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ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ

Η διαταραχή της καταποτικής λειτουργίας σε ασθενείς
που νοσηλεύονται σε κέντρα αποκατάστασης είναι πολύ
συχνή και σχετίζεται με το νευρολογικό ιστορικό τους
και την υποκείμενη νόσο. Ένας από τους κύριους
στόχους είναι η επαναφορά της καταποτικής λειτουργίας
στα φυσιολογικά επίπεδα. Σκοπός της εργασίας μας είναι
η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού (
δυσφαγίας που αντιμετωπίστηκε στο κέντρο μας με τη
μέθοδο .

ΜΕΘΟΔΟΣ/ΥΛΙΚΟ
Δείγμα: Άρρεν ασθενής 63 ετών νοσηλεύτηκε στο
Κ.Α.Α -Διάπλαση με διάγνωση "Αγγειακό Εγκεφαλικό
Επεισόδιο εμβολικού τύπου¨. Ισχύουσα μέθοδος σίτισης
:μηδενική από του στόματος- γαστροστομία. Ο ασθενής
είχε νοσηλευτεί στο πρόσφατο παρελθόν εξαιτίας
σοβαρού επεισοδίου εισρόφησης. Πραγματοποιήθηκε
αξιολόγηση:
1) Δομικής λειτουργικής επάρκειας όλων των
στοματικών και προσωπικών δομών όπου διαπιστώθηκε
χαλαρός μυϊκός τόνος και εύρος έκτασης των
αρθρωτών.
2) Έλεγχος καταποτικής λειτουργίας κατά τον οποίο
παρατηρήθηκε εξαιρετικά νωθρό αντανακλαστικό
κατάποσης.
Οι κλίμακες αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν:
Κλίμακα της Αμερικανικής Εταιρείας Λογοθεραπείας
(ASHA-NOMS scale/ κλίμακα 7 επιπέδων).
Δημιουργήθηκε εξατομικευμένο πρόγραμμα
παρέμβασης με στόχο: 1. Tην ενδυνάμωση του
αντανακλαστικού κατάποσης 2. Tην αύξηση των
μυϊκών κινήσεων και του εύρους τους. Το πρόγραμμα
της θεραπείας περιελάμβανε 5 συνεδρίες λογοθεραπείας
με διάρκεια 30’ εβδομαδιαίως διάρκειας 12 εβδομάδων.
Για την ενίσχυση του αποτελέσματος εφαρμόστηκε η
θεραπευτική μέθοδος αποκατάστασης της δυσφαγίας
Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση. (NMES:
Neuromuscular Electrical Stimulation). Μέσω της
παραπάνω μεθόδου, ο εγκέφαλος επαναπροσδιορίζει τη
διαδικασία της κατάποσης και έτσι έχουμε ταχύτερα
αποτελέσματα στο πρώιμο στάδιο της αποκατάστασης,
στο στάδιο δηλαδή με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη
ζωή του ασθενή. Εφαρμόζεται το πρωτόκολλο
Guardian WayTM (Biber Protocol).

Έπειτα από 12 εβδομάδες εντατικών θεραπειών, ο
ασθενής παρουσίασε κλινική βελτίωση και
εκτιμήθηκε μέσω ενδοσκοπικού ελέγχου
κατάποσης (FEES) από ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο.
Τα ευρήματα από τον ενδοσκοπικό έλεγχο έδειξαν
σημαντική βελτίωση ανύψωσης υοειδούς οστού,
ταχύτερη ενεργοποίηση αντανακλαστικού
κατάποσης δίχως εισχώρηση (penetration) και
εισρόφηση (aspiration) παχύρευστων υγρών και
ικανοποιητική μυϊκή ισχύ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αρχική αξιολόγηση ASHA-NOMS βαθμολογία 1/7,
μέτρηση η οποία αποτυπώνει τη σοβαρότητα της
κατάστασης του ασθενούς. Επανεκτίμηση της
κλίμακας ύστερα από 12 εβδομάδες 5/7 (ASHA-
NOMS) εδραιώνοντας την από του στόματος σίτιση
σε προσαρμοσμένο διατροφολόγιο μαλακών
τροφών και πόση υγρών με προσθήκη πηκτικού
μέσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει τη
σημασία της στοχευμένης παρέμβασης της
λογοθεραπείας μέσω της θεραπευτικής μεθόδου της  
νευρομυϊκής ηλεκτρικής  διέγερσης (NMES), 
ακόμα και σε ασθενείς που κατά το παρελθόν  
θεωρούνταν  μη θεραπεύσιμοι και  σιτίζονταν 
εφ΄όρου ζωής μέσω σωλήνα γαστροστομίας ή 
ρινογαστρικού σωλήνα. Σημαντική παράμετρος στη 
διαδικασία της αποκατάστασης είναι η σωστή 
συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων εντός της 
διεπιστημονικής ομάδας από τη διάγνωση και την 
παρέμβαση ως την τελική θεραπεία. 
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