
Γαριπίδηο Ιξρδάμηο 

Βιξλόγξο 3ξ ΓΔΛ Χαχδαρίξς 

Αμώρερεο πμεςμαρικέο λειρξςργίεο 

Μμήμη 

Ο εγκέσαλξο δέτεραι πληρξσξρίεο (ήτξςο, εικόμεο, ξπμέο) από ρξ περιβάλλξμ ριο ξπξίεο απξθηκεύει και ριο 

αμακαλεί μεμξμφμέμα ή πςμδςάζξμράο ρεο. 

Αςρή η ικαμόρηρα απξθήκεςπηο και αμάκληπηο ρφμ πληρξσξριώμ πξς δέτεραι ξ 

εγκέσαλξο είμαι η μμήμη. 

Δίμαι απαραίρηρη: για ριο αμώρερεο πμεςμαρικέο λειρξςργίεο όπφο η     

                          μάθηπη, ξ λόγξο,  κ.α 

                          αλλά  και για ρημ πρξπαρμξγή ρηο πςμπερισξράο  

Πραγμαρξπξιείραι πε πράδια: 

Μπξρεί μα είμαι βρατςπρόθεπμη (λίγα λεπρά) με επαμάληυη μεραρρέπερε πε μακρξπρόθεπμη 

η ξπξία πτερίζεραι με μόμιμεο δξμικέο και λειρξςργικέο αλλαγέο πρα μεςρικά κύρραρα ρξς εγκεσάλξς.  

Τξ είδξο η έμραπη και η επαμάληυη ρφμ ερεθιπμάρφμ καθξρίζξςμ ρξ πόπξ γρήγξρα θα μεραρραπεί η 

βρατςπρόθεπμη πε μακρξπρόθεπμη. 

Κάπξιεο πληρξσξρίεο πξς απξθηκεύξμραι πρη μακρξπρόθεπμη μμήμη 

εναπθεμξύμ με ρξ τρόμξ και ρελικά διαγράσξμραι και άλλεο παραμέμξςμ για 

πάμρα φο ρμήμα ρηο πςμείδηπηο μαο. 

Η μακρξτρόμια μμήμη περιλαμβάμει πξλςάριθμξςο μεςρώμεο πξς 

εμρξπίζξμραι πρξμ ιμιακό και πρξμ κρξρασικό λξβό και πτερίζξμραι με ρη μμήμη πρξπώπφμ, λένεφμ, 

εικόμφμ και ήτφμ. 

Η αμάκληπη από ρη μμήμη εμόο γεγξμόρξο ή εμόο αμρικειμέμξς απαιρεί ρημ αμάκληπη και ρξ πςμδςαπμό 

πξλλώμ πληρξσξριώμ πξς είμαι απξθηκεςμέμεο πε διάσξρεο περιξτέο ρξς εγκεσάλξς. 

Η απώλεια μμήμηο πε περίπρφπη ρραςμαριπμξύ εναρράραι από ρημ περιξτή ρξς ρραςμαριπμξύ, έρπι πε 

ρραςμαριπμό ρξς κρξρασικξύ λξβξύ έτξςμε απώλεια μμήμηο ρφμ ήτφμ 

 

Μάθηπη 

Δίμαι η διαδικαπία απόκρηπηο καιμξύργιαο γμώπηο, πξς πςμβάλλει πρημ πρξπαρμξγή ρηο πςμπερισξράο 

ρξς αρόμξς. 

Τύπξι μάθηπηο: 

Α. Δνξικείφπη. Αμαγμώριπη εμόο ερεθίπμαρξο φο μη πημαμρικξύ, με απξρέλεπμα ξ  

                    ξργαμιπμόο μα μαθαίμει μα μημ αμριδρά πε αςρό 

                   έμαο επαμαλαμβαμόμεμξο ήτξο παύει ύπρερα από κάπξιξ  

                   διάπρημα μα πρξκαλεί ρημ αμρίδραπή μαο.   

Β. Δςαιπθηρξπξίηπη. Αλλά έμα επαμαλαμβαμόμεμξ επώδςμξ ερέθιπμα  

                              έτει φο απξρέλεπμα ρημ ρατύρερη αμρίδραπη. 

Γ. Σςμειρμική μάθηπη. Ασξρά ρξ πςπτεριπμό δύξ ή περιππόρερφμ  

                                   ερεθιπμάρφμ (απρραπή – βρξμρή) 

Δ. Αμρίληυη. Αμάκληπη από ρη μμήμη πρξηγξύμεμφμ εμπειριώμ και ρη τρήπη ρξςο  

                   για ρημ επίλςπη πρξβλημάρφμ 
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Αυτόνομο Νευρικό  

Σφςτημα 

Συμπαθητικό Παραςυμπαθητικό 

                                                                                                                                   

Σςμπερισξρά 

Δίμαι ρξ πύμξλξ ρφμ απαμρήπεφμ πξς δίμει ξ ξργαμιπμόο πριο μεραβξλέο ρξς περιβάλλξμρξο.  

Διαμξρσώμεραι από ρημ αλληλεπίδραπη γεμερικώμ και περιβαλλξμρικώμ παραγόμρφμ 

Μπξρεί μα είμαι: Δμπρικρώδηο (καθξρίζεραι από ρξ γεμερικό ςλικό – ταμόγελξ) ή  

                       πςμπερισξρά πξς ρρξπξπξιείραι με ρη μάθηπη  

                       (βξηθά πρημ πρξπαρμξγή) και μπξρεί μα είμαι ενξικείφπη ή εςαιπθηρξπξίηπη. 

 

 

 

Αςρόμξμξ μεςρικό πύπρημα 

Πεπιλαμβάμει κέμσπα οξτ εμσξοίζξμσαι ςσξ Κεμσπικό μετπικό ςύςσημα και κιμησικά μεύπα 

Λεισξτπγεί ςτμεφώρ με ακξύςιξ σπόοξ 

Οι Λεισξτπγίερ σξτ πτθμίζξμσαι κτπίψρ αμσαμακλαςσικά 

Πληπξυξπίερ οξτ υσάμξτμ αοό σα ςολάφμα και σξ δέπμα 

ςσα κέμσπα σξτ εγκευάλξτ και σξτ μψσιαίξτ μτελξύ, εοενεπγάζξμσαι 

και με κιμησικά μεύπα υσάμξτμ ςε γάγγλια και αοό εκεί ςσα όπγαμα. 

Η εοενεπγαςία ατσώμ σψμ μετπικώμ ώςεψμ ςσα γάγγλια, δίμει ςσξ 

ΑΜΣ μία ατσξμξμία αοό σξ ΚΝΣ. 

      

Συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό η δράση τους είναι ανταγωνιστική 

 

το συμπαθητικό δπα ςε κασαςσάςειρ έμσαςηρ  

        ο.φ ατνάμει σξμ καπδιακό οαλμό  

              διαςσξλή σηρ κόπηρ σξτ ξυθαλμξύ 

 το παρασυμπαθητικό δπα ςε κασαςσάςειρ ηπεμίαρ 

        ο.φ ελασσώμει σξμ καπδιακό οαλμό 

 

Τξ ατσόμξμξ μετπικό ςύςσημα αμ και διασηπεί κάοξιξμ βαθμό ελετθεπίαρ, 

ελέγφεσαι αοό σξμ εγκέυαλξ. 

 

Καπδιά και αμαομξή ελέγφξμσαι αοό σξμ οπξμήκη αμ και η λεισξτπγία σξτρ είμαι κάσψ αοό σξμ έλεγφξ σξτ 

ατσόμξμξτ μετπικξύ ςτςσήμασξρ 

 

Παπόμξια ξ τοξθάλαμξρ ελέγφξμσαρ σξ ΑΝΣ πτθμίζει ση θεπμξκπαςία σξτ ςώμασξρ, σημ οείμα, ση δίχα κ.α 

Κέμσπα σξτ εγκευάλξτ πτθμίζξτμ μέςψ σξτ ΑΝΣ σημ ςτμοεπιυξπά ςε κασάςσαςη υόπσιςηρ και σα ςτμαιςθήμασα. 


