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Oνομ•ζομαι Β•λη Αφροδ•τη και ε•μαι απ•φοιτος Φυσικοθεραπε•ας του Τ.Ε.
Ι Αθην•ν. •χω εξειδ•κευση στην Εγκεφαλικ• Παρ•λυση N.D.T και πρ•σφατα
στην τεχνικ• THERASUIT. Tα τελευτα•α οκτ• χρ•νια δουλε•ω με παιδι• με
Εγκεφαλικ• Παρ•λυση και νευρο-κινητικ•ς δυσλειτουργ•ες. •τσι λοιπ•ν η
πε•ρα μου με δ•δαξε •τι η τεχνικ• THERASUIT καταφ•ρνει μ•σα σε πολ•
λ•γο χρ•νο να βελτι•σει σε π•ρα πολ• μεγ•λο βαθμ• την δ•ναμη των μυ•ν,
την αυτοπεπο•θηση, και τις λειτουργικ•ς δεξι•τητες. Η πι• συχν• ερ•τηση που μου
υποβ•λουν γονε•ς αλλα και θεραπευτ•ς ε•ναι η εξ•ς:
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- Ε•ν η βελτ•ωση που επιτυνχ•νουμε με την τεχνικ• THERASUIT διαρκε• πολ•? Και πια
ε•ναι τα μακροχρ•νια αποτελ•σματα αυτ•ς της θεραπε•ας?
Απ•ντηση: Πρ•πει λοιπ•ν να ε•μαι Τ•μια.. Η θεραπε•α με την τεχνικ• THERASUIT δεν
ε•ναι •να μαγικ• χ•πι. ∆εν θα λ•σει •λα τα προβλ•ματα και δεν θα διαρκ•σουν για παντ•
εκε•νες οι θετικ•ς αλλαγ•ς στην κ•νηση του ατ•μου με εγκεφαλικ• παρ•λυση. •λοι θα με
ρωτ•σετε "γιατι?". Γιατ• •πως αν•φερα και πιο πρ•ν εμε•ς δεν θεραπε•ουμε την εγκεφαλικ•
παρ•λυση, αλλα τους ανθρ•πους με εγκεφαλικ• παρ•λυση. •να ικαν• πρ•σωπο •ταν
πραγματικ• ζητ• •ναν καλ•τερο και λειτουργικ•τερο τρ•πο ζω•ς το πετυχα•νει. Π•ντα •μως
με προσπ•θεια και επιμον•. Εμε•ς οι •διοι π•με σε •να γυμναστ•ριο για μερικο•ς μ•νες,
και η διαφορ• στο σ•μα μας ε•ναι φανερ•. Αυξ•νουμε την δυναμ• μας, την δεξι•τητα
στις κιν•σεις μας, γιν•μαστε πιο ε•καμπτοι κ.τ.λ. Μετ• σταματ•με την •σκηση, δεν
ασκο•μαστε, αλλα και δεν β•ζουμε καν•να πρ•γραμμα •στω για να συντηρ•σουμε αυτ•
που πετ•χαμε τους λ•γους μ•νες που ασκο•μασταν, κ•νουμε κακ• διατροφ•. Σε μερικο•ς
μ•νες το σ•μα μας επιστρ•φει στο επ•πεδο που βρισκ•ταν και πρ•ν την •σκηση. Εαν
ακ•μα επιλ•ξουμε •ναν ακ•μα πιο στατικ• τρ•πο ζω•ς, το σ•μα μας θα επιδεινωθε•
περισσ•τερο με το π•ρασμα του χρ•νου. ∆ηλαδ• θα γυρ•σουμε στην αρχ• αλλα και ακ•μα
χειρ•τερα πολλ•ς φορ•ς. Οι •διες ακριβ•ς καν•νες ισχ•ουν και για τους ανθρ•πους με
εγκεφαλικ• παρ•λυση. Για τους περισσ•τερους απο αυτο•ς το να περπατ•σουν ε•ναι σαν να
ζητ•με απο εμ•ς να κερδ•σουμε •να Χρυσ• Ολυμπιακ• Μετ•λλιο. •ταν •μως το
αποφασ•σουμε και το πιστ•ψουμε, σ•γουρα θα το καταφ•ρουμε. Αν •μως αθετ•σουμε την
υπ•σχεση μας και αφου πετ•χουμε τον στ•χο μας, επαναπαυτο•με στις δ•φνες μας και
σταματ•σουμε την •σκηση τ•τε επιστρ•φουμε π•λι στην αρχ•.. στην εκκ•νηση.. δηλαδ• με
πολ• χαμ•νο χρ•νο. Επ•σης οι γονε•ς για να διατηρ•σουν τις βελτι•σεις που ε•χαν τα παιδι•
κατα την δι•ρκεια της θεραπε•ας πρ•πει να αφιερ•σουν χρ•νο •τσι •στε να διατηρηθε• η
πρ•οδος των παιδι•ν. Και αυτ• ε•ναι και το πιο κρ•σιμο σημε•ο της θεραπε•ας. Εμε•ς σαν
θεραπευτ•ς πετυχα•νουμε την γεν•κευση της κ•νησης δηλαδ• τις σωστ•ς κιν•σεις των μυ•ν
που •χει σαν αποτ•λεσμα την πλ•ρη αν•πτυξη των κινητικ•ν δεξιοτ•των του παιδιο• αλλα
και τις αυτοπεπο•θησης του που μ•χρι και πρ•ν απο την θεραπε•α δεν •ταν ενεργοποιημ•νη
και προσπαθο•με με την συνεχ• •σκηση και επαν•ληψη να αυτοματοποι•σουμε αυτ•ς τις
κιν•σεις και να τις διατηρ•σουμε αλλα και να τις καλυτερε•σουμε με την συνεχ• •σκηση.
Λ•γω •μως τις σ•ντομης δι•ρκειας της θεραπε•ας σαν θεραπευτ•ς, φτ•νουμε στο μ•γιστο
σημε•ο της γεν•κευσης, δ•νουμε την δυνατ•τητα στους γονε•ς να μπορ•σουν οι •διοι να
αυτοματοποι•σουν με συνεχ• •σκηση την πρ•οδο των παιδι•ν τους.Πληροφορ•ες,
Αρθρογραφ•α,www.therasuit.gr
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