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➢ Οι νεροαπεικονιστικές μέθοδοι απεικονίζουν δομικές ή ανατομικές 
αλλαγές του εγκεφάλου.

➢ Δεν δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση του νευρικού 
συστήματος.

➢ Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης του νεογνικού και 
βρεφικού εγκεφάλου.

➢ Απολύτως απαραίτητα είναι τα κλινικά εργαλεία που εκτιμούν το νεογνό 
και το βρέφος και που συσχετίζουν τη λειτουργικότητα του νευρικού 
συστήματος με πιθανές βλάβες.



HAMMERSMITH NEONATAL NEUROLOGICAL 
EXAMINATION (ΗΝΝΕ)

• Το 1981 οι Lilly και Victor Dubowitz δημοσίευσαν μια 
συστηματοποιημένη μέθοδο για τη νευρολογική εκτίμηση του νεογνού. 

Η μέθοδος αυτή: 

➢ είναι απλή και αντικειμενική 

➢ γίνεται σε τελειόμηνα αλλά και σε πρόωρα 

➢ εκτελείται σε σύντομο χρόνο (περίπου σε 15 λεπτά)

➢ είναι κατάλληλη για επανειλημμένες εκτιμήσεις του νεογνού

➢ μπορεί να συσχετίσει βλάβες με παθολογικά κλινικά σημεία

• Το 1998 η μέθοδος αναθεωρήθηκε από την ίδια ομάδα αφαιρώντας 
λιγότερο χρήσιμα κλινικά σημεία και προσθέτοντας νέα ευκολότερα στην 
εκτίμησή τους.

• Είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη εξέταση σε κλινικό και ερευνητικό 
επίπεδο. Εφαρμόζεται μέχρι την ηλικία των 3 μηνών.



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL 
EXAMINATION (ΗIΝΕ)

• Μιας και η προαναφερθείσα μέθοδος αξιολόγησης του νεογνού 

αποδείχθηκε απλή και εύκολη ακόμη και για τον σχετικά άπειρο χρήστη, 

τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, η ίδια ομάδα ανέπτυξε μια 

συστηματοποιημένη μέθοδο για τη νευρολογική εκτίμηση του βρέφους.

• Η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιείται από την ηλικία των 3 μηνών 

μέχρι αυτή των 2 ετών.

• Η μέθοδος βασίζεται στις ίδιες αρχές με τη νεογνική νευρολογική 

εξέταση. Αποτελείται από κλινικά σημεία που αξιολογούν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, καθώς και 

σημεία που εξαρτώνται από την ηλικία και που αντανακλούν την αδρή και 

τη λεπτή κινητικότητα.

• Και στις δύο μεθόδους υπάρχει βαθμολόγηση, η οποία στη νευρολογική 

εξέταση του βρέφους επιτρέπει και την πρώιμη εντόπιση πιθανής εγκεφαλικής 

παράλυσης.



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL 
EXAMINATION (ΗIΝΕ)

• Η εξέταση γίνεται όταν το βρέφος είναι ξύπνιο και σε εγρήγορση.

• Το βρέφος πρέπει να φορά μόνο την πάνα του (εκτός από την εκτίμηση 
των κρανιακών νεύρων).

• Τα κλινικά σημεία που αφορούν στη θέση και στον τόνο, ιδανικά θα 
πρέπει να εξετάζονται με το βρέφος πάνω σε ένα στρώμα ή σε ένα χαλί.

• Η χρήση παιχνιδιών από τον εξεταστή επιτρέπεται, ώστε να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του βρέφους.

• Η εξέταση και η βαθμολόγηση των σημείων καλό είναι να γίνονται με τη 
σειρά που υπάρχουν στη φόρμα, ώστε να μη διαφύγει κάποιο.       
Παρ΄όλα αυτά, η ροή της εξέτασης πρέπει να προσαρμόζεται πάντα στο 
ίδιο το βρέφος.



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL 
EXAMINATION (ΗIΝΕ)

Απαραίτητα εργαλεία για την εξέταση:

➢ Ευκρινείς στόχοι σε πλαστικοποιημένες κάρτες (ώστε να καθαρίζονται) 
όπως ομόκεντροι άσπροι και μαύροι κύκλοι ή ασπρόμαυρο πρόσωπο ή 
κόκκινο και κίτρινο πρόσωπο ή μπάλα με έντονο χρώμα

➢ Κουδουνίστρα με χαμηλό ήχο

➢ Μικρό σφυράκι

➢ Χάρτινη μεζούρα



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION

Περιλαμβάνει 3 ενότητες και 37 κλινικά σημεία που καταγράφονται σε 
μια συγκεκριμένη φόρμα:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ (εκτιμώνται 26 σημεία):

➢ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (εκτιμώνται 5 σημεία)

➢ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ (εκτιμώνται 6 σημεία) (σημειώστε τις ασυμμετρίες)

➢ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (εκτιμώνται 2 σημεία)

➢ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TΟΝΟΥ (εκτιμώνται 8 σημεία)

➢ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (εκτιμώνται 5 σημεία)



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION

Περιλαμβάνει 3 ενότητες και 37 κλινικά σημεία που καταγράφονται σε 
μια συγκεκριμένη φόρμα:

2η ΕΝΟΤΗΤΑ :

➢ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (εκτιμώνται 8 σημεία) 

(δεν βαθμολογείται, σημειώστε ασυμμετρίες)

3η ΕΝΟΤΗΤΑ :

➢ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (εκτιμώνται 8 σημεία) (δεν βαθμολογείται)





HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION

Ονοματεπώνυμο:                                           Ημερομηνία Γέννησης:

Διάρκεια Κύησης:                                          Ημερομηνία Εξέτασης:

Χρονολογική /Διορθωμένη Ηλικία:             Περίμετρος κεφαλής:



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Συνολική βαθμολογία (μέγιστη 78):

Αριθμός ασυμμετριών:

Βαθμολογία συμπεριφοράς (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνολική βαθμολογία):

Επιμέρους βαθμολογία:

Λειτουργικότητα κρανιακών νεύρων (μέγιστοι βαθμοί 15, 5X3):

Στάση (μέγιστοι βαθμοί 18, 6X3):

Κινήσεις (μέγιστοι βαθμοί 6, 2X3):

Τόνος (μέγιστοι βαθμοί 24, 8X3):

Αντανακλαστικά και αντιδράσεις (μέγιστοι βαθμοί 15, 5X3):

ΣΧΟΛΙΑ:

➢ Τρόπος βαθμολογίας: ιδανική αντίδραση 3, πτωχή 1.

➢ Βαθμολογείται μόνο η 1η ενότητα!



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION

• Η πρώτη στήλη αντιστοιχεί στο εύρημα που συνήθως ανευρίσκεται στο 
φυσιολογικό πληθυσμό και σε πάνω από το 75% του γενικού πληθυσμού. 

• Η δεύτερη στήλη αντιστοιχεί στο εύρημα που ανευρίσκεται σπανιότερα 
και στο 10-25% του γενικού πληθυσμού. 

• Η τρίτη και η τέταρτη στήλη αντιστοιχούν στο εύρημα που ανευρίσκεται 
σε λιγότερο από το 10% του γενικού πληθυσμού. 

• Η ύπαρξη ενός μεμονωμένου κλινικού σημείου εκτός της πρώτης ή της 
δεύτερης στήλης δεν υποδηλώνει απαραίτητα παθολογία.

• Ο κίνδυνος παθολογίας αυξάνεται όσο πιο πολλά είναι τα ευρήματα 
στις στήλες 3 και 4.



HAMMERSMITH INFANT NEUROLOGICAL EXAMINATION

• Η απάντηση σε κάθε κλινικό σημείο υποδεικνύεται κυκλώνοντάς την.

• Αν η απάντηση δεν αντιστοιχεί με σαφήνεια σε καμία στήλη, τότε 
σημειώνουμε στην κάθετη γραμμή μεταξύ των δύο στηλών. 

• Σε ορισμένα κλινικά σημεία υπάρχουν δύο ενδεχόμενα στο ίδιο κουτί. 

• Σε περίπτωση ασυμμετρίας πρέπει απαραίτητα να σημειωθεί και να 
περιγραφούν τα ευρήματα της κάθε πλευράς χωριστά. Άλλωστε υπάρχει 
στα δεξιά της φόρμας ιδιαίτερη στήλη γι’ αυτό. 

➢ Να σημειωθεί ότι ήπιες ασυμμετρίες (μέγιστη διαφορά μία στήλη) 
κυρίως στα κλινικά σημεία που αφορούν στο μυϊκό τόνο και στα 
αντανακλαστικά και στις αντιδράσεις είναι συχνές και παροδικές. Ωστόσο 
σοβαρές ή παραμένουσες ασυμμετρίες οποιουδήποτε βαθμού πρέπει να 
επαναξιολογούνται με μεγάλη προσοχή!





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

• Η εξέταση ξεκινά με το βρέφος ντυμένο και παρατηρώντας την 
αυθόρμητη εμφάνιση του προσώπου και κυρίως την ακεραιότητα 
ή την πιθανή ασυμμετρία των εκφράσεων (προσωπικό 7).

• Οι κινήσεις των οφθαλμών και η απάντηση στα οπτικά ερεθίσματα 
(οπτικό 2, κοινό κινητικό 3, τροχιλιακό 4 και απαγωγό 6), 
εκτιμώνται με την παρακολούθηση από το βρέφος ενός στόχου 
(κόκκινη μπάλα) σε κυκλική κίνηση. 

• Η απάντηση στα ακουστικά ερεθίσματα (ακουστικό 8), εκτιμάται 
με την παραγωγή ενός ήχου με μία κουδουνίστρα, εκτός του 
οπτικού πεδίου του βρέφους. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ακοολογικός έλεγχος 
πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως!



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

• Οι γονείς θα πρέπει να ερωτηθούν λεπτομερώς για πιθανά 
προβλήματα σε σχέση με το θηλασμό και την κατάποση, όπως και 
για την πιθανή παρουσία υπερβολικής σιελόρροιας (τρίδυμο 5, 
προσωπικό 7, γλωσσοφαρυγγικό 9, πνευμονογαστρικό 10, 
υπογλώσσιο 12).

• Τα σημεία αυτά δεν αλλάζουν με την ηλικία.

• Σε μία πλήρη νευρολογική εκτίμηση τα αντανακλαστικά της κόρης 
στο φως, του κερατοειδούς και του εμετού καθώς και η 
βυθοσκόπηση πρέπει να εξεταστούν.



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

1. ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (σε ηρεμία και σε κλάμα ή μετά από ερέθισμα): 

Χαμογελά ή αντιδρά σε ερεθίσματα κλείνοντας τα μάτια και 
μορφάζοντας (3)

Κλείνει τα μάτια αλλά όχι σφιχτά, περιορισμένη εκφραστικότητα 
προσώπου (1)

Ανέκφραστο, δεν αντιδρά σε ερεθίσματα (0)

2. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: 

Φυσιολογικές συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών (3) 

Διαλείπουσα απόκλιση των οφθαλμών ή παθολογικές κινήσεις (1)

Συνεχής απόκλιση των οφθαλμών ή παθολογικές κινήσεις (0)



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ (ελέγχεται η ικανότητα να 
παρακολουθεί  ένα μαύρο ή άσπρο στόχο ή την κόκκινη μπάλα): 

Παρακολουθεί το στόχο σε πλήρες τόξο (3)

Παρακολουθεί το στόχο σε μέρος του τόξου (1)

Δεν παρακολουθεί το στόχο (0)

4.    ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ (ελέγχεται η απάντηση σε μία  
κουδουνίστρα): 

Αντιδρά στο ερέθισμα και από τις δύο πλευρές (3) 

Αμφίβολη απάντηση στα ερεθίσματα ή ασυμμετρία της απάντησης (1)

Δεν απαντά στα ερεθίσματα (0)









1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

5. ΘΗΛΑΣΜΟΣ/ΚΑΤΑΠΟΣΗ (το βρέφος παρακολουθείται στο στήθος ή στο 
μπιμπερόν. Αν είναι μεγαλύτερο σε ηλικία ερωτάται η μητέρα για τη 
σίτιση και για το αν υπάρχουν συνοδά συμπτώματα όπως βήχας ή 
υπερβολική σιελόρροια): 

Καλές θηλαστικές κινήσεις και κατάποση(3)

Πτωχές θηλαστικές κινήσεις ή/και κατάποση (1)

Απουσία αντανακλαστικού θηλασμού, απουσία κατάποσης (0)





➢ Τα σημεία που αφορούν στην καθιστή θέση εκτιμώνται όταν το 
βρέφος κάθεται είτε με μικρή υποστήριξη στα ισχία από τον 
εξεταστή είτε ανεξάρτητα.

➢ Η θέση της κεφαλής στην καθιστή θέση εκτιμάται καθόλη τη 
διάρκεια της νευρολογικής αξιολόγησης (εξαρτάται από την 
ηλικία). Στην ηλικία του 1 μηνός πάνω από το 90% των βρεφών 
έχει την κεφαλή κάθετα στην καθιστή θέση, με το πηγούνι στη 
μέση γραμμή.

➢ Η θέση του κορμού εκτιμάται για πιθανή κυρτότητα και 
ασυμμετρία ή για απόκλιση από τη μέση γραμμή (εξαρτάται από 
την ηλικία).  Στην ηλικία των 7 μηνών πάνω από το 90% των 
βρεφών κάθεται με ευθεία ράχη.

➢ Η θέση των άνω άκρων και των άκρων χειρών αφορά στην 
επικρατούσα αυθόρμητη θέση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.



➢ Η θέση των κάτω άκρων εκτιμάται στο βαθύ κάθισμα με το βρέφος 
καθιστό σε επίπεδη επιφάνεια με τα άκρα σε ευθεία. 
Καταγράφεται η ικανότητα να κάθεται χωρίς ή με κεκαμμένα
γόνατα, η γωνία των γονάτων και η κυρτότητα ή μη της ράχης 
(εξαρτάται από την ηλικία). Στην ηλικία των 7 μηνών πάνω από το 
90% των βρεφών κάθεται με ευθεία ράχη και τεντωμένα ή 
ελαφρώς κεκαμμένα κάτω άκρα.

➢ Η θέση των άκρων ποδών εκτιμάται τόσο στην ύπτια όσο και στην 
όρθια θέση. Το βρέφος κρατιέται από τον εξεταστή στην όρθια 
θέση (συνήθως στην ηλικία των 5-6 μηνών το βρέφος στηρίζει 
πλήρως το βάρος του) ή στέκεται ανεξάρτητα. Η μόνιμη τάση 
στήριξης του βρέφους στις άκρες των δακτύλων ή με τα δάκτυλα 
ανασηκωμένα ή κουλουριασμένα είναι παθολογική σε 
οποιαδήποτε ηλικία.



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

1. ΚΕΦΑΛΗ (σε καθιστή θέση): 

Στη μέση γραμμή, ευθεία (3)

Ελαφριά κλίση στο πλάι ή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (1)

Εκσεσημασμένη κλίση στο πλάι ή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (0)



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

2. ΚΟΡΜΟΣ (σε καθιστή θέση): 

Ευθειασμένος (3)

Ελαφρά κυρτός ή με κλίση προς το πλάι (1) 

Ιδιαίτερα κυρτός, γέρνει προς τα πίσω ή κλίση προς το πλάι (0)





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

3. ΑΝΩ ΑΚΡΑ (σε ηρεμία):

Σε ουδέτερη θέση: σε ευθεία ή σε ελαφριά κάμψη (3) 

Σε ελαφριά έσω ή έξω στροφή. Διαλείπουσα δυστονική θέση (1)

Εκσεσημασμένη έσω ή έξω στροφή ή διαλείπουσα δυστονική θέση.

Ημιπληγική στάση (0)

4. ΑΚΡΕΣ ΧΕΙΡΕΣ:

ανοιχτές παλάμες (3)

διαλειπόντως τα χέρια σε γροθιά ή ο αντίχειρας σε προσαγωγή (1)

μονίμως τα χέρια σε γροθιά και ο αντίχειρας σε προσαγωγή (0)



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

5. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ: 

σε καθιστή θέση:

κάθεται με ευθεία ράχη και τα κάτω άκρα σε ευθεία ή σε ελαφριά κάμψη 

(σταθερό κάθισμα) (3)

κάθεται με ευθεία ράχη αλλά με τα γόνατα σε γωνία 15-20  ̊ (1)

αδυναμία να κάτσει με ευθεία ράχη εκτός αν τα γόνατα βρίσκονται σε 

μεγάλη κάμψη (ασταθές κάθισμα) (0)



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

5. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ: 

σε ύπτια και σε όρθια θέση:

κάτω άκρα σε ουδέτερη θέση σε ευθεία ή σε ελαφριά κάμψη (3)

ελαφριά έξω στροφή (2)

έσω ή έξω στροφή ισχίων (1)

εκσεσημασμένη έσω (συνήθως) ή έξω στροφή ή μόνιμη έκταση ή κάμψη ή 

αγκυλώσεις στα ισχία και στα γόνατα



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

6. ΑΚΡΟΙ ΠΟΔΕΣ: 

σε ύπτια θέση:

στο κέντρο σε ουδέτερη θέση (3)

ελαφριά έσω ή έξω στροφή (1)

εκσεσημασμένη έσω ή έξω στροφή αστραγάλου (0)

σε όρθια θέση:

δάχτυλα ανάμεσα στην έκταση και στην κάμψη (3)

διαλειπόντως στέκεται στις μύτες των δακτύλων ή με τα δάκτυλα 

ανασηκωμένα ή κουλουριασμένα (1)

μονίμως στέκεται στις μύτες των δακτύλων ή με τα δάκτυλα 

ανασηκωμένα ή κουλουριασμένα (1)





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

• Τα κλινικά αυτά σημεία βασίζονται στην παρατήρηση της αυθόρμητης 
και εκούσιας κινητικότητας καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης.

• Η παρατήρηση θα πρέπει να γίνεται τόσο στην ύπτια θέση όσο και όταν 
το βρέφος εκτελεί εκούσιες κινήσεις.

• Η ποσότητα και η ποιότητα των κινήσεων πρέπει να βαθμολογούνται 
χωριστά, μιας και η ποσότητα των κινήσεων μπορεί να είναι εντός 
φυσιολογικών πλαισίων ενώ η ποιότητα να είναι παθολογική. 



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ (παρατηρήστε το βρέφος σε ύπτια θέση): 

φυσιολογικές (3)

υπερβολικά πολλές ή νωθρές (1)

ελάχιστες ή απούσες  (0)

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ (παρακολουθήστε την αυτόματη, εκούσια κινητικότητα του 

βρέφους κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης):

ελεύθερες, εναλλασσόμενες, ομαλές (3)

άρρυθμες, ακανόνιστες, ήπιος τρόμος (1)

περιορισμένες και συγχρονισμένες/

σπασμοί εκτεινόντων/αθετωσικές/αταξικές/ 

έντονα τρομώδεις/μυοκλονικοί σπασμοί/δυστονικές κινήσεις (0)





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

• Τα κλινικά σημεία που αφορούν στον μυϊκό τόνο, ιδανικά θα πρέπει να 
εξετάζονται με το βρέφος πάνω σε ένα στρώμα ή σε ένα χαλί.

• Η εξέταση κάθε κλινικού σημείου μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί  
2-3 φορές, κυρίως για την αξιολόγηση πιθανών ασυμμετριών.

• Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται με το ίδιο χέρι του εξεταστή.



1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

1. ΣΗΜΕΙΟ ΦΟΥΛΑΡΙΟΥ: κρατήστε την άκρα χείρα του βρέφους και   

έλξτε το άνω άκρο κατά μήκος του στήθους μέχρι να αισθανθείτε  

αντίσταση. Η κεφαλή πρέπει να είναι στη μέση γραμμή. Σημειώστε τη 

θέση του αγκώνα σε σχέση με τη μέση γραμμή. Το σημείο αυτό  

αξιολογεί τον τόνο της ωμικής ζώνης.

(3)                                          (1)                                   (0)

(χωριστή σημείωση για κάθε άκρο)

Δεν εξαρτάται από την ηλικία





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ: σηκώστε το άνω άκρο προς τα επάνω 

κρατώντας το από τον καρπό, κατά μήκος της κεφαλής του βρέφους. 

Σημειώστε την αντίσταση στον ώμο και στον αγκώνα.

αντίσταση που υπερνικάται με ευκολία (3)

αντίσταση που υπερνικάται με δυσκολία (2)

καμία αντίσταση (1)

αντίσταση που δεν υπερνικάται (0)

(χωριστή σημείωση για κάθε άκρο)

Μικρή μεταβολή με την ηλικία





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

3. ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ/ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ: κρατήστε σταθερό το άνω άκρο 

κατά τον πρηνισμό/υπτιασμό του αντιβράχιου. Σημειώστε την αντίσταση. 

πλήρης πρηνισμός και υπτιασμός, χωρίς αντίσταση (3)

πλήρης πρηνισμός και υπτιασμός, με αντίσταση που υπερνικάται (1) 

αδύνατος ο πλήρης πρηνισμός και υπτιασμός, με μεγάλη αντίσταση (0)

Μικρή μεταβολή με την ηλικία. Στην πλειοψηφία των βρεφών στην ηλικία 

των 3-4 μηνών, επιτυγχάνεται πλήρης πρηνισμός και υπτιασμός χωρίς 

αντίσταση.

❖ Στις παθολογικές καταστάσεις συνήθως επικρατεί ο πρηνισμός.





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

4. ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ: με το βρέφος σε ύπτια θέση και τα κάτω άκρα σε 

έκταση και στη μέση γραμμή, απάγετέ τα όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Σημειώστε τη γωνία που σχηματίζουν.

εύρος 150  -̊ 80  ̊ (3)

εύρος > 170  ̊ (1)

εύρος < 80  ̊ (0)

(χωριστή σημείωση για κάθε άκρο)

Μικρή μεταβολή με την ηλικία 





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

5. ΙΓΝΥΑΚΗ ΓΩΝΙΑ: σε ύπτια θέση, κρατώντας τους γλουτούς του βρέφους 

σε επαφή με το κρεβάτι, κάμψτε ταυτόχρονα τα ισχία πάνω στην κοιλιά 

και στη συνέχεια εκτείνετε τα γόνατα μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. 

Σημειώστε τη γωνία του άνω και κάτω τμήματος του κάτω άκρου. 

εύρος 150  -̊ 100  ̊ (3)

εύρος 150  -̊ 160  ̊ (2)

εύρος ~ 90  ̊ ή > 170  ̊ (1)

εύρος < 80  ̊ (0)

(χωριστή σημείωση για κάθε άκρο)

Μεταβάλλεται με την ηλικία- Εύρος ~ 90  ̊ συχνό εύρημα μέχρι 6 μηνών





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ

6. ΡΑΧΙΑΙΑ ΚΑΜΨΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ: με το κάτω άκρο σε ευθεία γραμμή 

και το γόνατο σε έκταση πιέζοντάς το με το χέρι σας, κάμψτε με το άλλο 

σας χέρι στο πέλμα ραχιαία την ποδοκνημική. Σημειώστε τη γωνία του 

άκρου ποδός και όλου του κάτω άκρου. 

εύρος 30  -̊ 85  ̊ (3)

εύρος 20  -̊ 30  ̊ (2)

εύρος  < 20  ή̊ 90  ̊ (1)

εύρος  > 90  ̊ (0)

(χωριστή σημείωση για κάθε άκρο)

Δεν εξαρτάται από την ηλικία





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΝΟΥ

7. ΕΛΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ: τραβήξτε το βρέφος από τους καρπούς στην 

καθιστή θέση. Υποστηρίξτε την κεφαλή αν χρειαστεί. 

(3)                                 (1)                              (0)

(3)                                      (1)                               (0)

Δεν μεταβάλλεται μετά την ηλικία των 3 μηνών.

Μικρή μεταβολή με την ηλικία- Στήλη (1), 3-4 μηνών

8. ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΙΩΡΗΣΗ: κρατήστε το βρέφος οριζόντια γύρω από την κοιλιά. 
Σημειώστε τη θέση της κεφαλής, της ράχης και την κάμψη των άκρων.







1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ: τραβήξτε το βρέφος από 
τον καρπό του ενός άνω άκρου από την ύπτια θέση, σταθεροποιώντας 
το αντίθετο ισχίο και σημειώστε την αντίδραση του άλλου άνω άκρου, 
στην προσπάθεια του βρέφους να στηριχθεί.

έκταση άνω άκρου και άκρας χείρας (3)

το άνω άκρο σε μικρή κάμψη (1) 

το άνω άκρο σε πλήρη κάμψη (0)

(χωριστή σημείωση για κάθε άκρο)

Μεταβάλλεται με την ηλικία - σταθερό μετά την ηλικία των 3-4 μηνών







1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

2. ΚΑΘΕΤΗ ΑΙΩΡΗΣΗ: κρατήστε το βρέφος από τις μασχάλες, έτσι ώστε να 

βλέπει την μητέρα του. Σιγουρευτείτε ότι τα πόδια δεν αγγίζουν καμία 

επιφάνεια. Μπορείτε να γαργαλήσετε τα πόδια για να προκαλέσετε το 

κλώτσημα. 

Κλωτσά γερά και συμμετρικά (3)

Κλωτσά περισσότερο με το ένα πόδι ή αδύναμο κλώτσημα (1)

Δεν κλωτσά ακόμη και μετά από ερέθισμα ή ψαλιδισμός (0)

Δεν μεταβάλλεται με την ηλικία-μετά την ηλικία των 18 μηνών κλωτσούν λιγότερο





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

3. ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ:(περιγράψτε την πλευρά που βρίσκεται πάνω).Κρατήστε 

το βρέφος κατακόρυφα κοντά στα ισχία (και όχι από τις μασχάλες) έτσι 

ώστε να βλέπει την μητέρα του και γρήγορα φέρτε το πλάγια προς την 

οριζόντια θέση. Σημειώστε τη θέση του κορμού, της σπονδυλικής στήλης, 

των άκρων και της κεφαλής. 

(3)                      (2)                           (1)                         (0)

Μεταβάλλεται με την ηλικία-υπάρχει μεγάλο εύρος φυσιολογικής 
διακύμανσης







1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

4. ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΗ: κρατήστε το βρέφος κάθετα από τη 

μέση του και ξαφνικά ωθείστε το προς τα εμπρός. Σημειώστε την 

αντίδραση/συμμετρία των άνω άκρων. Εμφανίζεται μετά τους 6 μήνες.

συμμετρική αντίδραση                    καμία αντίδραση

(3)                                                       (0) 

❖ Να σημειωθεί ότι τα βρέφη < 6 μηνών έχουν ατελείς προστατευτικές 
αντιδράσεις.





1η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

5. ΤΕΝΟΝΤΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ: δικεφάλου, γόνατος, σφυρών 

το βρέφος πρέπει να είναι ήρεμο, σε καθιστή ή σε ύπτια θέση 

(χρησιμοποιήστε μικρό σφυράκι ή τα δάκτυλά σας)

Εκλύονται εύκολα (3)

Σχετικά ζωηρά (2)

Ζωηρά (1) 

Κλόνος ή απουσία (0) 

❖ Οι πιο άπειροι εξεταστές δυσκολεύονται τόσο στην εξέταση όσο και στην 
ερμηνεία των τενόντιων αντανακλαστικών.

❖ Η κατάσταση του βρέφους επηρεάζει την αντίδρασή του.

❖ Η αξιολόγησή τους έχει πολύ χαμηλή συμφωνία μεταξύ των εξεταστών. 

❖ Έχουν επιλεγεί τα πιο σημαντικής κλινικής αξίας στην παρούσα 
αξιολόγηση.







2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ  

➢ Η ενότητα αυτή ΔΕΝ βαθμολογείται, σημειώστε ασυμμετρίες.                  
Η κάθετη στήλη που βρίσκεται δεξιά αφορά στην ηλικία επίτευξης της 
επιδεξιότητας, καθώς και αν παρατηρήθηκε κατά την εξέταση ή αν 
αναφέρθηκε. Αφορά στον κινητικό τομέα.

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ: 

δεν μπορεί να κρατήσει την κεφαλή σε όρθια θέση (φυσιολογικό έως 3 

μηνών)

ταλαντεύει την κεφαλή (φυσιολογικό έως 4 μηνών)

σταθερή στήριξη της κεφαλής σε όρθια θέση  (φυσιολογικό από 5 μηνών)



2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ  

2. ΚΑΘΙΣΜΑ: 

δεν κάθεται

κάθεται με υποστήριξη στα ισχία (φυσιολογικό στους 4 μήνες)

κάθεται με πρόσθια στήριξη (φυσιολογικό στους 6 μήνες)

κάθεται σταθερά (φυσιολογικό στους 7-8 μήνες)

κάθεται και περιστρέφεται (φυσιολογικό στους 9 μήνες)



2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ  

3. ΕΚΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: (σημειώστε με ποιο χέρι)

δεν συλλαμβάνει

συλλαμβάνει με όλο το χέρι 

χρησιμοποιεί δείκτη και αντίχειρα αλλά με ανώριμη λαβή 

λαβή με δείκτη και αντίχειρα



2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ  

4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΛΩΤΣΑ (σε ύπτια θέση):

δεν κλωτσά 

κλωτσά οριζόντια χωρίς να σηκώνει τα πόδια

κλωτσά κατακόρυφα (φυσιολογικό στους 3 μήνες)

πιάνει τα πόδια του (φυσιολογικό στους 4-5 μήνες)

πιάνει τα δάκτυλα των ποδιών του 

(φυσιολογικό στους 5-6 μήνες)



2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ  

5. ΡΟΛΛΑΡΙΣΜΑ:  (σημειώστε τις πλευρές)

δεν γυρνά

γυρνά στο πλάι (φυσιολογικό στους 4 μήνες)

γυρνά από την πρηνή στην ύπτια θέση (φυσιολογικό στους 6 μήνες)

γυρνά από την ύπτια στην πρηνή θέση (φυσιολογικό στους 6 μήνες)



2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ  

6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΗΜΑ: (σημειώστε αν ανασηκώνονται οι γλουτοί)

δεν σηκώνει το κεφάλι

στηρίζεται στους αγκώνες (φυσιολογικό στους 3 μήνες)

στηρίζεται σε τεντωμένα χέρια (φυσιολογικό στους 4 μήνες)

μπουσουλά στηριζόμενο στην κοιλιά (φυσιολογικό στους 8 μήνες)

μπουσουλά στα χέρια και στα πόδια (φυσιολογικό στους 10 μήνες)



2η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 

7. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣΗ

δεν στηρίζει το βάρος του

στηρίζει το βάρος του (φυσιολογικό στους 4 μήνες)

στέκεται με υποστήριξη (φυσιολογικό στους 7 μήνες)

στέκεται όρθιο χωρίς βοήθεια (φυσιολογικό στους 12 μήνες)

8. ΒΑΔΙΣΗ: 

χοροπηδά (φυσιολογικό στους 6 μήνες)

κάνει πλάγια βήματα, περπατά πιάνοντας να στηριχτεί (φυσιολογικό 

στους 12 μήνες)

περπατά ανεξάρτητα (φυσιολογικό στους 15 μήνες)





3η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

➢ Η ενότητα αυτή ΔΕΝ βαθμολογείται. Περιλαμβάνει 6 στήλες.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ: 

δεν αφυπνίζεται

νυσταλέο

κοιμάται αλλά αφυπνίζεται εύκολα

ξύπνιο αλλά δεν δείχνει ενδιαφέρον

χάνει το ενδιαφέρον

διατηρεί το ενδιαφέρον



3η ΕΝΟΤΗΤΑ :
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ευερέθιστο, απαρηγόρητο

ευερέθιστο, παρηγοριέται από τη μητέρα  

ευερέθιστο όταν το πλησιάζουμε

ούτε χαρούμενο, ούτε λυπημένο

χαρούμενο, γελαστό 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: 

σε απόσυρση, αποφεύγει την επαφή

διστακτικό  

δέχεται την προσέγγιση

φιλικό



➢ Η νευρολογική εξέταση συμβάλλει στην πρώιμη αναγνώριση των 
υψηλού κινδύνου βρεφών για σοβαρά νευροαναπτυξιακά προβλήματα.

➢ Παρόλα αυτά, η κάτω του ιδανικού βαθμολογία δε σημαίνει απαραίτητα 
ότι το βρέφος είναι νευρολογικά παθολογικό αλλά επισημαίνει ότι πρέπει 
να επαναξιολογηθεί.

➢ Η επανειλημμένη νευρολογική αξιολόγηση διαχωρίζει τα βρέφη με 
επιμένοντα παθολογικά σημεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και 
πρώιμης παρέμβασης. 


