφο ζέκαηνο ζε κηα ζπδήηεζε ή αλάξκνζηεο εξσηαπαληήζεηο (Sander, Nakase-

Richardson, Constantinidou, Wertheimer & Paul, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Collins, Lovell & Mckeag (1999), ηα πην ζπρλά ζπκπηψκαηα πνπ 

αλαθέξνπλ νη αζιεηέο φηη αηζζάλνληαη ακέζσο κεηά ηελ ΔΓ είλαη: 

 Πνλνθέθαινο, 

 δάιε,  

 λαπηία, 

 ζνιή / δηπιή φξαζε,  

 κε ζπλαίζζεζε ηνπ ρσξνρξφλνπ,  

 ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, 

 πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο θαη 

 επαηζζεζία ζην θσο ή ζε ζνξχβνπο. 
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Καζψο δελ ππάξρεη έλα απφιπην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ή δείθηεο, πνπ νη ηαηξνί 

κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ γηα ηελ άκεζε εμαθξίβσζε ηεο ΔΓ ζην αζιεηηθφ πεξηβάιινλ 

(McCrory, Meeuwisse, Echemendia, et al., 2013), κπνξνχλ απηνί λα παξαηεξήζνπλ ηνλ 

αζιεηή πνπ ρηχπεζε θαη αλ αληηιεθζνχλ πσο ν ηειεπηαίνο παξνπζηάδεη θάπνηα απφ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζπρλά κεηά απφ κηα ΔΓ, ζα πξέπεη λα 

ηνλ απνζχξνπλ απφ ην παηρλίδη θαη λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

κεζφδνπο απνζεξαπείαο (Schatz et al., 2006): 

 Αλ θαίλεηαη δαιηζκέλνο, 

 αλ έρεη θελή έθθξαζε ζην πξφζσπφ ηνπ, 

 αλ δελ έρεη επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

 αλ εκθαλίδεη αθαηάιιειεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο (γέιην, θιάκα), 

 αλ είλαη αδέμηνο ή αδπλαηεί λα ζπληνλίζεη ηα άθξα ηνπ, 

 αλ θαζπζηεξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπ γίλνληαη θαη 

 αλ παξνπζηάζεη ιηπνζπκηθφ επεηζφδην (έζησ θαη γηα  κεξηθά δεπηεξφιεπηα). 

πλνςίδνληαο, ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ i) 

ακέζσο κεηά ην ρηχπεκα, ii) κε ην πέξαζκα ιεπηψλ θαη σξψλ ή iii) έπεηηα απφ εκέξεο ή 

εβδνκάδεο [Τπνεπηηξνπή Πνηνηηθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο 

Νεπξνινγίαο (Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology), 

1997, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Patel & Reddy, 2010˙ Salvatore & Fjordbak, 2011]. 
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1.2.3. Κιίκαθεο ζνβαξόηεηαο ηεο ΔΓ 

 

Σν έηνο 1997, κε ηε ζπλεξγαζία α) ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζην Κνινξάλην, β) ηεο 

Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Νεπξνινγίαο, γ) ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Νεπξνρεηξνχξγσλ 

θαη δ) ησλ ζρνιηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ πξνπνλεηψλ κε νκάδεο αζιηάηξσλ, 

αλαπηχρζεθε ε πξψηε θιίκαθα ζνβαξφηεηαο ηεο ΔΓ. Απηέο νη ηαμηλνκήζεηο βάζεη ηνπ 

βαζκνχ ζνβαξφηεηαο ηεο ΔΓ είλαη ζεκαληηθέο γηαηί ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάιιειε 

αληηκεηψπηζή ηεο, ζηελ πξφιεςε θαηαζηξνθηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ απνθπγή 

αζξνηζηηθψλ βιαβψλ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε επαλαιακβαλφκελεο θαθψζεηο 

(Kelly & Rosenberg, 1997). πλνιηθά έγηλαλ απνδεθηέο 3 θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο ηεο ΔΓ 

γηα αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία, κε ηελ 1
ε
 θιίκαθα λα πεξηέρεη παξνδηθή ζχγρπζε (ιηγφηεξν 

απφ 15 ιεπηά) αιιά φρη ιηπνζπκία. Σα ζπκπηψκαηα ηεο 2
εο

 θιίκαθαο ήηαλ ηα ίδηα κε ηεο 

πξψηεο, φκσο θαηλφηαλ λα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά. ηελ 3
ε
 θιίκαθα, ε ΔΓ 

ζπλνδεπφηαλ κε απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο αζρέησο ηεο δηάξθεηάο ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο παξφιε ηελ πιεζψξα εξεπλψλ γηα ην αλ ε απψιεηα ζπλείδεζεο θαη ε κεηα-

ηξαπκαηηθή ακλεζεία απνηεινχλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ΔΓ (βι. Κεθ. 1.2.2.), ε 

δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν είλαη παξάγνληαο πξφβιεςεο γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ (Johnston, McCrory, Mohtadi & Meeuwisse, 2001). 

ήκεξα, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 25 δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο ΔΓ, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Schatz θαη ζπλ. (2006), πξνζθέξνληαο ε θάζε κία δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο 

γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελ ιφγσ θάθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κάιηζηα, 

νξηζκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αζζελψλ ζηνλ αζιεηηζκφ. Οη 

ηξεηο θπξηφηεξεο θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ΔΓ πνπ ζπλαληνχληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αξζξνγξαθία είλαη νη i) ηνπ Cantu (2001, αλαζεσξεκέλε), ii) ηνπ 
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Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζην Κνινξάλην (1991) θαη iii) ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο 

Νεπξνινγίαο (1997) (Πίλαθαο 2). Χζηφζν, ε θιίκαθα ε νπνία έρεη ηε κεγαιχηεξε 

αληαπφθξηζε είλαη ηνπ Cantu, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηελ ΔΓ θαη ηελ θαηάηαμε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο (Bennington, 2009˙ 

Guskiewicz et al., 2003˙ Webbe & Barth, 2003). 

 

Πίλαθαο 2: Σξεηο θπξηφηεξεο θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο ηεο ΔΓ (Cantu, 2001) 

Βαζκόο ΔΓ Cantu (2001, αλαζεσξεκέλε) Ηαηξηθόο ύιινγνο ζην 

Κνινξάλην (1991) 

Ακεξηθαληθή Αθαδεκία 

Νεπξνινγίαο (1997) 

ΔΓ I Βαζκνύ 

(Ήπηα) 
 ρη Α.. 

 Δίηε Μ.Α. είηε Μ.. < 30 

ιεπηψλ 

 Παξνδηθή Ννεηηθή 

χγρπζε 

 ρη Μ.Α. 

 ρη Α.. 

 ρη Α.. 

 Παξνδηθή Ννεηηθή 

χγρπζε 

 Μ.. < 15 ιεπηψλ 

ΔΓ ΗΗ Βαζκνύ 

(Μέηξηα) 
 Α.. < 1 ιεπηνχ θαη  Μ.Α. ή 

 Μ.. > 30 ιεπηψλ αιιά < 24 

σξψλ 

 ρη Α.. 

 χγρπζε κε Μ.Α. 

 ρη Α.. 

 Μ.. > 15 ιεπηψλ  

ΔΓ ΗΗΗ Βαζκνύ 

(νβαξή) 
 Α.. > 1 ιεπηνχ ή 

 Μ.Α. > 24 σξψλ ή 

 Μ.. > 7 εκεξψλ 

 χληνκε Α..  Α.. είηε ζχληνκε 

(δεπηεξνιέπησλ) 

είηε παξαηεηακέλε 

(ιεπηψλ) 

Α..= Απψιεηα πλείδεζεο, Μ.Α.= Μεηα-ηξαπκαηηθή Ακλεζία, Μ..= Μεηα-δηαζεηζηθά πκπηψκαηα 

 

 

1.2.4. Γηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΔΓ θαη Απνθαηάζηαζε 

 

χκθσλα κε ηoλ ΜcCrory, Meeuwisse, Aubry, θαη ζπλ. (2013), ζε πεξηπηψζεηο 

ΔΓ, ηα ζπκπηψκαηα ελδέρεηαη λα δηαξθέζνπλ απφ κεξηθά ιεπηά έσο ψξεο, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη νξαηά απφ 7 έσο 10 εκέξεο. Ζ δεχηεξε νκάδα πνπ 

αλαθέξζεθε, απνηειεί θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξαπκαηηζκψλ κε ΔΓ (95%) (Covassin, 

Swanik & Sachs, 2003˙ McCrea et al., 2003˙ ΜcCrory et al., 2005˙ ΜcCrory, Meeuwisse, 

Aubry, et al., 2013).  
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Σα παηδηά θαη νη έθεβνη θαίλεηαη λα ρξεηάδνληαη εθηελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

ηελ νινθιεξσηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο αζιεηέο 

(McCrory, Meeuwisse, Echemendia, et al., 2013˙ Sim, Terryberry-Spohr & Wilson, 2008˙ 

Williams, Puetz, Giza & Broglio, 2015), ελψ ην 29-73% ησλ πξψησλ είλαη πηζαλφηεξν λα 

δηαγλσζζνχλ κε κεηα-δηαζεηζηθφ ζχλδξνκν (Babcock et al., 2013˙ Corwin et al., 2014˙ 

Russel, 2016˙ Zemek et al., 2013).  Γεληθφηεξα, νη λεφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα μεθνχξαζεο απφ ηνπο πην ειηθησκέλνπο (Harmon, et al., 2013). 

Θεσξεηηθά, κε ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο-δηεπηζηεκνληθέο 

ζηξαηεγηθέο απνθαηάζηαζεο πνπ αθνινπζνχλ α) ν θιηληθφο ςπρνιφγνο (ή 

λεπξνςπρνιφγνο), β) ν ινγνζεξαπεπηήο, γ) ν πξνπνλεηήο θαη δ) ν ηαηξφο, κε ηε 

ζπλεξγαζία θπζηθά  ηνπ αζζελή (Constantinidou et al., 2008˙ Constantinidou et al., 2012˙ 

Herring, 2011˙ Porter et al., 2014˙ Sander et al., 2007), κπνξεί ν ηειεπηαίνο λα επαλέξζεη 

πιήξσο ζηελ αθαδεκατθή, αζιεηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ (McCrea et al., 2003˙ 

McCrory et al., 2005˙ McCrory, Meeuwisse, Aubry, et al., 2013).  

 Αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ΔΓ είλαη ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

μεθνχξαζε ηνπ αζιεηή κέρξη λα ππνρσξήζνπλ ηα νμέα ζπκπηψκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εθαξκνζηεί έλα βαζκηαίν πξφγξακκα επαλεθθίλεζεο ηεο άζθεζε, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ 

άδεηα ηνπ ηαηξνχ γηα επηζηξνθή ζην παηρλίδη (McCrory, Meeuwisse, Aubry, et al., 2013). 

Ζ νινθιεξσηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ αζιεηή απφ φια ηα ζπκπηψκαηα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, αλ επηζπκεί λα έρεη κηα αζθαιή θαη επηηπρή επαλέληαμε ζην ρψξν ηνπ 

αζιεηηζκνχ, θαζψο απνηειεί κηα θιηληθή απφθαζε γηα ην πφηε ζα επηζηξέςεη ζην παηρλίδη  

(Bennington, 2009). Αλ γπξίζεη λσξίηεξα θαη ηξαπκαηηζηεί γηα δεχηεξε θνξά, ηφηε 

θηλδπλεχεη λα εκθαλίζεη ην χλδξνκν Γεχηεξεο Πιήμεο ηνπ Δγθεθάινπ (Cantu, 2001˙ 

Herring, 2011˙ Σξηαληαθπιιφπνπινο, 2016): φηαλ ν εγθεθαιηθφο ηζηφο δελ έρεη αλαλήςεη 

πιήξσο απφ ηνλ αξρηθφ ηξαπκαηηζκφ, ράλεη ηελ απηνξξχζκηζή ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα 
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επηδηφξζσζεο θαη επνχισζεο ησλ βιαβψλ ηνπ, πξνθαινχληαη ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο 

θπξίσο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ αζβεζηίνπ ζηηο κεκβξάλεο ησλ λεπξηθψλ 

θπηηάξσλ, κε απφηνθν ηε δεκηνπξγία εγθεθαιηθνχ νηδήκαηνο θαη απμεκέλεο 

ελδνθξαληαθήο πίεζεο. Απηή ε θαηάζηαζε ζεσξείηαη άθξσο επείγνπζα γηα ηε δσή ηνπ 

αζιεηή θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί απφ εηδηθή νκάδα αλάλεςεο 

θαη λα κεηαθεξζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο (Porter et al., 

2014˙ Schatz et al., 2006). Μάιηζηα, ζηελ ηαηλία Concussion (Landesman, 2015), 

αλαθέξεηαη πσο αλ ζπκβνχλ πνιιαπιά ρηππήκαηα ζην θεθάιη, κπνξεί, απφ απιή ΔΓ ζηελ 

αξρή, λα εμειηρζεί ζε ρξφληα ηξαπκαηηθή εγθεθαινπάζεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απαληά 

κε θαηάζιηςε- απηνθηνλίεο, παξάλνηα, επηζεηηθφηεηα, απάζεηα, ηξφκν θ.α.. 

πσο πξναλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. Κεθ. 1.2.3.), ε θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο ηνπ Cantu, κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 14 θιηκάθσλ (Collins et al., 1999), 

πεξηιακβάλεη θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αζζελψλ ζηελ αζιεηηθή 

δσή, κεηά απφ κηα ΔΓ. ηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί μεθαζαξίδεηαη πφηε δε δηαηξέρεη 

θίλδπλν ν αζιεηήο λα επηζηξέςεη ζηνπο θαζεκεξηλνχο ηνπ ξπζκνχο: 

 

Πίλαθαο 3: Δπηζηξνθή ζηνλ αζιεηηζκφ κεηά ηελ ΔΓ. (Cantu, 2001) 

 Πξώηε ΔΓ Γεύηεξε ΔΓ Σξίηε ΔΓ 

ΔΓ I Βαζκνύ (Ήπηα) Πηζαλή επηζηξνθή ζην 

παηρλίδη αλ δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα κεηά απφ 1 

εβδνκάδα 

Δπηζηξνθή ζην παηρλίδη 

κεηά απφ 2 εβδνκάδεο 

αλ δελ έρεη ζπκπηψκαηα 

κεηά απφ 1 εβδνκάδα 

Πεξάησζε ηεο ρξνληάο˙ 

πηζαλή επηζηξνθή ζην 

παηρλίδη ηελ επφκελε 

ρξνληά αλ δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα 

ΔΓ ΗΗ Βαζκνύ 

(Μέηξηα) 

Δπηζηξνθή ζην παηρλίδη  

εθφζνλ δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα κεηά απφ 1 

εβδνκάδα 

Δπηζηξνθή ζην παηρλίδη 

ην ιηγφηεξν κεηά απφ 1 

κήλα˙ πηζαλή επηζηξνθή 

ζην παηρλίδη έπεηηα αλ 

δελ έρεη ζπκπηψκαηα 

κεηά απφ 1 εβδνκάδα˙ 

πηζαλή πεξάησζε ηεο 

ρξνληάο  

Πεξάησζε ηεο ρξνληάο˙ 

πηζαλή επηζηξνθή ζην 

παηρλίδη ηελ επφκελε 

ρξνληά αλ δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα 
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1.2.5. Δπηδεκηνινγία ηεο ΔΓ 

 

Οη ΔΓ ζπκβαίλνπλ ηφζν ζε αζιήκαηα ζηα νπνία επηβάιιεηαη ε ρξήζε θξάλνπο φζν 

θαη ζε απηά πνπ δελ είλαη απαξαίηεην (Harmon et al., 2013˙ Herring et al., 2011). 

χκθσλα κε παιαηφηεξεο αιιά θαη κε πξφζθαηεο έξεπλεο, νη πεξηπηψζεηο ΔΓ απμάλνληαη 

κε γεσκεηξηθή πξφνδν ζην ρσξνρξνληθφ ζπλερέο, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε ηνπο (Schatz et al., 2006). Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα Κέληξα 

Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Αζζελεηψλ, ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ θαηαγξαθφηαλ φηη 

πάζαηλαλ ΔΓ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θάζε ρξφλν, κέρξη ην 2010 πεξίπνπ, 

θπκαηλφηαλ ζηνπο 300.000 εηεζίσο (Guskiewizc, 2003˙ Schatz et al., 2006˙ Sim et al., 

2008). Απφ ην 2010 θαη έπεηηα, ην πνζνζηφ πνιιαπιαζηάζηεθε: ζχκθσλα κε πξφζθαηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ Κέληξσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Langlois, Rutland-Brown & 

Wald, 2006), νη ΔΓ ππνινγίδνληαη κεηαμχ ηνπ 1.6 θαη ησλ 3.8 εθαηνκκπξίσλ (Herring et 

al., 2011˙ Hotz et al., 2014˙ Porter et al., 2014˙ Scorza et al., 2012) θαη απνηεινχλ ηελ 

θπξίαξρε αηηία θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο ζε άηνκα 15-24 ρξνλψλ (Sufrinko et al., 

2015).  

ζνλ αθνξά ηα αζιήκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη νη 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ΔΓ, ν Mayers έθαλε κηα έξεπλα ην 2013 ζρεηηθά κε ηηο ΔΓ 

αζιεηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην, ε νπνία δηήξθεζε 11 ρξφληα θαη εληφπηζε 

ΔΓ ΗΗΗ Βαζκνύ 

(νβαξή) 

Δπηζηξνθή ζην παηρλίδη 

ην ιηγφηεξν κεηά απφ 1 

κήλα˙ πηζαλή επηζηξνθή 

ζην παηρλίδη αλ δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα κεηά απφ 1 

εβδνκάδα 

Πεξάησζε ηεο ρξνληάο˙ 

πηζαλή επηζηξνθή ζην 

παηρλίδη ηελ επφκελε 

ρξνληά αλ δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα 
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πσο ζηηο πξψηεο 5 ζέζεηο θαηαηάζζνληαη α) ην αληξηθφ πνδφζθαηξν (53%), β) ην κπάζθεη 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ (10%), γ) ην γπλαηθείν πνδφζθαηξν (9%), ην αληξηθφ ρφθετ (7%) θαη 

ε βαζεσζθαίξηζε (ή αιιηψο κπέηδκπνι) (5%). Ο Σξηαληαθπιιφπνπινο (2016) γξάθεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ: 

Σε διεθνή βάζη, η ζςσνόηηηα ηπαςμαηιζμού ζηο άθλημα ηος ποδοζθαίπος, απανηά ζηα 

κοπίηζια με 1,14 επειζόδια διάζειζηρ για κάθε 100 αθλήηπιερ ενώ ζηα αγόπια με 0,92 

επειζόδια διάζειζηρ για κάθε 100 αθληηέρ. Ανηίζηοισα, ζηο μπάζκεη είναι 1,04 επειζόδια 

διάζειζηρ ανά 100 αθλήηπιερ και 0,75 επειζόδια ανά 100 αθληηέρ. Όζο όμωρ αςξάνεηαι η 

ηλικία, αλλά και ηο επίπεδο ανηαγωνιζηικόηηηαρ, θαίνεηαι όηι δεν ςπάπσει πλέον διαθοπά 

ζηη ζςσνόηηηα ηων κπανιοεγκεθαλικών κακώζεων ζηα δύο θύλα. 

 ηα ειιεληθά δεδνκέλα ππάξρνπλ αξθεηέο αιιά αλακελψκελεο δηαθνξνπνηήζεηο:  

ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ηεο Παληηέξα (2009), γχξσ ζηηο 35.000 

θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν, αξηζκφο ν νπνίνο δελ αθνξά 

ζηνρεπκέλα ζε ΔΓ, ελψ βάζεη κηαο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο πεγήο («Κξαληνεγθεθαιηθή 

Κάθσζε», 2013), νη πεξηπηψζεηο θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ αγγίδνπλ εηεζίσο ηηο 

50.000, πνπ επίζεο δελ αληηπξνζσπεχεη πεξηπηψζεηο ΔΓ.  

ρεηηθά κε ηα αζιήκαηα πνπ θαηέρνπλ πςειά πνζνζηά ΔΓ, ην πνδφζθαηξν θαη ε 

θαιαζνζθαίξηζε απνηεινχλ ηα δχν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξα παηρλίδηα 

(Σξηαληαθπιιφπνπινο, ρ.ρ.) γηα ηελ χπαξμε ΔΓ θαη έπεηηα ην βφιετ. Απφ ηα αηνκηθά 

αζιήκαηα μερσξίδεη ε ππγκαρία θαη αθνινπζνχλ ε ειεχζεξε πάιε, νη θαηαδχζεηο, ε 

ελφξγαλε γπκλαζηηθή θαη ην ζθη βνπλνχ θαη ζαιάζζεο. Απφ ηε ιίζηα δε ιείπνπλ θαη ηα 

κεραληθά αζιήκαηα φπσο ε πνδειαζία θαη νη αγψλεο κνηνζπθιέηαο θαηά ηα νπνία φκσο 

πξνθαινχληαη πην βίαηεο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαθψζεηο. 
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 Αλαθνξηθά κε ην θχιν, ειιεληθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα εληνπίζηεθαλ κφλν ζρεηηθά 

κε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο γεληθψο, θαη φρη γηα ηελ ΔΓ εηδηθψο: Ζ αλαινγία κεηαμχ 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε είλαη πεξίπνπ 4:1 

αληίζηνηρα (Μαξθνκαλσιάθε, 2009). 

 

1.2.6. Πξνζεγγίζεηο Πξόιεςεο  

 

Ζ πξφιεςε είλαη έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΔΓ. 

Καζνιηθά, ε ρξήζε θξάλνπο είλαη απαξαίηεηε ζε αζιήκαηα ζηα νπνία νη αζιεηέο έρνπλ 

επαθή κε ηνπο αληηπάινπο, γηα παξάδεηγκα ζην ακεξηθαληθφ πνδφζθαηξν, ζηελ ππγκαρία 

θαη ζην ρφθετ, αιιά θαη ζε αηνκηθά αζιήκαηα, φπσο ηππαζία, ρηνλνδξνκίεο θαη πνδειαζία. 

Γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνξξφθεζε ησλ πηέζεσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ 

πξφζθξνπζε ή ηελ πιήμε ηνπ θεθαιηνχ, ππάξρνπλ θξάλε εθνδηαζκέλα κε εηδηθνχο 

αεξνζαιάκνπο, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπεί ν αζιεηήο απφ ελδερφκελν πηζαλφ ηξάληαγκα 

(Γηαλλαθνχιαο, 2008).  

 

 

Δηθόλα 2: Κξάλνο κε αεξνζαιάκνπο 
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Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αη. νξίζηεθε ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε ρξήζε 

θξάλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ ε Δζληθή Κνιεγηαθή Αζιεηηθή Έλσζε 

(NCAA) επέβαιε λα γίλεηαη ρξήζε θξάλνπο απφ ηνπο αζιεηέο. Δπίζεο, ην 2012 

ρνξεγήζεθε έλα ζεκαληηθφ πνζφ ζηελ Κνηλνπξαμία Μειεηψλ γηα ηα Απνηειέζκαηα ηεο 

ΔΓ ζε εζληθά αζιήκαηα (National Sport Concussion Outcomes Study Consortium), κε 

ζθνπφ λα εμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξαπκάησλ ζηελ θεθαιή ζε αζιήκαηα κε -θαη 

ρσξίο –επαθή (―Concussion Timeline‖, ρ.ρ.) θαη έηζη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ελεκέξσζε 

γηα ην ζέκα απηφ. Παξάιιεια, θαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, εθαξκφδνληαλ δηάθνξα 

κέηξα γηα λα κεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επηθίλδπλεο επαθέο ησλ αζιεηψλ κεηαμχ 

ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ (http://gga.gov.gr/), βξίζθνληαη δηαζέζηκνη φινη νη θαλνληζκνί ησλ παηρληδηψλ 

θαη πξσηαζιεκάησλ, κε μερσξηζηέο επηζεκάλζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ παηθηψλ, ηνπο 

θαλφλεο ηνπ θάζε αζιήκαηνο, θαη ηνπο ξφινπο ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν. Χζηφζν δελ ππάξρεη επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη αζιεηέο, νχηε ηη δηθαηψκαηα έρνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο 

ζπκβεί θάηη ζην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ. 

Γεληθφηεξα, επεηδή δελ δηαζέηεη φια ηα αζιήκαηα πξνδηαγξαθέο γηα ρξήζε 

θξάλνπο, πςίζηεο ζεκαζίαο απνηειεί ε γλψζε ζσζηψλ ηερληθψλ ηνπ αζιήκαηνο, ελψ ε 

ελδπλάκσζε ησλ απρεληθψλ κπψλ πνπ ζηαζεξνπνηνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ πεξηνρή µε 

απμεµέλε επηθηλδπλφηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο, ζα κεηψζεη ηελ 

επηηάρπλζε/επηβξάδπλζε θαηά ηελ πιήμε ή ηελ πξφζθξνπζε ηνπ θεθαιηνχ κε απνηέιεζκα 

ν αζιεηήο λα δερηεί ηε ιηγφηεξν δπλαηή επηβάξπλζε ζην ζψκα ηνπ (Γηαλλαθνχιαο, 2008).  

. 
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Δπηπιένλ, ν ηαηξφο ηεο νκάδαο/ηνπ αζιεηή ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά 

ηνπο θαλφλεο ηνπ αγσλίζκαηνο, νη νπνίνη απαγνξεχνπλ ρηππήκαηα ζην θεθάιη θαη άιιεο 

παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ηνπο ζπδεηήζεη κε ηνπο παίθηεο, ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο (Herring et al., 2011). Πξφζθαηα, κάιηζηα, απαγνξεχηεθε απφ ηε 

Βξεηαληθή Αθαδεκία Πνδνζθαίξνπ ε δηεθδίθεζε ηεο κπάιαο κε ην θεθάιη («Υξφληα 

ηξαπκαηηθή εγθεθαινπάζεηα ζε αζιεηέο», 2016), θαζψο ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα νη 

παίθηεο δε θνξάλε θξάλνο θαη έηζη ε επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη εμνπιηζκνχ ηνπ 

αγσλίζκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη ΔΓ. Αθφκε, είλαη επηζπκεηφ λα επηκνξθψζνπλ νη ηαηξνί 

ηεο νκάδαο (ή πξνζσπηθνί ηαηξνί) ηνπο αζιεηέο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαδηψλ 

θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΔΓ θαη λα ηνπο επηζεκάλνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο έγθαηξεο 

εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο απηήο, αθνχ έηζη ππάξρεη γξεγνξφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αλάθακςε. Σέινο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Herring θαη ζπλ. (2011), ν 

ηαηξφο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο αξκφδηνπο ηνπ εθάζηνηε 

αγσλίζκαηνο, έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ΔΓ, κε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο θαηαγξαθήο φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ζεξαπείεο.  

Ζ ελαζρφιεζε κε θάπνην άζιεκα είλαη πνιχ επεξγεηηθή γηα ηνλ άλζξσπν γηα 

πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, φκσο πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε, 

πξνθχιαμε θαη ελεκέξσζε, έηζη ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα θάζε ελδερφκελν. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη λα δηαηχπσζε ν Γξ. Οκάινπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε 

βηνγξαθηθή θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία Concussion (Landesman, 2015), βαζηζκέλε ζην 

επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ: «ηαλ θάπνηνο είλαη παίθηεο πνδνζθαίξνπ (ακεξηθαληθνχ), μέξεη 

φηη κπνξεί λα ζπάζεη ην ρέξη ή ην πφδη ηνπ. Γελ μέξεη φκσο νηη κπνξεί λα ράζεη ην κπαιφ 

ηνπ», ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο ζθαηξηθήο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην άζιεκα, κε ην 

νπνίν αζρνινχληαη. 
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ηελ ηζηνζειίδα Brain 101: The Concussion Playbook 

(http://brain101.orcasinc.com/2000/), ε νπνία είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε γηα κηθξά 

παηδηά αιιά θαη γηα λεαξνχο ελήιηθεο, πξνζθέξνληαη δηάθνξα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζε πηζαλέο ζπλαληήζεηο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη λα ελεκεξσζνχλ νη αζιεηέο γηα ηνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο 

απφ ΔΓ, γηα ηα ζπκπηψκαηά ηεο, γηα ην ζσζηφ ρξφλν επηζηξνθήο ζηα αγσλίζκαηα θαη γηα 

ηνπο ηξφπνπο γξεγνξφηεξεο απνθαηάζηαζεο. 

 

1.3. Σν πξόγξακκα δηαρείξηζεο ηεο ΔΓ ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη 

 

 Έλα πνιχ θαιά νξγαλσκέλν πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηεο ΔΓ είλαη απηφ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη. Σν πξφγξακκα απηφ μεθίλεζε ην 1999 θαη 

ήηαλ απνηέιεζκα πνιπεηνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Λνγνπαζνινγίαο θαη 

Αθνπνινγίαο θαη ηνπ Γηαθνιιεγηθνχ Αζιεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Ματάκη. Ζ καθξνρξφληα επηθνηλσλία θαη ε πξνζπκία, θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν θαη ηελ επζχλε ηεο άιιεο, πξνψζεζε ηελ αλάπηπμε κηαο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηάγλσζε, δηαρείξηζε θαη πξφιεςε ησλ 

λεπξνγλσζηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ επαθφινπζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΔΓ (Porter et al., 

2014). 

 Μέρξη θαη ζήκεξα, ε νκάδα απηή απνηειείηαη απφ i) ηνπο αξκφδηνπο ηαηξνχο, ii) 

ηνπο πξνπνλεηέο, iii) ηνπο ινγνζεξαπεπηέο θαη iv) ηνπο αζιεηέο. πσο αλαθέξνπλ νη 

Porter θαη ζπλ. (2014), ν θάζε έλαο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο έρεη νξηζκέλεο 
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ππεπζπλφηεηεο. Ο ηαηξφο θνηλνπνηεί ηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο αλάγθεο ηνπ αζιεηή θαη 

απνθαζίδεη ην ρξφλν επηζηξνθήο ηνπ ηειεπηαίνπ ζην παηρλίδη. Ο πξνπνλεηήο παξέρεη 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ παιαηφηεξσλ ρηππεκάησλ ηνπ αζιεηή, γηα ηα 

ζπκπηψκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ακέζσο κεηά ην αηχρεκα θαη ηελ πνξεία ηεο αλάξξσζήο 

ηνπ. πσο ηνλίδνπλ νη Parrish, Roth, Roberts θαη Davie (2009), ν ινγνζεξαπεπηήο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ 

δηαηαξαρψλ πνπ έπνληαη ηεο ΔΓ, ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο λεπξνγλσζηηθνχ ειέγρνπ 

πξνγελέζηεξα θαη κεηαγελέζηεξα ηνπ ρηππήκαηνο θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ λεπξνγλσζηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ΔΓ. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, ηελ νκάδα πιαηζηψλνπλ επηπξνζζέησο v) έλαο 

λεπξνςπρνιφγνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

λνεκνζχλεο ηνπ αζιεηή θαη vi) έλαο αθνπνιφγνο, γηα ειεθηξνθπζηνινγηθφ
7
 θαη αθνπζηηθφ 

έιεγρν.  

 ζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο ΔΓ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

Παλεπηζηήκην, ζηελ ηδενινγία ηνπ ελζσκαηψλεηαη ε άπνςε πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα 

ηελ αληηκεησπίζεη θαλείο είλαη κέζσ ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, φινη νη αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαθνιιεγηαθφ Αζιεηηθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπδεηνχλ ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα πηζαλά 

λεπξνγλσζηηθά επαθφινπζα ηεο ΔΓ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αζιεηηθήο πεξηφδνπ. Οη 

αζιεηέο θαη νη πξνπνλεηέο πξέπεη λα ππνγξάςνπλ κηα θφξκα δειψλνληαο φηη έρνπλ 

εθπαηδεπηεί θαη φηη ζα αλαθέξνπλ ηπρφλ ζπκπηψκαηα πνπ παξαηήξεζαλ. 

                                                 
7
 Ο ειεθηξνθπζηνινγηθφο έιεγρνο αμηνινγεί ηηο αθνπζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ κπνξνχλ κέρξη ζηηγκήο λα 

εμεηαζηνχλ κε άιιν ηξφπν, παξά κε εμεηάζεηο φπσο απηφκαηα αθνπζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά ή 

σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνγξάκκαηα καδηθνχ ειέγρνπ 

(Νηηλνπνχινπ, 2015˙ Σξίκκεο, 2008).  
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 Οη ινγνζεξαπεπηέο, έρνληαο ιάβεη θαη απηνί εθπαίδεπζε, είλαη έκπεηξνη θαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε λεπξνγλσζηηθά 

ειιείκκαηα. Κάζε αζιεηήο ππνβάιιεηαη ζε θάπνηεο δνθηκαζίεο, είηε γξαπηέο είηε 

ειεθηξνληθέο, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο θαη αθνινχζσο κεηά ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ (Κσλζηαληηλίδνπ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία, Ηαλνπάξηνο 31, 2017). Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο αλαπηχρζεθαλ γηα λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή απνθαηάζηαζε ζηνπο 

αζιεηέο θαη γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρηππήκαηνο, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Κάπνηνη απφ ηνπο ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα λεπξνγλσζηηθά ηεζη είλαη: 

 

 Ζ βξαρχρξνλε ιεθηηθή κλήκε, 

 ε κλήκε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ, 

 ε ηθαλφηεηα νπηηθήο «ζάξσζεο» θαη ε γλσζηηθή ηαρχηεηα, 

 ε ςπρηθή επειημία, 

 ε επραίξεηα ηνπ ιφγνπ θαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

 ε δηάξθεηα ζπγθξάηεζεο ηεο πξνζνρήο, 

 ε νπηηθνθηλεηηθή ηαρχηεηα θαη ζπληνληζκφο, 

 ν έιεγρνο παξνξκεηηθφηεηαο θαη 

 ε νπηηθνρσξηθή κλήκε  

(Brandt, 1991˙ Ross et al., 2005˙ Schatz  et al., 2006˙ Wang et al., 2004). 

 

Σν ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ 

είλαη ην ImPACT, ην νπνίν εθαξκφζηεθε πξψηε θνξά απφ ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο 

ΔΓ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη ην 2005 (Porter et al., 2014) θαη πεξηέρεη ηξία βαζηθά 
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κέξε: δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, επηά λεπξνγλσζηηθά ηεζη (αλαθέξζεθαλ αθξηβψο απφ πάλσ)  

θαη κηα θιίκαθα ειέγρνπ γηα πηζαλά ζπκπηψκαηα πνπ πξνθάιεζε ε ΔΓ. 

Οη δνθηκαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ νη αζιεηέο είλαη 

μεθνχξαζηνη θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη λσξίηεξα ζε θάπνηα απαηηεηηθή ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ, νη δνθηκαζίεο απηέο ρνξεγνχληαη αηνκηθά ζε πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα δηαζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπ αζζελή. Ζ εθηίκεζε ζηελ 

αξρή ηεο ρξνληάο, φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αζιεηψλ, είλαη ζεκαληηθή, αθνχ ρσξίο 

απηή ε δηάγλσζε, ε πξφγλσζε θαη ε ζεξαπεία ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ θνηηεηψλ είλαη πνιχ 

πην ππνθεηκεληθή (Salvatore & Fjordbak, 2011). 

 Αλ ππάξρεη ππνςία φηη έλα άηνκν έρεη ππνζηεί ΔΓ, απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην 

παηρλίδη θαη ν πξψηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε είλαη ν πξνπνλεηήο, ν νπνίνο 

αμηνινγεί ηηο άκεζεο ηαηξηθέο αλάγθεο ηνπ αζιεηή. Μέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν 

αζιεηήο παξαπέκπεηαη ζηελ νκάδα ησλ ινγνζεξαπεπηψλ απφ ηνλ πξνπνλεηή γηα 

λεπξνγλσζηηθφ έιεγρν. Ο ηειεπηαίνο πιεξνθνξεί ηνλ ινγνζεξαπεπηή κε ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: i) ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ, 

ii) ην ζεκείν ηνπ ρηππήκαηνο, iii) ηελ πνξεία ησλ ζπκπησκάησλ ακέζσο κεηά ην ρηχπεκα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηέπεηηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ (φπσο απψιεηα ζπλείδεζεο, 

ζχγρπζε θιπ.) θαη iv) αγσγέο θαξκάθσλ πνπ πηζαλψο έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Δθφζνλ ππάξρεη έζησ θαη κηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο 

αξρηθέο βαζκνινγίεο πνπ είρε ζρεκαηίζεη ν αζιεηήο ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ή 

απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν, αλ δε ιήθζεθε ε αξρηθή ηηκή), ή απιψο αλ ππάξρεη θάπνηα 

αλαθνξά γηα ηπρφλ ζπκπηψκαηα ΔΓ, ν αζιεηήο ελεκεξψλεηαη απφ ην ινγνζεξαπεπηή 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηε δνθηκαζία θαη ηνπ παξέρνληαη εμαηνκηθεπκέλεο 

ζπζηάζεηο γηα ην πψο ζα εληζρπζεί θαιχηεξα ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζήο ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ην πψο ζα αληηζηαζκίζεη ηνπο ηξέρνληεο γλσζηηθνχο ή επηθνηλσληαθνχο 
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πεξηνξηζκνχο πνπ ηπρφλ ζα αληηκεησπίζεη. Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο 

επεξεάδνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπζηάζεηο είλαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ, ν βαζκφο απφθιηζεο απφ ηελ αξρηθή ηηκή ζηηο λεπξνγλσζηηθέο δνθηκαζίεο 

θαη ν αξηζκφο πξνεγνχκελσλ ΔΓ.  

 Καζψο νη αζιεηέο απνηεινχλ κέξνο ελφο αθαδεκατθνχ νξγαληζκνχ, 

ελεκεξψλνληαη, εθηφο απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηεο ΔΓ, θαη νη θαζεγεηέο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ν ινγνζεξαπεπηήο γλσζηνπνηεί ζηνπο θαζεγεηέο ηελ αλάγθε γηα εηδηθή 

κεηαρείξηζε ζηε θνηηεηηθή πνξεία ηνπ αζιεηή. Απηή ε πξνζαξκνγή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: a) ηελ αλαβνιή ησλ εμεηάζεσλ, b) ηελ επέθηαζε πξνζεζκηψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ, c) ηε ρξήζε ελφο ήζπρνπ πεξηβάιινληνο, 

ρσξίο πεξηζπαζκνχο, γηα ηηο εμεηάζεηο θαη d) ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηάμε, ιφγσ ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπ αζζελή ζην θσο θαη ην ζφξπβν.  

 Οη αξρηθέο ζπζηάζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ινγνζεξαπεπηέο δηαηεξνχληαη 

κέρξη νη αζιεηέο λα επαλαμηνινγεζνχλ, πεξίπνπ 5-7 εκέξεο κεηά ηελ ΔΓ. Μεηαμχ ηεο 

αξρηθήο εθηίκεζεο ηεο ΔΓ θαη ηεο επαλεθηίκεζεο, ν πξνπνλεηήο επνπηεχεη ηνλ αζιεηή 

θαζεκεξηλά θαη ελεκεξψλεη ην ινγνζεξαπεπηή θαη ηνλ ηαηξφ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελή ή γηα πηζαλά ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα 

απαηηνχλ θαζπζηέξεζε ή ηελ επίζπεπζε ηεο επαλαμηνιφγεζεο. Μεηά απφ απηφ, αλ ν 

παίθηεο δελ αλαθέξεη θάπνην κεηαδηαζεηζηθφ ζχκπησκα θαη αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

λεπξνγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο, γίλεηαη πξφηαζε 

ψζηε ην άηνκν λα απμήζεη ζηαδηαθά ην επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηελή 

παξαθνινχζεζε απφ ηνλ πξνπνλεηή, ν νπνίνο ζε απηή ηε θάζε ειέγρεη ηνλ αζιεηή σο 

πξνο ηηο ζσκαηηθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο (πρ. ηζνξξνπία ή θάπνηα 

κεηαδηαζεηζηθά ζπκπηψκαηα αληίζηνηρα), ελψ ν αζιεηήο εθηειεί αζθήζεηο ρακειήο 
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έληαζεο. Αλ ν ηειεπηαίνο αλαθέξεη αχμεζε ζηα ζπκπηψκαηα θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε 

παξαπέκπεηαη εθ λένπ γηα πεξαηηέξσ λεπξνγλσζηηθέο δνθηκαζίεο. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ αζιεηψλ επηζηξέθεη ζρεηηθά γξήγνξα ζην 

επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ πξηλ ην αηχρεκα, νξηζκέλνη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ επίκνλα 

ζπκπηψκαηα γηα εβδνκάδεο ή κήλεο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ν 

ινγνζεξαπεπηήο δηαηεξεί ελεξγή επηθνηλσλία κε ηνλ αζιεηή θαη ηνπο θαζεγεηέο, γηα λα 

ζπλερηζηεί ε εηδηθή κεηαρείξηζε πνπ πξναλαθέξζεθε. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

αληηζηαζκηζηηθψλ ηερληθψλ, φπσο βνεζήκαηα κλήκεο (πρ. ζπζηήκαηα ηειεεηδνπνίεζεο, 

θνξεηνί θσλεηηθνί νξγαλσηέο θιπ.) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο ηνπ 

ζπνπδαζηή. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηκείλνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 κήλεο, ν 

ινγνζεξαπεπηήο ηνλ αλαιακβάλεη, δηελεξγψληαο κηα εθηελέζηεξε αμηνιφγεζε θαη 

ελδέρεηαη λα ηνλ παξαπέκςεη ζε έλαλ λεπξνςπρνιφγν γηα κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηάθνξσλ ςπρνθνηλσληθψλ δνθηκαζηψλ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε θιηληθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ αλαπηχζζεη έλα 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επίκνλσλ πξνβιεκάησλ 

ζε δηάθνξα επίπεδα (πρ. γηα πξνβιήκαηα χπλνπ, ςπρηθήο πγείαο, κλήκεο, πξνζνρήο, θ.α.) 

(Marshall, Bayley, McCullagh, Velikonja & Berrigan, 2012). 

 

1.4. θνπόο ηεο έξεπλαο θαη δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

πσο αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην 2.4. (Δπηδεκηνινγία ηεο ΔΓ), ειάρηζηνο είλαη ν 

αξηζκφο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε θάπνην ειιεληθφ πιεζπζκφ ή ππνπιεζπζκφ 

ν νπνίνο λα έρεη ππνζηεί ΔΓ. πλεπψο, θχξην ζηφρν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ν 
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εληνπηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο πνπ ππέζηεζαλ ΔΓ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηαπηφρξνλα κε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ειιεηκκάησλ 

πνπ πξνθιήζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ΔΓ.  

Χο δεπηεξεχνληεο ζηφρνη ηίζεληαη α) ε δηαπνιηηηζκηθή ζχγθξηζε κεζφδσλ 

απνθαηάζηαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη, φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηελ θ. 

Κσλζηαληηλίδνπ (πξνζσπηθή επηθνηλσλία, Ηαλνπάξηνο 31, 2017) ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο ηνπ δεχηεξνπ θαη β) ε πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ηνπ αλακελφκελνπ ράζκαηνο 

αλάκεζα ζηα δχν εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθεθαιηθήο 

δηάζεηζεο κε πξνηάζεηο βειηίσζεο.   

Οη ππνζέζεηο πνπ ζηνρεχεη λα επαιεζεχζεη ή λα δηαςεχζεη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

παξνπζηάδνληαη κε αξίζκεζε σο δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σν εξψηεκα 1 είλαη ην βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ ζίγεη απηή ε εξγαζία, ελψ ηα 2, 3 θαη 4 αθνινπζνχλ δεπηεξεχνληα. 

Παξαθάησ ηίζεληαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

1. Πνηoο είλαη ν ζηαηηζηηθφο ππνπιεζπζκφο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ έρεη ππνζηεί εγθεθαιηθή δηάζεηζε; 

2. Τπάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζην άζιεκα, ζηελ ειηθία ή ζην θχιν ησλ 

θνηηεηψλ θαη ζην πνζνζηφ ΔΓ; 

3. Πνηα είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ζπκπησκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζηνπο αζιεηέο πνπ ππέζηεζαλ ΔΓ:  

i. ζπλνιηθά θαη 

ii. ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ην άζιεκα; 
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KΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

2. Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πνζνηηθή δεηγκαηνιεπηηθή θαη γηα ηε ζεσξεηηθή ηεο 

ζεκειίσζε αλαθηήζεθαλ επηζηεκνληθά άξζξα, ειεθηξνληθά βηβιία θαη ηζηνζειίδεο κε 

αλαδήηεζε ζε δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο: Elsevier, PubMed, ResearchGate, 

Springer θαη NCBI. Δπηπιένλ, ιέμεηο-θιεηδηά ζηα νπνία εζηίαζε ε παξνχζα κειέηε ήηαλ: 

Concussion, Traumatic Brain Injuries, Concussion symptoms, Cognitive / Communicative 

symptoms / deficits, MU Concussion Management. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

αξζξνγξαθίαο εληνπίζηεθαλ πνιιέο δηεζλείο κειέηεο γηα πεξηπηψζεηο ΔΓ καζεηψλ θαη 

θνηηεηψλ, ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη νη κέζνδνη απνθαηάζηαζήο ηνπο απφ 

δηάθνξνπο εηδηθνχο. Χζηφζν δε βξέζεθε θάπνηα αλάινγε κέηξεζε γηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο ΔΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα κειέηε, κε ζηφρν αθελφο ηελ θαηαγξαθή ειιήλσλ 

θνηηεηψλ κε παξφκνην ηζηνξηθφ, αθεηέξνπ ηελ πξφηαζε ζρεδηαζκνχ ελφο 

απνηειεζκαηηθφηεξνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο Διιήλσλ θνηηεηψλ/ξηψλ κε ΔΓ, 

ζπλεπαγνκέλνπ ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Ματάκη θαη ηεο 

Μαθεδνλίαο. Σα άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή απηήο ηεο κειέηεο 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην έηνο 1991 κερξη ην 2016. 
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2.1. Γείγκα 

 

Σα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αξρηθά 512. Απφ απηά 

απνθιείζηεθαλ φζα δελ είραλ αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε θάπνην άζιεκα (186 θνηηεηέο 

απφ ηνπο 512 δελ είραλ επαθή ζην παξειζφλ κε αζιεηηζκφ). ηε ζπλέρεηα απνθιείζηεθαλ 

24 άηνκα θαζψο δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε Β1 («Υηππήζαηε πνηέ ην θεθάιη ζαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αζιήκαηνο;», βι. Παξάξηεκα), κεηαβιεηή πνπ είλαη βαζηθφηαηε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Έηζη, ην ηειηθψο δηακνξθσκέλν δείγκα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4 θαη απνηειείηαη απφ 304 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο (πξνπηπρηαθψλ, 

κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ., εθ ησλ νπνίσλ νη 130 είλαη άληξεο (42,8%), νη 

172 είλαη γπλαίθεο (56,6%) ελψ 2 (0,7%) ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζαλ ζε απηήλ ηελ 

εξψηεζε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ εζεινληηθή θαη αλψλπκε. Χο πξνο ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

δελ ππήξρε θάπνηνο γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο, αιιά ήηαλ απαξαίηεην λα αλήθνπλ ζην 

θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ.. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη 182 είλαη 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο (59,9%), νη 115 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (37,8%), ελψ 7 θνηηεηέο 

(2,3%) δελ ζπκπιήξσζαλ απηή ηελ εξψηεζε.  

 

 

 πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Φύιν   

Άληξαο 130 42,8 

Γπλαίθα 172 56,6 

Δ. . 2 0,7 

ύλνιν 304 100,0 

   

Δθπαίδεπζε   

Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ησλζπκκεηερφλησλ 
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Δ. .= Διιηπή ζηνηρεία 

 

Μ.Ο.= Μέζνο ξνο, Σ.Α.= Σππηθή Απφθιηζε 

 

Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη απφ 18 έσο 39 έηε, κε 9 άηνκα λα κελ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη θάπνηα απάληεζε, θαη ν κέζνο φξνο ησλ ειηθηψλ ηνπο είλαη 22,91 

ρξφληα (ηππηθή απφθιηζε 53,286). Παξαηεξείηαη πσο ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ βξίζθεηαη πην 

θνληά ζηελ ειάρηζηε πιεπξά. 

 

2.2. Γηαδηθαζία 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην – 

Μάξηην ηνπ 2017. Καηά ην δηάζηεκα απηφ γηλφηαλ ε ειεθηξνληθή δηαλνκή θαη ζπιινγή 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε ζην Google Forms, ην νπνίν 

απνηειεί εξγαιείν πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο Google θαη 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ έξεπλαο (ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην αλαιχεηαη 

ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).  

Πξνπηπρηαθή                          182 59,9 

Μεηαπηπρηαθή                         115 37,8 

Δ. .                         7 2,3 

ύλνιν 304 100,0 

  

πρλόηεηα 

 

Διάρηζην 

 

Μέγηζην 

 

Μ.Ο. 

 

Σ.Α. 

Ζιηθία 295 18 39 22,91 53,286 

Δ. . 9 

    
ύλνιν 304 
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Σν κνίξαζκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

αθνινπζήζεθαλ δχν ηξφπνη γλσζηνπνίεζήο ηνπ: ε πξψηε θάζε ζρεκαηίζηεθε κηα ιίζηα 

κε φια ηα ηκήκαηα ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. (ηφζν πξνπηπρηαθά φζν θαη κεηαπηπρηαθά) θαη 

ζπιιέρζεθαλ νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ γξακκαηεηψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζηάιζεθε 

έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα θαη ην ζθνπφ ηεο, 

ζπλνδεπφκελν απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη απφ επγεληθή αίηεζε λα ζηαιεί ην ηειεπηαίν 

ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ, έηζη ψζηε λα ιάβνπλ φινη νη θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ην εξσηεκαηνιφγην. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην άηνκν, γηα ηνλ νπνηνδήπνηε 

ιφγν, δελ είρε ιάβεη γλψζε γηα ην εξσηεκαηνιφγην, αθνινχζεζε ε δεχηεξε θάζε, θαηά 

ηελ νπνία πξνζεγγίζηεθαλ δηαπξνζσπηθά θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ.. 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα κνίξαζκα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθηπαθέο νκάδεο, αληίζηνηρεο κε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

απφ δηαθνξεηηθέο ρνιέο. 

Μφιηο ζπγθεληξψζεθε ν απαηηνχκελνο αξηζκφο δείγκαηνο, ε δπλαηφηεηα 

απάληεζεο απελεξγνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ζην πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη αθνινχζεζε ε αλάιπζή ηνπο. 

 

2.3. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη έλα απηνζρέδην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, κε εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή δηήξθεζε πεξίπνπ κία εβδνκάδα. ηελ αξρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα) ππήξρε έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, κε ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ ελεκέξσζε γηα δηαζθάιηζε ησλ 
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θάζε απάληεζεο, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απαηηνχληαλ γηα 

ηε ζππιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ, ν νπνίν θπκαηλφηαλ απφ 5 έσο 10 ιεπηά.   

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ππήξραλ 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηηο δειψζεηο ηεο Λίζηαο Διέγρνπ γηα Γλσζηηθά θαη 

Δπηθνηλσληαθά ειιείκκαηα απφ Δγθεθαιηθφ ηξαχκα (Cognitive Communication Checklist 

for Acquired Brain Injury) ηεο Sheila MacDonald (2015). To Cognitive Communication 

Checklist for Acquired Brain Injury (CCCABI) είλαη έλα κνλνζέιηδν εξγαιείν (δηζέιηδν 

κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ αξρή), ην νπνίν ζπλνςίδεη 45 επηθνηλσληαθέο θαη 

γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο αλ ππνζηεί ΔΓ. Αλαπηχρζεθε απφ 

ηε ινγνζεξαπεχηξηα MacDonald, βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθή ζχλζεζε, πηινηηθέο δνθηκέο θαη 

εμέηαζε απφ εηδηθνχο θαη πξννξίδεηαη γηα λα βνεζήζεη άηνκα κε εγθεθαιηθφ ηξαχκα λα 

κάζνπλ αλ θαη πφηε πξέπεη λα επηζθεπηνχλ θάπνηνλ ινγνζεξαπεπηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζπγγξαθέσο 

(http://www.ccdpublishing.com/default.aspx), ε νπνία αθνξά απνθιεηζηηθά ζε 3 εξγαιεία 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ίδηα, ην CCCABI ζρεδηάζηεθε γηα 3 ιφγνπο: 

 

Να κατανοήςουν οι αθλητζσ και οι οικογζνειζσ τουσ τισ 
γνωςτικο-επικοινωνιακζσ δυςκολίεσ που προκφπτουν από μια 
ΕΔ 

Να δίνεται μεγαλφτερη ζμφαςη ςτην ποιότητα και διάρκεια 
τησ θεραπείασ των αςθενών με τα αναφερόμενα 
ςυμπτώματα 

Να βοηθήςει τουσ επαγγελματίεσ υγείασ να ανιχνεφουν τισ 
προαναφερθείςεσ δυςκολίεσ με μεγαλφτερη ςυνζπεια 



39 

 

Οη δειήζεηο πνπ πεξηέρεη ην CCCABI αθνξνχλ ζε γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά 

ειιείκκαηα, ηα νπνία είλαη απφξξνηα γλσζηηθψλ δπζθνιηψλ, φπσο θαη δπζθνιηψλ ζθέςεο, 

κλήκεο, νξγάλσζεο, ινγηθήο, πξνζνρήο, εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, απηνξξχζκηζεο ή 

κεησκέλεο ηθαλφηεηαο γηα επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο  πεξηέρνληαη θαη 

πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαηαξαγκέλεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο 

ππνλνκεχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή 

ηνπ πνξεία. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ CCCABI, θαιφ ζα είλαη λα ζπλνδεχεηαη ην άηνκν 

κε ΔΓ απφ θάπνην ζπγγελή ή θίιν, θαζψο ηα άηνκα κε εΚΔΚ δελ είλαη πνιιέο θνξέο ζε 

ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ. ε 

πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί έζησ θαη κηα δπζθνιία ηνπ αζζελή κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ιίζηαο ειέγρνπ, πξνηείλεηαη απφ ηε MacDonald λα παξαπεκθζεί ζε ινγνζεξαπεπηή.   

 Ζ κεηάθξαζε ηνπ CCCABI πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο θ. Πξψηνπ, 

επφπηξηαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ γιψζζα ησλ δειψζεσλ απινπνηήζεθε, αθνχ 

δηάθνξεο νξνινγίεο ζα ήηαλ αθαηαλφεηεο γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα ε θξάζε «Αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε γξακκάησλ ή ιέμεσλ» 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε «Γπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε γξακκάησλ ή ιέμεσλ». Δπηπιένλ, 

θαζψο δελ ππάξρεη θάπνηα θαζνξηζκέλε βαζκνινγία
8
 πνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζηε  

ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ειέγρνπ, ψζηε λα εμαρζεί θάπνην ζπκπέξαζκα ή δηάγλσζε, 6 

δειψζεηο πνπ είραλ ζρεδφλ ην ίδην λφεκα ζπκπηχρζεθαλ ζε 3, κε ζηφρν ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε θαη αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηελ φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πρ. νη δειψζεηο «Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο/θφπσζε/ 

έιιεηςε ελθηαθέξνληνο ζην ηη ιέγεηαη» θαη «Γπζθνιία λα παξακείλεηε ζε έλα ζέκα» 

                                                 
8
 Γηα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, νη ζεηηθέο 

απαληήζεηο ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ βαζκνινγήζεθαλ κε 1, ελψ νη αξλεηηθέο κε 0, κε ζθνπφ λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο θαη ππνινγηζκνχ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ θαη λα είλαη εθηθηή ε 

απάληεζε ζην 3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  
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δηακνξθψζεθαλ σο: «Γπζθνιία, θφπσζε ή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην πνηνο κηιάεη θαη 

ηη ιεεη»). 

 Αθνινπζνχλ νη πέληε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ζπρλά κείσζε ζηελ 

πνζφηεηα, πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, ηαρχηεηα, ζπρλφηεηα, αλεμαξηεζία θαη αληνρή 

(MacDonald, 2015):  

 Αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

Πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ: αθνή, κλήκε, πξνζνρή, αληηιεπηηθή γισζζηθή 

ηθαλφηεηα θαη˙ θαηαλφεζε, δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε 

ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο  θαη ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ 

 Έθθξαζε, πδήηεζε θαη Δπηθνηλσλία 

Πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ: ηθαλφηεηα άξζξσζεο, εχξεζεο ιέμεσλ, νκηιίαο, 

κλήκεο, πξνζνρήο, επηθνηλσλίαο, πξφσξε θφπσζε, επρέξεηα ιφγνπ, ινγηθή, εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, γλψζε θαη αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, απηνξξχζκηζε 

 Αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα/θαηαλφεζε (ζε ειεθηξνληθή πεγή / έληππε / γξακκέλε 

ζην ρέξη) 

 Γξαπηή ηθαλφηεηα/έθθξαζε (ζε ειεθηξνληθφ / έληππν / γξακκέλν ζην ρέξη πιηθφ) 

 θέςε, Λνγηθή, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο, Απηνξξχζκηζε  

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε δχν ηειεπηαία κέξε: Σν πξνηειεπηαίν πξαγκαηεπφηαλ 

ηε δηάξθεηα εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ κεηά ηελ ΔΓ αιιά θαη ην είδνο ησλ ζεξαπεηψλ 

πνπ αθνινχζεζαλ νη θνηηεηέο κε ζηφρν ηελ πιήξε Απνθαηάζηαζή ηνπο, ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν δεπηεξεχνληεο ζηφρνπο απηήο ηεο 
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έξεπλαο (βι. Κεθ. 1.4.). Σν ηειεπηαίν κέξνο αθνξνχζε ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ.. 

 Οη κνξθέο ησλ απαληήζεσλ πνπ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 

πνηθίιιαλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκα). ηηο εξσηήζεηο Α1, Β1, 

Β2, Β4 θαη Η3, γηα παξάδεηγκα, νη απαληήζεηο είραλ κφλν 2 επηινγέο (Ναη ή ρη). ηηο 

εξσηήζεηο Α2, Θ1 θαη Θ2, νη απαληήζεηο ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο (κε ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ θάπνηα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο απαληήζεηο ή λα επηιέμνπλ ην «Άιιν» θαη εθεί 

έπξεπε ρεηξνθίλεηα λα ζπκπιεξψζνπλ κφλνη ηνπο ηελ απάληεζε). ηηο εξσηήζεηο Β3 θαη 

Η2 ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηινγήο εκεξνκελίαο απφ ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην, ελψ γηα ηηο 

εξσηήζεηο Γ1-8, Γ1-7, Δ1-6, Ε1-5 θαη Ζ1-8, κπνξνχζε θάπνηνο λα επηιέμεη παξαπάλσ απφ 

κία απάληεζε. 

 

2.4. ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ παθέην SPSS Statistics for Windows 20.0 (IBM, Armonk, NY, 

ΖΠΑ) θαη αλαιχζεθαλ ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ήηαλ: 

 Πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο δεδνκέλσλ θαη πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (ζπρλφηεηεο, 

πνζνζηά, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, κέζεο ηηκέο, ηππηθή απφθιηζε). 

 Έιεγρνο ππνζέζεσλ ζπζρέηηζεο, γηα ην αλ ην θχιν, ε ειηθία θαη ην άζιεκα 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ΔΓ, κε πίλαθεο ζπλάθεηαο Crosstabulation. 

 Έιεγρνο t γηα ην θχιν. 
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 Έιεγρνο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson 

 Έιεγρνο δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε γλσζηηθν-

επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα αζιήκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην πξφγξακκα SPSS, αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Δθαξκφδεηαη κηα πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην θεθάιαην 1.4.. 

ην παξφλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ππάξρνπλ πεξηγξαθέο ζρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, 

ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη κε πίλαθεο. Γηαθξίλνληαη ζε 3 ππνελφηεηεο, κηα γηα ηε 

ζπρλφηεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε ΔΓ, κηα γηα ηε ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζην 

άζιεκα, ζηελ ειηθία ή ζην θχιν ησλ θνηηεηψλ θαη ζην πνζνζηφ ΔΓ θαη κηα γηα ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ζπκπησκάησλ ζε δηάθνξα επίπεδα. 

 

3.2. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηε ζπρλόηεηα ησλ 

θνηηεηώλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε ΔΓ  

 

ηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ν 

ζηαηηζηηθφο ππνπιεζπζκφο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

πνπ έρεη ππνζηεί ΔΓ, εληνπίζηεθε πξψηα ε ζπρλφηεηα ησλ θνηηεηψλ πνπ έρεη 

ηξαπκαηηζηεί ζην θεθάιη θαη κεηαγελέζηεξα, κέζα απφ απηφ ηνλ αξηζκφ, εθκαηεχηεθε ν 

αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ είραλ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ΔΓ εηδηθφηεξα. 
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Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αζιεηψλ γηα ρηχπεκα ζην θεθάιη 

Υηππήζαηε πνηέ ην θεθάιη ζαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αζιήκαηνο; 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

Όρη      200      65,8 

Ναη      104      34,2 

ύλνιν      304      100,0 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5 παξαηεξείηαη πσο νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζην 

θεθάιη θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζρεδφλ νη κηζνί (34,2%) απφ 

απηνχο πνπ δελ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί (65,8%).  

 

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αζιεηψλ κε ΔΓ 

 

Πίλαθαο 6α: Μ.Ο. θαη Σ.Α. ηεο ειηθίαο ησλ αζιεηψλ κε ΔΓ (Ν=11) 

 Πιεζπζκόο Μ. Ο. Σ. Α. 

Ζιηθία 11 19,9 2,212 

Μ.Ο.= Μέζνο ξνο, Σ. Α.= Σππηθή Απφθιηζε 

 

Πίλαθαο 6β: Φχιν ησλ αζιεηψλ κε ΔΓ    

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Άληξεο 6 54,5  

Γπλαίθεο 5 45,5 

ύλνιν 11 100,0 

 

Πίλαθαο 6γ: Αζιήκαηα πνπ επέθεξαλ ΔΓ 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Πνδόζθαηξν 4 36,4 

Καιαζνζθαίξηζε 3 27,3 

Πεηνζθαίξηζε 1 9,1 

Ππγκαρία 2 18,2 

ηίβνο 1 9,1 

   

ύλνιν 11 100,0 

αο είπε θάπνηα/νο ηαηξόο 

επίζεκα πσο πάζαηε ΔΓ; 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

Όρη 93 89,4 

Ναη 11 10,6 

ύλνιν 104 100 
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Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαθάησ, απφ ηνλ Πίλαθα 6 θαίλεηαη φηη απφ ηα 104 άηνκα 

πνπ ρηχπεζαλ ην θεθάιη ηνπο ζε αγψληζκα, ηα 11 έρνπλ πάζεη ΔΓ (10,6%) ζε ζρέζε κε ηα 

93 (89,4%) πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζηεί απφ θάπνην ηαηξφ λα έρνπλ ππνζηεί ΔΓ ελψ ν κέζνο 

φξνο ηεο ειηθίαο ηεο πξψηεο νκάδαο είλαη 19,9 (η.α. 2,212) (Πίλαθαο 6α). Δπίζεο, απφ ηα 

11 άηνκα, ηα 6 είλαη άληξεο (54,5%) θαη ηα 5 είλαη γπλαίθεο (45,5%) (Πίλαθαο 6β).  

ρεηηθά κε ηα αζιήκαηα πνπ έπαηδαλ νη αζιεηέο νη νπνίνη έπαζαλ ΔΓ, νη 4 αζρνινχληαλ 

κε ην πνδφζθαηξν (36,4%), νη 3 κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε (27,3%), έλαο θνηηεηήο κε ηελ 

πεηνζθαίξηζε (9,1%), 2 κε ηελ ππγκαρία (18,2%) θαη 1 κε ην ζηίβν (9,1%) (Πίλαθαο 6γ). 

Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ γλψξηδαλ γηα ηνπο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην άζιεκα ή γηα ηνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο / αληηκεηψπηζεο 

πηζαλνχ ηξαπκαηνο, ν αξηζκφο είλαη ειάρηζηνο. Απφ ηα 104 άηνκα πνπ ηξαπκάηηζαλ ην 

θεθάιη ηνπο, νη 61 (58,6%) δελ είραλ ελεκεξσζεί γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, 42 αζιεηέο 

είραλ ελεκεξσζεί (40,4%), ελψ έλα άηνκν (1,0%) δελ απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε.  

 

Πίλαθαο 7: Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο/ηξφπνπο πξνθχιαμεο απφ ελδερφκελν 

ρηχπεκα ζην θεθάιη 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Όρη 61 58,6 

Ναη 42 40,4 

Δ.. 1 1,0 

   

ύλνιν 104 100% 

 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο δελ ήηαλ ελεκεξσκέλα νχηε ηα κηζά άηνκα πνπ έπαζαλ ΔΓ 

γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ελαζρφιεζε κε κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή γηα ηνπο 

ηξφπνπο πξνθχιαμεο απφ θάπνην ρηχπεκα ζην θεθάιη. πγθεθξηκέλα, κφιηο νη 4 γλψξηδαλ 

ζρεηηθά κε ην ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα (36,4%), ελψ νη 7 (63,6%) δελ είραλ θακία 

ελεκέξσζε. 
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Πίλαθαο 7β: Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ κε ΔΓ γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο/ηξφπνπο πξνθχιαμεο απφ ελδερφκελν 

ρηχπεκα ζην θεθάιη 

 πρλόηεηα Πνζνζηό 

Όρη 7 63,6 

Ναη 4 36,4 

ύλνιν 11 100,0 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ πφζν ειιηπήο είλαη ε αζιεηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ άκεζε αλάγθε 

παξέκβαζεο κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ε νπνία λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αζιεηψλ ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα (βι. Κεθ. 4.2.). 

 

3.3. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηε ζρέζε εμάξηεζεο 

αλάκεζα ζην άζιεκα, ζηελ ειηθία ή ζην θύιν ησλ 

θνηηεηώλ θαη ζην πνζνζηό ΔΓ 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα. Γηα λα είλαη δπλαηέο νη ζπγθξίζεηο θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

απνθιείζηεθαλ απφ ην δείγκα νη θνηηεηέο πνπ δελ είραλ ρηππήζεη πνηέ ην θεθάιη ηνπο, 

θαζψο, γηα λα είλαη πην μεθάζαξε, γηα παξάδεηγκα, ε ζρέζε εμάξηεζεο ηεο ειηθίαο κε ηελ 

πεξίπησζε ΔΓ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη πεξηπηψζεηο πνπ νη αζιεηέο είραλ 

θάπνηα ΚΔΚ, αιιηψο ζα αιινησλφηαλ ην δείγκα θαη ηα απνηειέζκαηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηηο αλαιχζεηο θαη άηνκα ηα νπνία δελ είραλ ηξαπκαηηζηεί θαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 
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3.3.1.  Έιεγρνο εμάξηεζεο: Φύιν - ΔΓ  

 

Γηα λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηεο ΔΓ θαη ηνπ θχινπ, ηεο 

ειηθίαο θαη ηνπ αζιήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε ην αθξηβέο ηεζη ηνπ Fisher, θαζψο δελ 

ηθαλνπνηνχληαλ θαη νη 4 πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ X
2 

ηνπ Pearson
9
.  

 

Πίλαθαο 8: Φχιν*ΔΓ Crosstabulation 

Φύιν Όρη ΔΓ Ναη ΔΓ ύλνιν 

Άληξαο    Πιεζπζκόο 

% 
44 

47,3% 

6 

54,5% 

50 

48,1% 

Γπλαίθα  Πιεζπζκόο 

% 
49 

52,7% 

5 

45,5% 

54 

51,9% 

ύλνιν    Πιεζπζκόο 

                % 
93 

100% 

11 

100% 

104 

100% 

  

 Σηκή εκαληηθόηεηαο (2-sided) 

Αθξηβέο ηεζη ηνπ Fisher 0,755 

 

ζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αζιεηψλ νη νπνίνη ππέζηεζαλ ΔΓ, ην 54,5% (Ν=6) 

είλαη άληξεο, ελψ ην 52,7% είλαη γπλαίθεο (Ν=5). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8, νη κεηαβιεηέο θχιν θαη ΔΓ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο, αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηελ Σηκή εκαληηθφηεηαο ζηνλ αθξβή έιεγρν ηνπ Fisher 

(0,755, p > .05), θαη ζπλεπψο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε: θαη ηα δπν θχια 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ εμίζνπ ην πνζνζηφ ΔΓ ζηνπο θνηηεηέο. 

  

                                                 
9
 Οη 4 πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ X

2 
ηνπ Pearson: 1) Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ πιεζπζκφ, 2) Οη παξαηεξήζεηο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο, θάζε 

παξαηήξεζε δειαδή πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ ππνθείκελν, 3) Οη κεηαβιεηέο πξέπεη λα είλαη 

πνηνηηθέο, 4) Θα πξέπεη ην πνιχ ην 20% ησλ θειηψλ ηνπ πίλαθα λα έρεη αλακελφκελε ζπρλφηεηα θάησ απφ 5. 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ε 4
ε
 πξνυπφζεζε δελ πιεξνχληαλ. 
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3.3.2. Έιεγρνο εμάξηεζεο: Ζιηθία - ΔΓ  

 

Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, αθαηξέζεθε ε ρξνλνινγία ηνπ αηπρήκαηνο 

απφ ην έηνο γέλλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζθνπφ λα είλαη ε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο 

θαηάιιειε γηα ρξήζε θαη λα κπνξεί λα αλαιπζεί ζηαηηζηηθά σο ειηθία ηξαπκαηηζκνχ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε 2 ειηθηαθέο νκάδεο βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ ΔΓ απφ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβαίλεη ζε αζιεηέο 

15 έσο 24 ρξνλψλ (Sufrinko et al., 2015). Αλαθεξφκελε ε παξνχζα έξεπλα ζε θνηηεηηθφ 

πιπζεζκφ, δελ κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ειηθίεο 15-17, ζπλεπψο νξίζηεθε κηα 

ρξνλνινγηθή βαζκίδα 18-24 εηψλ θαη κηα άιιε 25-39, θαζψο επίζεο δελ ππήξραλ 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

ηνλ Πίλαθα 9, εκθαλίδεηαη ν έιεγρνο πνπ έγηλε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη 

ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ αζιεηψλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ΔΓ. πσο 

παξαηεξείηαη, απφ ηα άηνκα πνπ έπαζαλ ΔΓ, ηα 9 (81,8%) ήηαλ ειηθίαο κεηαμχ 18-24 εηψλ 

θαη 2 (18,2%) ήηαλ 25-39 εηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί απηή ε κεγάιε 

απφζηαζε πεξηπηψζεσλ, θαζψο ηα 2 άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 25-39 

δελ μεπεξλνχλ ηα 27 ρξφληα (ην έλα άηνκν ήηαλ 25 θαη ην άιιν 27 εηψλ). Γίλεηαη 

αληηιεπηφ εδψ πσο νη πεξηπηψζεηο ΔΓ θηάλνπλ, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κέρξη ην 

ειηθηαθφ φξην ησλ 27 εηψλ θαη φρη κεγαιχηεξν, φπσο ζα κπνξνχζε, αθνχ αζιεηέο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη είραλ ρηππήζεη ζην θεθάιη έθηαλαλ κέρξη ηα 39 έηε. 

 

Πίλαθαο 9: Ζιηθία*ΔΓ Crosstabulation 

Ζιηθία  Όρη ΔΓ Ναη ΔΓ ύλνιν 

18-24      Πιεζπζκόο 

 

                % 

73 

 

78,5% 

9 

81,8% 

82 

 

78,8% 
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25-39       Πιεζπζκόο 

  

                % 

20 

 

21,5% 

2 

 

18,2% 

36 

 

21,2% 

ύλνιν    Πιεζπζκόο 

 

                % 

93 

 

100,0% 

11 

 

100,0% 

104 

 

100,0% 

 

 Σηκή εκαληηθόηεηαο (2-sided) 

Αθξηβέο ηεζη ηνπ Fisher 1,00 

 

  Παξαηεξψληαο ηελ Σηκή εκαληηθφηεηαο ηνπ αθξηβνχο ηεζη ηνπ Fisher (1,00), 

θαίλεηαη πσο δελ απνξξίπηεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεδεληθή ππφζεζε: δελ ππάξρεη 

ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ΔΓ. 

 

3.3.3. Έιεγρνο εμάξηεζεο: Άζιεκα – ΔΓ 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ππφζεζε εμάξηεζεο ησλ αζιεκάησλ κε ηελ ΔΓ, ην άζιεκα πνπ 

ππεξηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο ΔΓ είλαη ην πνδφζθαηξν κε 4 αζιεηέο λα έρνπλ πάζεη ΔΓ 

(36,3%), κεηά ε θαιαζνζθαίξηζε κε 3 αζιεηέο (27,3%), αθνινπζεί ε ππγκαρία κε ηελ 

νπνία αζρνιήζεθαλ 2 θνηηεηέο (18,2%). Οκνίσο 1 αζιεηήο έθαλε ζηίβν (9,1%), θαη 1 

αζιεηήο έπαηδε πεηνζθαίξηζε (9,1%). Σα ππφινηπα αζιήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 10 αλαπαξηζηνχλ απιψο επηινγέο ελαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. κε 

δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο λα επηθέξνπλ φκσο ΔΓ.  

 

Πίλαθαο 10: Άζιεκα*ΔΓ Crosstabulation 

Άζιεκα Όρη ΔΓ Ναη ΔΓ ύλνιν 

Πνδόζθαηξν 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

25 

 

26,9% 

 

4 

 

36,4% 

 

29 

 

27,9% 
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Καιαζνζθαίξηζε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

22 

 

23,7% 

 

3 

 

27,3% 

 

25 

 

24,0% 

Πεηνζθαίξηζε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

13 

 

14,0% 

 

1 

 

9,1% 

 

14 

 

13,5% 

Υεηξνζθαίξηζε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

5 

 

4,8% 

 

0 

 

0,0% 

 

5 

 

4,8% 

Ππγκαρία 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

4 

 

4,3% 

 

2 

 

18,2% 

 

6 

 

5,8% 

ηίβνο 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

7 

 

7,6% 

 

1 

 

9,1% 

 

8 

 

7,7% 

Σνμνβνιία 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

1 

 

1,1% 

 

0 

 

0,0% 

 

1 

 

1,0% 

Κνξεαηηθή Πνιεκηθή 

Σέρλε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

 

2 

 

2,2% 

 

 

0 

 

0,0% 

 

 

2 

 

1,9% 

Υνξόο 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

2 

 

2,2% 

 

0 

 

0,0% 

 

2 

 

1,9% 

Ηππαζία 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

1 

 

1,1% 

 

0 

 

0,0% 

 

1 

 

1,0% 

Ξηθαζθία 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

1 

 

1,1% 

 

0 

 

0,0% 

 

1 

 

1,0% 

Κνιύκβεζε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

3 

 

3,2% 

 

0 

 

0,0% 

 

3 

 

2,9% 

Αληηζθαίξηζε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

2 

2,2% 

 

0 

0,0% 

 

2 

1,9% 

Ηαπσληθή Πνιεκηθή 

Σέρλε 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

 

1 

 

1,1% 

 

 

0 

 

0,0% 

 

 

1 

 

1,0% 

Υηνλνδξνκία 

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

1 

 

1,1% 

 

0 

 

0,0% 

 

1 

 

1,0% 

Τδαηνζθαίξηζε 

Πιεζπζκόο 

 

1 

 

0 

 

1 
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% 

 

1,1% 

 

0,0% 

 

1,0% 

ύλνιν      

Πιεζπζκόο 

 

% 

 

93 

 

100% 

 

11 

 

100% 

 

104 

 

100% 

 

 Σηκή εκαληηθόηεηαο (2-sided) 

Έιεγρνο ρ
2
 0,967 

 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ρ
2
, δηαπηζηψλεηαη πσο δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ αζιεκάησλ θαη ηεο ΔΓ, κε Σηκή 

εκαληηθφηεηαο 0,924 (p > .05) (Πίλαθαο 10).  

 

3.4. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθώλ ζπκπησκάησλ  

 

3.4.1. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθώλ ζπκπησκάησλ: πλνιηθά  

 

Δμεηάδνληαο ηελ εκθάληζε ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ζπκπησκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη αζιεηέο, νη νπνίνη έπαζαλ ΔΓ, δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο 10, ν νπνίνο 

απεηθνλίδεη ην Μ.Ο. θαη ηελ Σ.Α. ησλ ζπκπησκάησλ φπσο εκπεξηέρνληαη ζηα 5 κέξε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, ζην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

γηα παξάδεηγκα, ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο/δειψζεηο γηα ηελ Αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη 

ηε δπλαηφηεηα Δπεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αζζελείο, κεηά ηελ ΔΓ, ζηηο 8 

εξσηήζεηο πνπ ππήξραλ, ην ειάρηζην ήηαλ λα κελ είρε θαλέλα πξφβιεκα έλαο αζιεηήο 
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(Διάρηζην=0,00) ελψ ην πεξηζζφηεξν ήηαλ λα εκθάληδε θάπνηα αδπλακία ζηηο 6 απφ ηηο 8 

εξσηήζεηο (Μέγηζην=6,00). Ο Μ.Ο. εκθάληζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ είλαη 

2,09 ελψ ε Σ.Α. είλαη 1,81.  

 

Πίλαθαο 11: Μ.Ο. θαη Σ.Α. εκθάληζεο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ζπκπησκάησλ ζηνπο αζιεηέο κε ΔΓ 

 Πιεζπζκόο Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. Σ.Α. 

Αθνπζηηθή 

θαηαλόεζε θαη 

Δπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ 

11 0,00 6,00 2,09 1,81 

Έθθξαζε, πδήηεζε 

θαη Δπηθνηλσλία 
11 0,00 3,00 1,09 0,83 

Αλαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα/θαηαλόεζε  

 

11 0,00 4,00 1,45 1,21 

Γξαπηή 

ηθαλόηεηα/έθθξαζε 

 

11 0,00 2,00 1,00 0,78 

θέςε, Λνγηθή, 

Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ, 

Δθηειεζηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, 

Απηνξξύζκηζε 

11 0,00 4,00 1,09 1,38 

 

Αληίζηνηρα, ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξά ζηελ έθθξαζε, ζηε 

ζπδήηεζε θαη ζηελ επηθνηλσλία κε 7 εξσηήζεηο/δειψζεηο, ν ειάρηζηνο αξηζκφο 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθάληζε θάπνηνο αζιεηήο ήηαλ κεδεληθφο (Διάρηζην=0,00) ελψ ν 

κέγηζηνο ήηαλ 3 (Μέγηζην=3,00), κε Μ.Ο.=1,09 θαη Σ.Α.=0,83. ην ηξίην θνκκάηη, ζην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαλ 6 εξσηήζεηο γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη θαηαλφεζε 

ησλ αζιεηψλ, ηα απνηειέζκαηα είραλ σο εμήο: Διάρηζην=0,00, Μέγηζην=4,00, Μ.Ο.=1,45 

θαη Σ.Α.=1,21. ην ηέηαξην ηκήκα, ζρεηηθά κε ηε Γξαπηή ηθαλφηεηα θαη έθθξαζε, ηα 

απνηειέζκαηα ζρεκαηίζηεθαλ αθνινχζσο: Διάρηζην=0,00, Μέγηζην=2,00, Μ.Ο.=1,00 θαη 

Σ.Α.=0,00. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν ηκήκα, απηφ κε ηηο 8 δειψζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ζθέςεο, ινγηθήο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη απηνξξχζκηζεο, 
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ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δηακνξθψζεθαλ αθνινχζσο: Διάρηζην=0,00, 

Μέγηζην=4, Μ.Ο.=1,09 θαη Σ.Α.=1,38. 

 

3.4.2. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 

γλσζηηθν-επηθνηλσληαθώλ ζπκπησκάησλ: ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία, ην θύιν θαη ην άζιεκα; 

 

ε απηφ ην ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

ησλ βαζκνινγηψλ, αληξψλ θαη γπλαηθψλ, ζηνπο 5 ηνκείο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ 

ειιεηκκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ΔΓ. Σα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 12. ην ηκήκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη ηελ Δπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη άληξεο ήηαλ Μ.Ο. 1,30 κε Σ.Α. 0,82, 

ελψ γηα ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα ν Μ.Ο. ήηαλ 3,00 κε Σ.Α. 2,35. ην θνκκάηη ηεο 

Έθθξαζεο, πδήηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, ν Μ.Ο. δπζθνιηψλ ησλ αληξψλ ήηαλ 0,67 κε 

Σ.Α. 0,52 ελψ ν Μ.Ο. ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 1,60 κε Σ.Α. 0,89. ζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Αλάγλσζε, ν Μ.Ο. ησλ αληξψλ ήηαλ 1,50 κε 

Σ.Α. 1,38 θαη ησλ γπλαηθψλ 1,40 κε Σ.Α. 1,14, ζην θνκκάηη ηεο Γξαθήο νη άληξεο είραλ 

Μ.Ο. 1,00 κε Σ.Α. 0,89 θαη νη γπλαίθεο Μ.Ο. 1,00 κε Σ.Α. 0,71, ελψ, ηέινο, ζην θνκκάηη 

ηεο θέςεο, ηεο Λνγηθήο, ηεο Δπίιπζεο πξνβιεκάησλ, ησλ Δθηειεζηηθψλ Λεηηνπξγηψλ 

θαη ηεο Απηνξξχζκηζεο, ν Μ.Ο. ησλ αληξψλ ήηαλ 1,00 κε Σ.Α. 1,26, ελψ ν Μ.Ο. ησλ 

γπλαηθψλ 1,20 κε Σ.Α. 0,71. 
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Πίλαθαο 12:  Μ.Ο., Σ.Α. θαη έιεγρνο Σ γηα ηα ππνηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλάινγα κε ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 Άλδξεο 

Μ.Ο. (Σ.Α.) 

Γπλαίθεο 

Μ.Ο. (Σ.Α.) 

 

t 

 

Sig. (2-tailed) 

Αθνπζηηθή θαηαλόεζε 

θαη Δπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ 

1,30 (0,82) 3,00 (2,35) -1,51 0,19 

Έθθξαζε, πδήηεζε 

θαη Δπηθνηλσλία 

0,67 (0,52) 1,60 (0,89) -2,17 0,058 

Αλαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα/θαηαλόεζε 

1,50 (1,38) 1,40 (1,14) 0,13 0,90 

Γξαπηή 

ηθαλόηεηα/έθθξαζε 

1,00 (0,89) 1,00 (0,71) 0,00 1,00 

θέςε, Λνγηθή, 

Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ, 

Δθηειεζηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, 

Απηνξξύζκηζε 

1,00 (1,26) 1,20 (1,64) -0,23 0,82 

 

ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 12, θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ t 

(T-Test) γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Μ.Ο. πνπ ζπγθέληξσζαλ άληξεο θαη γπλαίθεο ζηηο 5 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθν-επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο. 

Απφ ηνλ έιεγρν απηφ, δελ πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο 

ηηκέο ησλ βαζκνινγηψλ ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο, εθφζνλ ηα p θαη ησλ 5 

ππνηκεκάησλ ήηαλ κεγαιχηεξα ηνπ 0,05 (p>0,05). 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία, θαίλεηαη πσο ζην πξνηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε (0,63) κε p<0,05, ελψ ζην ηειεπηαίν ηκήκα πςειή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (-0,40). Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ειηθίαο ησλ αζιεηψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ δπζθνιηψλ πνπ εκθάληζαλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά, δε θάλεθε, απφ ηελ 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο, λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ. ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ ζπζρέηηζεο. 
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Πίλαθαο 13: Γείθηεο ζπζρέηηζεο r (Pearson) αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ζηηο ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ 

ππνηκεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 Ζιηθία 

Αθνπζηηθή θαηαλόεζε θαη Δπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ 

0,31 

Έθθξαζε, πδήηεζε θαη Δπηθνηλσλία 0,08 

Αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα/θαηαλόεζε 0,07 

Γξαπηή ηθαλόηεηα/έθθξαζε 0,63* 

θέςε, Λνγηθή, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, 

Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο, Απηνξξύζκηζε 

-0,40 

 

*p<0,05 

 

Σέινο, γηα ηε ζρέζε ησλ αζιεκάησλ κε ηηο βαζκνινγίεο πνπ ζρεκάηηζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθαξκνγή αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ANOVA. ηνλ 

Πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

 

Πίλαθαο 14: Βαζκνινγία ζπκκεηερφλησλ ζηα 5 ηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά άζιεκα, κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηηο δπζθνιίεο πνπ ζεκείσζαλ νη αζιεηέο θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα αζιήκαηα 

 Άζιεκα Μ.Ο. Σ.Α. F 

Αθνπζηηθή θαηαλόεζε 

θαη Δπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ 

Πνδφζθαηξν 

Καιαζνζθαίξηζε 

Πεηνζθαίξηζε 

Ππγκαρία 

ηίβν 

 

χλνιν  

1,25 

4,00 

2,00 

1,50 

1,00 

2,10 

 

0,96 

2,65 

0,00 

0,50 

0,00 

 

0,55 

 

1,36 

Έθθξαζε, πδήηεζε 

θαη Δπηθνηλσλία 

Πνδφζθαηξν 

Καιαζνζθαίξηζε 

Πεηνζθαίξηζε 

Ππγκαρία 

ηίβν 

 

χλνιν 

0,75 

2,00 

1,00 

0,50 

1,00 

 

1,09 

0,50 

1,00 

0,00 

0,70 

0,00 

 

0,83 

1,69 

Αλαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα/θαηαλόεζε 

Πνδφζθαηξν 

Καιαζνζθαίξηζε 

Πεηνζθαίξηζε 

Ππγκαρία 

ηίβν 

 

χλνιν 

0,75 

2,00 

0,00 

3,00 

1,00 

 

1,45 

0,50 

1,00 

0,00 

1,41 

0,00 

 

1,21 

3,15 

Γξαπηή 

ηθαλόηεηα/έθθξαζε 

Πνδφζθαηξν 

Καιαζνζθαίξηζε 

Πεηνζθαίξηζε 

0,75 

1,33 

0,00 

0,96 

0,58 

0,00 

0,80 
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Ππγκαρία 

ηίβν 

 

χλνιν 

1,50 

1,00 

 

1,45 

0,70 

0,00 

 

0,77 

θέςε, Λνγηθή, 

Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ, 

Δθηειεζηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, 

Απηνξξύζκηζε 

Πνδφζθαηξν 

Καιαζνζθαίξηζε 

Πεηνζθαίξηζε 

Ππγκαρία 

ηίβν 

 

χλνιν 

1,50 

0,67 

0,00 

0,00 

4,00 

 

1,09 

1,29 

0,58 

0,00 

0,00 

0,00 

 

1,38 

3,51 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα ηεο ANOVA (p>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), 

θάλεθε πσο δελ ππαξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αζιεκάησλ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε γλσζηηθν-επηθνηλσληαθφ πιαίζην. πλεπψο, δελ 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, θαη άξα δελ ππάξρεη θάπνην άζιεκα πνπ λα επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθνχ επηπέδνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ –  

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

4.1. πδήηεζε  

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εληνπηζηεί ν ζηαηηζηηθφο 

ππνπιεζπζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. πνπ έρεη ππνζηεί εγθεθαιηθή δηάζεηζε. Απφ 

ηηο αλαιχζεηο πνπ παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην απνηέιεζκα ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

εξσηήκαηνο είλαη πσο κφιηο 11 θνηηεηέο έρνπλ ππνζηεί ΔΓ απφ ηνπο 512 πνπ ξσηήζεθαλ 

αξρηθά. Χζηφζν, απηφο ν αξηζκφο (Ν=512) πεξηνξίζηεθε ζηνπο 304, νη νπνίνη 

αζρνιήζεθαλ ζην παξειζφλ κε ηνλ αζιεηηζκφ, θαη απφ απηνχο κφιηο νη 104 ρηχπεζαλ ην 

θεθάιη ηνπο θαη ζπλεπψο ππήξρε ιφγνο λα εμεηαζηνχλ δηεμνδηθφηεξα. Ο Μ.Ο. ειηθίαο ησλ 

αζιεηψλ κε ΔΓ είλαη 19,9 εηψλ. Απηφ ην απνηέιεζκα βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Μ.Ο. 

ειηθηψλ ησλ 1631 αζιεηψλ (M.O. ειηθίαο=20,4) ζηε κειέηε ησλ McCrea θαη ζπλ. (2003). 

Ζ πιεηνςεθία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ άληξεο (Ν=6) (54,5%) ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ 

θαηά κία ιηγφηεξεο (Ν=5) (45,5%).  

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα έξρεηαη λα ζπκβάιιεη σο έλα επηπιένλ ζηαηηζηηθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηακφξθσζε κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο 

ζρεηηθά κε ηα πξνζδηνξηηηθά πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ζην θχιν ησλ αζιεηψλ πνπ 

ππέζηεζαλ ΔΓ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ νη ζχγρξνλεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ΔΓ απ’ φ,ηη νη άληξεο (Harmon et al., 

2013˙ Σξηαληαθπιιφπνπινο, 2016), άιιεο (Giza et al., 2013˙ Κξηαξάο, 2015) ζηελ έθζεζή 
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ηνπο ππνζηήξημαλ πσο νη άληξεο είλαη απηνί πνπ παζαίλνπλ ζε γεληθφηεξεο γξακκέο 

πεξηζζφηεξεο ΔΓ. ηηο δηακεηξηθά αληίζεηεο απηέο απφςεηο, ιεηηνχξγεζαλ σο απάληεζε 

άιιεο έξεπλεο, φπσο ησλ Webbe θαη Barth (2003), νη νπνίνη ηζρπξίζηεθαλ πσο ζε ηίπνηε 

άιιν δελ νθείιεηαη ε παξνπζία ΔΓ θαηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο θεθαιήο, ζε ζρέζε κε ην 

θχιν, παξά ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε κπτθή κάδα ησλ αζιεηψλ ή αλ ηα άηνκα πνπ 

παίδνπλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα είλαη ηα πεξηζζφηεξα άληξεο ή γπλαίθεο, θαη, 

έηζη, ηζρπξίζηεθαλ φηη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αλ ππάξρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ΔΓ ζε 

γπλαίθεο ή ζε άληξεο. Απφ ηελ άιιε, ν Dick (2009) αλέθεξε ζηε κειέηε ηνπ πσο νη άληξεο 

παζαίλνπλ πεξηζζφηεξεο ΔΓ ιφγσ ηεο επαθήο ηνπο κε άιινπο παίθηεο, ελψ νη γπλαίθεο 

έρνπλ πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ ΔΓ ζε παηρλίδηα πνπ πξνζθξνχεηαη ην 

θξαλίν ηνπο ζην έδαθνο ή ρηππηέηαη απφ θάπνην εμάξηεκα εμνπιηζκνχ (πρ. κπάια).  

ρεηηθά κε ηα αζιήκαηα, κε ηα νπνία αζρνινχληαλ νη αζιεηέο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ επαζαλ ΔΓ, νη πεξηζζφηεξνη έπαηδαλ πνδφζθαηξν (N=4). 

Aθνινπζεί ε θαιαζνζθαίξηζε (N=3), κεηά ε ππγκαρία (N=2) θαη ζηελ ίδηα ζέζε 

βξίζθνληαη ε πεηνζθαίξηζε (N=1) θαη ν ζηίβνο (N=1). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ 

ηφζν κε ειιεληθέο κειέηεο (Μαξθνκαλσιάθε, 2009˙ Σξηαληαθπιιφπνπινο, 2016) φζν θαη 

κε δηεζλείο έξεπλεο (Kelly & Rosenberg, 1997˙ Mayers, 2013˙ Sim, Terryberry-Spohr & 

Wilson, 2008), νη νπνίεο έρνπλ εληνπίζεη πσο ην πξσηαξρηθφ άζιεκα ζην νπνίν παζαίλνπλ 

νη πεξηζζφηεξνη αζιεηέο ΔΓ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ην πνδφζθαηξν θαη έπνληαη ε 

θαιαζνζθαίξηζε θαη ε πεηνζθαίξηζε
10

.  

πλερίδνληαο, αθνινχζεζαλ αλαιχζεηο γηα ηε ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζην 

άζιεκα, ζηελ ειηθία θαη ζην θχιν ησλ θνηηεηψλ θαη ζην πνζνζηφ ΔΓ. Καηά ηε δηαδηθαζία 

αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε πσο δελ ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζηα 

                                                 
10

 Σελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ακεξηθαληθφ πνδφζθαηξν, ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα 

αληηζηνηρεζεί κε θάπνην αλάινγν ειιεληθφ άζιεκα. 
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δχν θχια θαη ζηα πνζνζηά ΔΓ, αιιά νχηε θαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ή ηα αζιήκαηα. Σα 

επξήκαηα απηά δηθαηνινγνχληαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα νξηζκέλσλ κειεηψλ, σζηφζν 

έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο εληφπηζαλ ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζχγρξνλε 

έξεπλα ησλ Pfister, Pfister, Hagel, Ghali θαη Ronksley (2015), ε νπνία είλαη κηα 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαη κεηα-αλάιπζε, αθνξψληαο ζε πεξηπηψζεηο ΔΓ ζε λένπο 

αζιεηέο, αλαθέξεηαη πσο απφ ηηο 23 έξεπλεο πνπ αλέιπζαλ, κφλν νη 15 (65%) παξέρνπλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα ζπζρέηηζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ κε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα, φπσο ην θχιν ή ε ειηθία. Έηζη, είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε ζρέζε κε 

αθξίβεηα θαη λα επαθνινπζήζεη γεληθεπζηκφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Αθφκε, νη McCrory, 

Meeuwisse, Aubry, θαη ζπλ. (2013) ζηελ έθζεζε πνπ ζπλέηαμαλ έπεηηα απφ ην 4ν  

Παγθφζκην πλέδξην Δγθεθαιηθψλ Γηαζείζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηέγξαςαλ πσο ππήξραλ πνιιέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην αλ ηειηθά ην 

θχιν απνηειεί ηξνπνπνηεηηθφ παξάγνληα γηα ηα πνζνζηά ΔΓ. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη 

έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπρλφηεηα ΔΓ ζηηο γπλαίθεο είλαη κεγαιχηεξε (Dick, 

2009˙ Harmon et al., 2013), ή πσο ην θχιν θαη ε ειηθία επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά ΔΓ 

(Covassin & Elbin, 2010), αιιά φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ηίπνηα δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί 

κε ζηγνπξηά. 

ην κεηαίρκην ηεο ζπκπφξεπζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

βξίζθεηαη ε έξεπλα ησλ Webbe θαη Barth (2003), νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη πσο γηα ηα κεγάια 

πνζνζηά ΔΓ ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε απεηξία πνπ έρνπλ πάλσ ζην 

άζιεκα θαη ηαπηφρξνλα πσο νη ΔΓ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή κάδα, θαη ζπλεπψο ζε κεγαιχηεξεο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην 

θεθάιη κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε δφλεζε ηνπ εγθεθάινπ κέζα ζηελ θξαληαθή θάςα. 
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Παξάιιεια, θαη αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε εμάξηεζεο ηνπ θχινπ κε ηα πνζνζηά ΔΓ, νη ίδηνη 

γξάθνπλ πσο δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε γηα ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ κε ηελ ΔΓ. Παξ’ φι’ 

απηά, ε παξνχζα έξεπλα , ζηνλ έιεγρν εμάξηεζεο ειηθίαο-ΔΓ, είρε ζαλ απνηέιεζκα φηη 

δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε εμάξηεζεο, εληνχηνηο ην απνηέιεζκα απηφ ήηαλ ζην φξην 

εμάξηεζεο θαη κε εμάξηεζεο. 

πλερίδνληαο ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ 

ελδερφκελε επηξξνή πνπ ίζσο λα έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα ζηα πνζνζηά ηεο 

ΔΓ, δε θάλεθε λα ππάξρεη θάπνηα ζχλδεζε απφ απηή ηελ έξεπλα. Χζηφζν, ε κειέηε ησλ 

Harmon θαη ζπλ. (2013) ππέδεημε πσο νξηζκέλα αζιήκαηα, αθφκα θαη ζέζεηο ή πξνζσπηθφ 

χθνο παημίκαηνο
11

 ελέρνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν γηα ΔΓ. Σα αζιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ΔΓ είλαη απηά πνπ πεξηέρνπλ επαθή ζψκα-κε-ζψκα, εηδηθά γηα ην 

πνδφζθαηξν, ελψ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, έλα άζιεκα θαηά ην νπνίν έρνπλ θαηαγξαθεί 

πνιιά πεξηζηαηηθά ΔΓ είλαη ε πάιε/ππγκαρία (θαη θαη’ επέθηαζε νη πνιεκηθέο ηέρλεο, 

γεληθφηεξα) (Κξηαξάο, 2015). ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε πσο 

ην πνδφζθαηξν βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ΔΓ, φπσο αλέθεξε θαη ν 

Σξηαληαθπιιφπνπινο (2009) φηη ζπκβαίλεη, θαη αθνινπζεί ε θαιαζνζθαίξηζε καδί κε ηελ 

ππγκαρία, ηελ πεηνζθαίξηζε θαη ην ζηίβν. 

Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ 

ζπκπησκάησλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνπο αζιεηέο κε ΔΓ. Με κηα ζπλνιηθή καηηά, 

θάλεθε πσο ζηνλ ηνκέα πνπ νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ΔΓ αληηκεησπίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη απηφο ηεο Αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο θαη Δπεμεξγαζίαο 

                                                 
11

 Δδψ ζπλδέεηαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 1.2.5 (Πξνζεγγίζεηο αληηκεηψπηζεο): Σν πξνζσπηθφ 

ζηπι ηνπ θάζε αζιεηή δηακνξθψλεηαη απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρεη γηα ην παηρλίδη θαη γηα ηνπο ηξφπνπο 

πξνθχιαμεο, είηε κε ηερληθέο απνθπγήο θάπνηνπ ρηππήκαηνο ζην θεθάιη είηε κε εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα 

θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Δάλ ην πξνζσπηθφ χθνο παηρληδηνχ ηνπ αζιεηή δε ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο, ηφηε, πξνθαλψο, απμάλεηαη θαη ην ξίζθν ΔΓ. 
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πιεξνθνξηψλ, ελψ, ην θαηψηαην γλσζηηθν-επηθνηλσληαθφ έιιεηκκα πνπ είραλ είλαη, βάζεη 

ηνπ Μ.Ο., ε ηθαλφηεηα γηα Γξαθή.  

Σειεηψλνληαο, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ζπκπησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ην θχιν 

θαη ην άζιεκα. ρεηηθά κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θχινπ, θάλεθε φηη νη γπλαίθεο 

παξνπζηάδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο πεξηζζφηεξα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα, 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο Αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο θαη Δπεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη 

ηεο Έθθξαζεο, πδήηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Οη Broshek θαη ζπλ. (2005), ζηελ 

επηδεκηνινγηθή ηνπο έξεπλα, ππνζηήξημαλ φηη νη γπλαίθεο αζιήηξηεο παξνπζίαζαλ 1,7 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο απ’ φηη νη άληξεο, ελψ νη Harmon θαη 

ζπλ. (2013) εμήγαγαλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλά ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ 

λα εξκελεπηνχλ ιφγσ ησλ νξκνληθψλ δηαθνξψλ ησλ δπν θχισλ, ησλ λεπξναλαηνκηθψλ 

δηαθνξψλ ή ηεο εγθεθαιναγγεηαθήο νξγλάλσζεο (Tierney et al., 2008).  πλνιηθά φκσο δε 

δηαπηζηψζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν θχισλ ζε ζρέζε κε 

ηα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά ζπκπηψκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο αζιεηέο κε ΔΓ, 

απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Covassin, Schatz θαη Swanik (2007), νη 

νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηα λεπξνγλσζηηθά ηεζη ηνπ ImPACT.  

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ αζιεηψλ θαη ηα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζίαζαλ, κεηά ηελ ΔΓ, ε ζρέζε πνπ ππάξρεη θαίλεηαη λα είλαη απεηξνειάρηζηε. 

Δλψ ζηνπο 4 απφ ηνπο 5 ηνκείο ηεο ιίζηαο ειέγρνπ ηεο MacDonald (2015) δελ ππνλλνείηαη 

θάπνηα ζρέζε εμάξηεζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο Γξαθήο θαίλεηαη πσο ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο 

κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο δείθηεο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson ππέδεημε πςειή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε απηέο ηηο δπν κεηαβιεηέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο φζν κεγαιχηεξνη 

ήηαλ ζε ειηθία νη ζπκκεηέρνληεο, ηφζν πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζπλάληεζαλ ζηε Γξαπηή 
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ηθαλφηεηα θαη έθθξαζε. Παξ’ φι’ απηά, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 1.2.4., νη 

λεφηεξνη άλζξσπνη, εμαηηίαο ιηγφηεξσλ ελδχκσλ πνπ δηαζέηεη ν εγθέθαιφο ηνπο, θαη 

ζπλεπψο ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο γλσζηηθήο ειαζηηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ (Shrey, 

Griesbach & Giza, 2011), αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά 

πξνβιήκαηα θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα επαλέιζνπλ ζηε θπζηνινγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε (Harmon et al, 2013). 

 Καηαιεθηηθά, ζηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάζηεθαλ νη Μ.Ο. θαη νη Σ.Α. γηα ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζεκείσζαλ νη αζιεηέο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 5 δηαθνξεηηθά αζιήκαηα, 

αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζθνξ ησλ 

γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζεκείσζαλ νη αζιεηέο θαη ησλ αζιεκάησλ. 

Απφ ηνλ έιεγρν δηαθχκαλζεο ANOVA, δε θάλεθε λα ππάξρεη θακία ζρέζε εμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ αζιεκάησλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ ΔΓ. Παξφιν, 

φκσο, πνπ δελ εληνπίζηεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δπν παξαγφλησλ, 

θαηέζηε δπλαηφ λα εμαρζνχλ θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ: Οη 

αζιεηέο πνπ είραλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ Αθνπζηηθή θαηαλφεζε θαη Δπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ θαιαζνζθαίξηζε, ζηελ Έθθξαζε, πδήηεζε θαη 

Δπηθνηλσλία αζρνινχληαλ επίζεο κε ηελ Καιαζνζθαίξηζε. ηελ Αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα/θαηαλφεζε ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο παξνπζίαζαλ νη αζιεηέο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε, ζηε Γξαπηή ηθαλφηεηα/έθθξαζε αζρνινχληαλ κε 

ηελ ππγκαρία, ελψ, ηέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο θέςεο, Λνγηθήο, Δπίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

Δθηειεζηηθψλ Λεηηνπξγηψλ θαη Απηνξξχζκηζεο, ηα πεξηζζφηεξα ειιείκκαηα ηα είραλ νη 

αζιεηέο ησλ νπνίσλ ην άζιεκα ήηαλ ν ζηίβνο. Χζηφζν, δελ ππάξρεη θάπνην απνηέιεζκα 

πνπ λα ζπλδέεη απηέο ηηο δπζθνιίεο κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, θαζψο φια ηα 

ζηνηρεία είλαη πνιχ θνληά ην έλα κε ην άιιν. 
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4.2. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

ππνπιεζπζκφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ έρεη ππνζηεί 

Δγθεθαιηθή Γηάζεηζε. ην πιαίζην απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο δηαλεκήζεθαλ ειεθηξνληθψο 

απηνζρέδηα εξσηεκαηνιφγηα, βαζηζκέλα ζηε ιίζηα ειέγρνπ ηεο MacDonald (2015) 

ζρεηηθά κε γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα πνπ πξνμελεί ε ΔΓ ζε αζζελείο. Μέζα 

ζην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θχιν, ηελ ειηθία ησλ 

θνηηεηψλ φηαλ έπαζαλ ΔΓ, αιιά θαη ην άζιεκα κε ην νπνίν αζρνινχληαλ, κε ζηφρν λα 

εληνπηζηνχλ πηζαλέο ζρέζεηο εμάξηεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ κηα πιεζψξα απνηειεζκάησλ, ηα νπνία φκσο 

ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ κε επηθχιαμε, αθνχ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Κεθάιαην 4.3., 

ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην εγρείξεκα απηφ. Καηαξράο, απφ ηελ 

έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ δηαπηζηψζεθε πσο κφιηο 11 

ζηνπο 512 εξσηεζέληεο έρνπλ πάζεη ΔΓ θαη νη 6 απφ απηφ ην ζχλνιν είλαη άληξεο. Αθφκε, 

νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ΔΓ αζρνινχληαλ κε ην πνδφζθαηξν θαη νη επφκελνη ζηε 

ζθάια κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε. Χζηφζν δε θάλεθε θακία ζρέζε εμάξηεζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ΔΓ κε ην θχιν, ηελ ειηθία ή ην άζιεκα. Απφ ηελ άιιε, ην ηκήκα ησλ 

γλσζηηθν-επηθνηλσληαθψλ ειιεηκκάησλ πνπ θαίλεηαη λα δπζθφιεςε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αζιεηψλ είλαη απηφ ηεο Αθνπζηηθήο θαηαλφεζεο θαη Δπεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, 

αθνινπζεί ε Αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα/θαηαλφεζε θαη κεηά ε θέςε, Λνγηθή, Δπίιπζε 

πξνβιεκάησλ, Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο, Απηνξξχζκηζε. Παξάιιεια, θάπνηα απφ ηα 

ζπλεζέζηεξα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο αζιεηέο 

είλαη: α) Γπζθνιία ζηελ αθνή, επαηζζεζία ζηνπο ήρνπο, ζπλερέο βνπεηφ, β) Γπζθνιία 

ζηελ απνκλεκφλεπζε θαηλνχξησλ ζπδεηήζεσλ, γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ, γ) σκαηηθέο 
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δπζθνιίεο (ζνιή/δηπιή φξαζε, πφλνο, θνχξαζε, δάιε) θαη δ) Μεησκέλε αληνρή γηα 

αλάγλσζε. Σέινο, απηά ηα γλσζηηθν-επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα δε θάλεθε λα ζρεηίδνληαη 

κε θαλέλα ηξφπν κε ηελ ειηθία, ην θχιν ή ην άζιεκα ησλ θνηηεηψλ. 

Βέβαηα, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ δελ είλαη απνιχησο ζίγνπξν πσο είλαη 

έγθαηξα. Απφ ηε κία, νξηζκέλα απφ ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, θαη 

ζεκείσζαλ πσο ππέζηεζαλ ζην παξειζφλ ΔΓ, πηζαλψο λα κε δηαζηαπξψλνληαλ ηα 

ιεγφκελά ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ελψ παξαδέρηεθαλ πσο ηνπο είπε 

θάπνηνο γηαηξφο επίζεκα φηη έπαζαλ ΔΓ, δελ αληηκεηψπηζαλ θαλέλα πξφβιεκα γλσζηηθν-

επηθνηλσληαθφ, γεγνλφο παξάηαηξν, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην,  

έλα απφ ηα δχν θχξηα κεηα-δηαζεηζηθά ζπκπηψκαηα είλαη ε πλεπκαηηθή ζχγρπζε (Cantu, 

2001) θαη πξνβιήκαηα κλήκεο (Parrish et al., 2009). πλεπψο, ηα άηνκα πνπ δελ 

αληηκεηψπηζαλ θάπνην αλάινγν πξφβιεκα θαζίζηαληαη ακθίβνιεο αμηνπηζηίαο. Δπηπιένλ, 

κπνξεί, απφ ηα άηνκα πνπ δήισζαλ πσο έπαζαλ ΔΓ, λα κελ είραλ θάπνηα επίζεκε 

δηάγλσζε απφ θάπνην γηαηξφ ή ηνλ πξνπνλεηή ηνπο, σζηφζν ίζσο ην εξεχλεζαλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, εληφπηζαλ θάπνηεο εθδνρέο ηνπ αηπρήκαηφο ηνπο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο ΔΓ θαη ην ζπλέδεζαλ αληηζηνίρσο. Σέινο, ππήξραλ θαη άηνκα ηα νπνία, 

ελψ είραλ ζπκπηψκαηα ηα νπνία παξαπέκπνπλ μεθάζαξα ζε πεξίπησζε ΔΓ, δελ είραλ 

θάπνηα επίζεκε δηάγλσζε απφ γηαηξφ γηα ΔΓ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ην φηη νη κηζέο 

πεξηπηψζεηο ΔΓ (πεξίπνπ ην 50% δειαδή) δε δηαζηαπξψλνληαη ηαηξηθά σο ηέηνηεο 

(Harmon et al., 2013). Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ 

αζιεηψλ, θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο αζιεηέο, ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα, 

ηνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο αιιά θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΓ, 

κε ζηφρν, φρη κφλν ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο (Dashnaw, Petraglia & 

Bailes, 2012), αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αζιεηψλ λα αλαθέξνπλ εχζηνρα ηα 
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ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ βηψλνπλ, ψζηε λα ππάξρεη ρψξνο γηα έγθαηξε δηάγλσζε 

ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ ηξαχκαηνο.   

Απ’ φζν είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ε εξεπλήηξηα, κεηά απφ ζρεηηθέο απφπεηξεο 

επηθνηλσλίαο κε ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ., φρη κφλν δελ ππάξρεη θάπνην 

πξφγξακκα ελεκέξσζεο γηα ΔΓ, αιιά γεληθφηεξα δελ ππάξρεη πιεξνθφξεζε γηα 

ρηππήκαηα πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλφο 

πνπ δηαζηαπξψζεθε θαη απφ ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθά κε ην αλ είραλ ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε γηα 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ αζιήκαηνο κε ην νπνίν αζρνινχληαλ αιιά θαη ηξφπνπο πξνθχιαμεο 

απφ ελδερφκελν ρηχπεκα (βι. Κεθ. 3.2.).  

ην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο αλήθεη θαη ε εηδηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

πξνπνλεηή θαη ηνπ ηαηξνχ ηεο νκάδαο, αθνχ ν πξψηνο κπνξεί λα εληνπίζεη πηζαλνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηνλ ηξφπν παημίκαηνο ηνπ αζιεηή, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα είλαη 

επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ηνπ θαη λα αλαπηχμεη ν ηαηξφο θάπνην απνηειεζκαηηθφ ζρέδην, ην 

νπνίν, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ δεχηεξνπ, ζα δεκηνπξγήζεη κηα δηθιείδα αζθαιείαο ζην 

παηρλίδη γηα ηνλ παίθηε (Haines, 2013). 

Έλα πνιχ θαιφ βήκα, ινηπφλ, φρη κφλν γηα ην ΠΑ.ΜΑΚ., αιιά θαη γηα άιια 

ειιεληθά Παλεπηζηήκηα ζα ήηαλ ε ελζσκάησζε θάπνησλ σξψλ εθπαίδεπζεο, ζην 

ζπλνιηθφ πξφγξακκα πξνπφλεζεο ησλ αζιεηψλ ηνπ, παξφκνηα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ 

γίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη, θαζψο ε απνπζία πξνγξακκάησλ 

παξφκνηαο θηινζνθίαο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη αηζζεηή. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ 

πξνπνλεηή, ηνπ ηαηξνχ, ηνπ ινγνζεξαπεπηή θαη ηνπ αζιεηή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαζψο 

ε κηα εηδηθφηεηα ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, καζαίλνληαο ν αζιεηήο ηελ ζεκαληηθφηαηε αμία 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη πάλσ απ’ φια ηνπ αζθαινχο παηρληδηνχ (Porter et 
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al., 2014). πλεπψο ε δεκηνπξγία αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ΔΓ φπσο απηφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη είλαη φρη κφλν ζεκεηή αιιά θαη αλαγθαία. Σέινο, πνιχ 

ζεκαληηθέο ζα ήηαλ νη λεπξνγλσζηηθέο εμεηάζεηο πξηλ ηελ αξρή θάζε αθαδεκατθήο 

πεξηφδνπ γηα ηνπο αζιεηέο, φπσο γίλεηαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη, νχησο ψζηε λα 

γλσξίδεη ε νκάδα πνπ αλαθέξζεθε πξηλ πνηα ειιείκκαηα παξνπζηάδεη ν αζιεηήο θαη ζε 

πνηα ζεκεία ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ γηα ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή Απνθαηάζηαζή 

ηνπ. 

 

4.2.1. Οη δηαζηάζεηο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

Απνθαηάζηαζε ησλ αηόκσλ κε ΔΓ 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, ηεο ΔΓ έπεηαη κηα ζεηξά απφ 

ζπκπηψκαηα (βι. Κεθ. 1.2.1), ηα νπνία κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηφζν έλαο ινγνζεξαπεπηήο 

φζν θαη έλαο εηδηθφο παηδαγσγφο (Bowen, 2008). Δηδηθφηεξα, νη γλσζηηθέο δπζθνιίεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθκάζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ ή ε αλάθιεζε παιαηφηεξσλ 

θεθηεκέλσλ γλψζεσλ, ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ έλα αζχκβαην καζεηηθφ/θνηηεηηθφ 

πιαίζην αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αζιεηή. Δμάιινπ, φπσο ηίζεηαη απφ 

ην «Traumatic Brain Injury» (ρ.ρ.) «ε ΔΓ πξνθαιεί νιηθή ε κεξηθή ιεηηνπξγηθή αλαπεξία 

ή/θαη ςπρνθνηλσληθή δπζιεηηνπξγία, επεξεάδνληαο δπζκελψο ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε 

ηνπ αηφκνπ». Δληνχηνηο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο θάπνηαο ζσκαηηθήο – εμσηεξηθήο έλδεημεο 

ζην άηνκν γηα ην ηξαχκα πνπ ππέζηε, νη ππεχζπλνη ζην ζρνιείν/παλεπηζηήκην
12

 ζπρλά 

αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε ησλ αζζελψλ γηα αθαδεκατθέο ή πεξηβαιινληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο (Halstead et al., 2013). Έηζη, ρξήδεη ελδηαθέξνληνο θαη ζεκαληηθήο 

                                                 
12

 Γηα ηελ απνθπγή δηπιψλ αλαθνξψλ (ζρνιείν-παλεπηζηήκην, ζρνιηθέο/καζεηηθέο-

θνηηεηηθέο/παλεπηζηεκηαθέο, καζεηήο-θνηηεηήο), πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη θνπξαζηηθή, ηα νπζηαζηηθά 

ζσολείο, ζσολικέρ θαη μαθηηήρ ζην θείκελν ζα παξαπέκπνπλ ζε φια ηα παξαπάλσ.  
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πξνζνρήο ν ηξφπνο πνπ ζα αξρίζεη ζηαδηαθά λα ελζσκαηψλεηαη ν αζιεηήο πίζσ ζηηο 

ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Απηή ε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ αλάγεη ην ξφιν 

ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ απαξαίηεην ζηελ νκαιή επηζηξνθή ησλ πξψησλ ζηελ πξν ΔΓ 

ζρνιηθή δσή ηνπο. Χζηφζν, παξ’ φιν πνπ ε ΔΓ έρεη εκθαλείο θαη άκεζεο επηπηψζεηο ζηε 

κλήκε θαη ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε ε άπνςε πσο ε ρξήζε 

ηνπ εγθέθαινπ, κε ζηφρν ηε κάζεζε, κεηά απφ κηα δηάζεηζε, ελδέρεηαη λα ρεηξνηεξέςεη ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο ΔΓ θαη πηζαλψο λα θαζπζηεξήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ 

εμαηηίαο ηνπ επηπξφζζεηνπ άγρνπο πνπ επηθνξηψλεηαη (Howell, Osternig, Donkelaar, Mayr 

& Chou, 2012). 

Ζ επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε απαηηεί κηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

(Halstead et al., 2013). Σηο πξψηεο βδνκάδεο κεηά ηελ ΔΓ ν αζιεηήο κπνξεί λα βξίζθεηαη 

ζηε γεληθή ηάμε ζπλνδεπφκελνο απφ ηε κεξηθή ππνζηήξημε ελφο ηαηξνχ, κηαο λνζνθφκαο, 

ελφο ζπκβνχινπ, κηαο ςπρνιφγνπ, κηαο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ή ελφο πξνπνλεηή 

(McGrath, 2010). Ζ επζχλε ελφο εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη λα θξνληίζεη ψζηε ν καζεηήο 

λα αηζζάλεηαη νηθεία θαη άλεηα ζην εθ λένπ δηακνξθσκέλν αθαδεκατθφ θαη αηζζεηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. ζην ελδερνκέλσο θαηλνχξην πξφγξακκα κε αλαβνιή πξνζεζκηψλ ή θαη 

εμεηάζεσλ, ζηελ πηζαλή αιιά αλαγθαία ρξήζε ελφο ήζπρνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο 

πεξηζπαζκνχο, γηα ηηο εμεηάζεηο ή ζε νξηζκέλεο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηάμε, 

ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αζζελή ζην θσο ή ζην ζφξπβν (βι. Κεθ. 1.3.). Ζ θαηαλφεζε 

ηνπ δαζθάινπ γεληθήο ηάμεο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα έλα ηξνπνπνηεκέλν 

κέξνο κάζεζεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ζπλδηακφξθσζεο κε ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ, ν 

νπνίνο ζα πξνηείλεη ηξφπνπο κάζεζεο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

άηνκα κε ηππηθή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. Οξηζκέλεο εχινγεο πξνζαξκνγέο ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηεο δηάζεηζεο βνεζάλε ζπρλά ηνλ αζιεηή λα αλαθάκςεη ζην αλακελφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο 1 έσο 3 εβδνκάδσλ: ε κνξθή ησλ αθαδεκατθψλ πξνζαξκνγψλ πνπ ηίζεληαη 
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ζε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ, ην είδνο 

ησλ ζπκπησκάησλ, ηα εηδηθά δηδαθηηθά ζηπι πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ 

ζην δάζθαινο ηεο γεληθήο ηάμεο θαη ην κνηίβν ησλ ζπκπησκάησλ (Πίλαθαο 15) (Halstead 

et al., 2013). 

 

Πίλαθαο 15: πκπηψκαηα ηεο ΔΓ θαη ηξαηεγηθέο γηα ππνζηήξημε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Halstead et al., 

2013) 

ύκπησκα Πηζαλή ηξνπνπνίεζε ζηε ζρνιηθή δνκή 

Πνλνθέθαινο  πρλά δηαιείκκαηα 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηβξαδπληηθψλ σο πξνο ηελ 

απφδνζε ηνπ καζεηή ζηνηρείσλ θαη κείσζε έθζεζεο 

ζε απηά 

 Ξεθνχξαζε, είηε πξνζρεδηαζκέλε είηε φηαλ είλαη 

αλαγθαία, ζην γξαθείν ηεο λνζνθφκαο ή ζε έλα 

ήζπρν κέξνο 

Εάιε  Να επηηξαπεί ζην καζεηή λα θαηεβάζεη ην θεθάιη 

ζην ζξαλίν αλ ληψζεη πσο ρεηξνηεξεχεη 

 Να δνζεί ζην καζεηή άδεηα λα θχγεη λσξίηεξα απφ 

ηελ ηάμε θαη λα ηνπ δνζεί επηπιένλ ρξφλνο λα κπεη 

ζηελ αίζνπζα κεηά απφ έλα δηάιεηκκα ή κεηά ηελ 

αιιαγή ζε θάπνηα άιιε αίζνπζα έηζη ψζηε λα 

απνθχγεη ηνπο γεκάηνπο κε καζεηέο δηαδξφκνπο 

Δπαηζζεζία ζην θσο, δηπιή/ζνιή φξαζε  Μείσζε ηεο έθζεζεο ζε ππνινγηζηέο, έμππλνπο 

πίλαθεο ή βηληεν 

 Μείσζε ηεο θσηεηλφηεηαο ζηελ νζφλε 

 Να επηηξαπεί ζην καζεηή λα θνξάεη θαπέιν ή 

γπαιηά ειίνπ ζην ζρνιείν 

 Να εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ρξήζεο ερεηηθήο 

κνξθήο ησλ βηβιίσλ έλαληη έληππεο  

 Απελεξγνπνίεζε θζνξίδνλησλ θψησλ αλ ρξεηαζηεί 

 Να θαζίζεη ν καζεηήο ζηε κέζε ηεο ηάμεο γηα λα 

ππνζηεξηρζεί ε ζνιή φξαζή ηνπ 

 Κάιπςε ηνπ ελφο καηηνχ κε πξνζνθζάικην γηα λα 

ππνζηεξηρζεί ε δηπιή φξαζή ηνπ 

Δπαηζζεζία ζηνλ ήρν  Να επηηξαπεί ζην καζεηή λα θάεη ην θνιαηζηφ ηνπ 

ζε ήζπρν κέξνο κε έλα ζπκκαζεηή ηνπ 

 Πεξηνξηζκφο ή απνθπγή ζπκκεηνρήο ζηε ρνξσδία 

 Απνθπγή ζνξπβφδσλ γπκλαζηεξίσλ θαη 

νξγαλσκέλσλ αζιεηηθψλ πξνπνλήζεσλ / παηρληδηψλ 

 Πηζαλή ρξήζε σηναζπίδσλ 

 Να δνζεί ζην καζεηή άδεηα λα θχγεη λσξίηεξα απφ 

ηελ ηάμε θαη λα ηνπ δνζεί επηπιένλ ρξφλνο λα κπεη 

ζηελ αίζνπζα κεηά απφ έλα δηάιεηκκα ή κεηά ηελ 

αιιαγή ζε θάπνηα άιιε αίζνπζα έηζη ψζηε λα 

απνθχγεη ηνπο γεκάηνπο κε καζεηέο δηαδξφκνπο 

Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ή ζηε κλήκε  Απνθπγή ησλ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ή ηεο 

δηεθπαηξέσζεο κεγάισλ πξφηδεθη θαηά ηελ 

απνθαηάζηαζε 

 Παξνρή επηπιένλ ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε 

απξνεηδνπνίεησλ δηαγσληζκάησλ 

 Αλαβνιή πξνθαζνξηζκέλσλ δηαγσληζκάησλ  

 Αλ είλαη δπλαηφλ λα εμεηάδεηαη ν καζεηήο ζε έλα 

κάζεκα ηελ εκέξα ζηε δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο 
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πεξηφδνπ 

 Υξήζε πξνηππσκέλσλ ζεκεηψζεσλ, βνήζεηα απφ 

έλα άηνκν πνπ ζα θξαηάεη ζεκεηψζεηο εθ κέξνπο ηνπ 

αζζελή, ζα γξάθεη γηα απηφλ ή ζα δηαβάδεη ηηο 

νδεγίεο ζηνλ αζζελή φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνθνξηθή 

εμέηαζε 

Γηαηαξαρέο χπλνπ  Να επηηξαπεί ε ιίγν αξγφηεξε έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

εκέξαο ή λα κεησζεί ν ρξφλνο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο 

έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ γηα χπλν 

 Να επηηξέπνληαη δηαιείκκαηα γηα μεθνχξαζε 

 

Ο ξφινο ηεο γλσζηηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπαπζεο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα επαλέιζνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Μηα νκάδα πξνζέγγηζεο γηα ηε θξνληίδα ελφο καζεηή κε ΔΓ είλαη 

ηθαλή λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπ ζην καζεζηαθφ πιαίζην, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ζπκβνχλ θαηά ηε 

θάζε ηεο αλάθακςεο θαη λα επηκεθχλνπλ ην ρξφλν απνθαηάζηαζεο ή λα έρνπλ αξλεηηθέο 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο. Απηή ε νκάδα ηδαληθά ζα κπνξνχζε λα απνηειείηαη, 

ζπκβαδίδνληαο κε ηo Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο ηεο ΔΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη απφ 

ην ζρνιηθφ ηαηξφ, ηνλ πξνπνλεηή, ηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ αζιεηή.  Ζ ζέζε ηνπ 

εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε νπνηεζδήπνηε 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη, είηε γλσζηηθέο, είηε ζσκαηηθέο, είηε λεπξνζπκπεξηθνξηθέο θαη λα 

δνκήζεη έλα ηέηνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο φπνπ νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο φρη 

κνλν ζα είλαη ζεβαζηέο αιιά ζα ππνζηεξίδνληαη θαη ζα εληζρχνληαη θάζε ζηηγκή κέρξη ηελ 

νιηθή απνθαηάζηαζή ηνπ.  
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4.3. Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο - Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα 

 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη θαηά ηελ αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςαλ θάπνηα δεηήκαηα. Αξρηθά, γηα λα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν Παλεπηζηεκίσλ (ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ματάκη), ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ 

κνλάρα, απηνχ ηνπ, απνθιείνληαο δηάθνξεο άιιεο νκάδεο αλζξψπσλ (πρ. άηνκα απφ 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, θνηηεηέο απφ αζιεηηθέο ζρνιέο θιπ) απφ ηνπο νπνίνπο, πηζαλψο, 

λα ππήξρε κεγαιχηεξν εχξνο πιηθνχ γηα εθκαίεπζε θαη αλάιπζε.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο κηα ελδηαθέξνπζα πεξηνρή παξαηήξεζεο θαη 

δηεξεχλεζεο ζα ήηαλ νη εγγεγξακκέλνη αζιεηέο ζην χλδεζκν Διιεληθψλ Γπκλαζηηθψλ 

σκαηεηψλ ή, παλειιαδηθά, φινη νη θνηηεηέο νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη 

έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζην θεθάιη, απνηειψληαο έλα πνιππιεζέζηεξν θνηλφ, θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, πην αμηφπηζηε πεγή γελίθεπζεο ζπκπεξαζκάησλ. Δλδηαθέξνλ ζα είρε λα 

κειεηεζνχλ θαη άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 15 εηψλ, αθνχ πνπ ζπαλίσο κειεηάηαη απηή ε 

νκάδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο (Harmon et al., 2013). 

Δπηπιένλ, κηαο πνπ ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πξναηξεηηθή, 

ππήξμε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

ΠΑ.ΜΑΚ., ηφζν απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φζν θαη απφ ηα πξνζσπηθά 

ειεθηξνληθά κελχκαηα πνπ έιαβε ν θαζέλαο μερσξηζηά, γεγνλφο πνπ ζπξξίθλσζε ηε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  
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Έλα ζηνηρείν, ην νπνίν δελ απνηειεί πεξηνξηζκφ κφλν ζε απηή ηελ έξεπλα αιιά θαη 

ζε άιιεο, κεγαιχηεξεο απεχζπλζεο, κειέηεο, είλαη ε αλππαξμία ειέγρνπ γηα ην ίδξπκα 

θνίηεζεο (ελ πξνθεηκέλσ αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ φλησο φινη πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ.). Σεξάζηηαο ζεκαζίαο είλαη ε έιιεηςε ειέγρνπ 

φζνλ αθνξά ηελ παξαδνρή ησλ αηφκσλ φηη έπαζαλ ΔΓ, αθνχ δελ ππήξρε θαλέλαο ηξφπνο 

λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, εάλ δεηνχληαλ ραξηί απφ 

ηαηξφ ή ηνλ πξνπνλεηή ηνπο, ζα αθπξσλφηαλ απηνκαηα ε αλσλπκία πνπ ήηαλ επηζπκεηή 

λα δηαζθαιηζηεί. Δπηπιένλ δε ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην ειεθηξνληθφ θίιηξν πνπ λα 

απαγνξεχεη πηζαλή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηζζφηεξεο απφ 1 θνξά απφ ην 

ίδην άηνκν θαη, ηέινο, δελ κπνξεί λα δηαζηαπξσζεί αλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην αληηπξνζσπεχνπλ απνιχησο ηηο αιεζηλέο θαηαζηάζεηο θαη  εκπεηξίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, αθνχ δηαηεξήζεθε ε αλσλπκία ηνπο. 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο: 
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