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Η πρακτική 
της Nευροψυχολογικής εκτίμησης

1

χολογία συνεισέφερε τους δύο άλλους τομείς γνώσης και
δεξιότητας που είναι αναπόσπαστοι του επιστημονικού
κλάδου και της κλινικής πρακτικής της νευροψυχολογίας
σήμερα. Εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, ξεκινώντας από τον
Binet (με τον Simon, 1908) και τον Spearman (1904), ανέ-
πτυξαν αρχικά δοκιμασίες για να συλλάβουν αυτή την
αφηρημένη έννοια «νοημοσύνη». Ακολουθώντας αυτούς
τους πρωτοπόρους, ειδικοί στη μέτρηση της διανοητικής
ικανότητας παρήγαγαν ένα μεγάλο αριθμό εξεταστικών
τεχνικών για τη σύντομη εξέταση νεοσυλλέκτων στο
στρατό και για να επιβοηθήσουν εκπαιδευτικές αξιολο-
γήσεις˙ μερικές από αυτές τις τεχνικές —όπως οι Προ-
οδευτικές Μήτρες του Raven, οι Κλίμακες Νοημοσύνης
του Wechsler, και οι Δοκιμασίες Επίτευξης Ευρέως Φά-
σματος— έχουν ενσωματωθεί στο ευρέως αποδεκτό «ρε-
περτόριο» νευροψυχολογικών δοκιμασιών (Boake, 2002).
H κοινωνική αποδοχή των εκπαιδευτικών εκτιμήσεων
οδήγησε σε μια αύξηση μεγάλης κλίμακας, στατιστικά
εξαρτώμενων προγραμμάτων δοκιμασιών που παρείχαν
στη νευροψυχολογία μια κατανόηση της φύσης και της
ποικιλίας των νοητικών ικανοτήτων από μια κανονιστική
οπτική. Η εκπαιδευτική εκτίμηση υπήρξε επίσης η πηγή
όλο και πιο αξιόπιστων τεχνικών μέτρησης και στατιστι-
κών εργαλείων για τη στάθμιση δοκιμασιών και την
ανάπτυξη κανονιστικών δεδομένων, ανάλυσης των ευ-
ρημάτων της έρευνας και μελετών εγκυρότητας (Anastasi
& Urbina, 1997˙ Mayrhauser, 1992˙ McFall & Townsend,
1998). Κλινικοί ψυχολόγοι και ψυχολόγοι που ειδικεύον-
ται στην έρευνα της προσωπικότητας και της κοινωνικής
συμπεριφοράς δανείστηκαν και επεξεργά στηκαν περαι-
τέρω αρχές και τεχνικές που βρήκαν στο χώρο της εκ-
παιδευτικής εκτίμησης δίνοντας στη νευροψυχολογία
αυτή τη σημαντική διάσταση στην αξιολόγηση (Cripe,
1997˙ G.J. Meyer et al., 2001).

Η άλλη καθοριστική εκτίμηση της ψυχολογίας στη
νευροψυχολογική εκτίμηση προέρχεται κυρίως από πει-
ραματικές μελέτες των γνωστικών λειτουργιών και σε
ανθρώπους και σε άλλα ζώα. Στην πρώιμη φάση τους,
οι γνωσιακές μελέτες σε ανθρώπους ασχολήθηκαν κυ-
ρίως με φυσιολογικά υποκείμενα —κατά κανόνα φοι-
τητές πανεπιστημίων που μερικές φορές κέρδιζαν βαθμούς
στα μαθήματα για τη συνεργασία τους. Μελέτες σε ζώα
και κλινικές αναφορές εγκεφαλικά τραυματισμένων αν-
θρώπων, ιδιαίτερα στρατιωτών με εντοπισμένα τραύματα
και ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, αποκάλυψαν ό,τι
ήταν γνωστό σχετικά με τις μεταβολές και τους περιο-

Η απεικόνιση δεν αρκεί.
Mortimer Mishkin, 1988

Η κλινική νευροψυχολογία είναι μια εφαρμοσμένη επι-
στήμη που ασχολείται με την έκφραση της εγκεφαλικής
δυσλειτουργίας στη συμπεριφορά. Οφείλει τις βασικές
—και συχνά ευφάνταστες— αρχές της σε εκείνους που,
από τα πρώιμα ιστορικά χρόνια, αναρωτήθηκαν τι
ωθούσε τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως
συμπεριφέρονται να πράξουν αυτά που έπρατταν.
Αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι, οι ιατροί, οι επιστήμονες, οι
καλλιτέχνες, οι εφευρέτες και οι ονειροπόλοι που πρώτοι
έστρεψαν την προσοχή σε αυτό που φαινόταν να είναι ο
σύνδεσμος μεταξύ των σωματικών δομών (όχι απαραί-
τητα του εγκεφάλου) και των συνηθισμένων αντιδρά-
σεων των ανθρώπων σε συνηθισμένες καταστάσεις και
το παράδοξο της συμπεριφοράς τους (Castro–Caldas &
Grafman, 2000˙ Finger, 1994, 2000˙ C.G. Gross, 1998˙ L.H.
Marshall & Magoun, 1998). Στο 19ο αιώνα η ιδέα των
ελεγχόμενων παρατηρήσεων έγινε κοινά αποδεκτή, πα-
ρέχοντας έτσι το θεμελιώδες μέσο με το οποίο η πρώτη
γενιά νευροεπιστημόνων κατέστρωσε το βασικό σχήμα
των σχέσεων εγκεφάλου–συμπεριφοράς που εξακολου-
θούν να ισχύουν σήμερα (Benton, 2000˙ Benton [επιλεγ-
μένες δημοσιεύσεις L. Costa & Spreen, 1985, passim]˙
Βοring, 1950˙ M. Critchley & Critchley, 1998˙ Hécaen &
Lanteri–Laura, 1977˙ Stringer, Cooley, & Christensen, 2002˙
N.J. Wade & Brozek, 2001).

Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, εγκέφαλοι φέροντες
τραύματα από τον πόλεμο έδωσαν την κύρια ώθηση
στην ανάπτυξη της κλινικής νευροψυχολογίας. Η
ανάγκη για σύντομη εξέταση διάκρισης και διάγνωσης
των εγκεφαλικά τραυματισμένων και συμπεριφορικά
διαταραγμένων στρατιωτών κατά τον πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο και για τη μετέπειτα αποκατάστασή τους
δημιούργησε μεγάλης κλίμακας ζήτηση για νευροψυχο-
λογικά προγράμματα (π.χ., K. Goldstein, 1995 [1939]˙
Homskaya, 2001˙ βλ. παραπομπές στο Luria, 1973b˙ Pop-
pelreuter, 1990 [1917]˙ W.R. Russell [βλ. παραπομπές New-
combe, 1969]). O δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και
μετά οι πόλεμοι στην ανατολική Ασία και τη Μέση Ανα-
τολή προώθησαν την εξέλιξη πολλών ταλαντούχων νευ-
ροψυχολόγων και αυξανόμενα πολύπλοκων τεχνικών
εξέτασης και θεραπείας.

Ενώ η κλινική νευροψυχολογία ανιχνεύει την κατα-
γωγή της απευθείας στις κλινικές νευροεπιστήμες, η ψυ-
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φαλική βλάβη. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι και σύμβουλοι
ζητούν τη βοήθεια της νευροψυχολογίας για την ανα-
γνώριση μεταξύ των υποψηφίων των υπηρεσιών τους,
εκείνων που μπορεί να έχουν υποκείμενες νευρολογικές
διαταραχές. Οι νευρολόγοι και οι νευροχειρουργοί
επιζητούν συμπεριφορικές αξιολογήσεις επικουρικά
της διάγνωσης και για την καταγραφή της πορείας
των εγκεφαλικών διαταραχών και των επιδράσεων
της θεραπείας (π.χ., Grabowski et al., 2002). Μια γό-
νιμη αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα μεταξύ της νευ-
ροψυχολογίας και της γεροντολογίας που ενισχύει τη
γνώση και τις κλινικές εφαρμογές κάθε ενός κλάδου
(βλ. κεφ. 8, σελ. 344-352).

Η παιδονευροψυχολογία αναπτύχθηκε χέρι χέρι με
την πρόοδο στη μελέτη της διανοητικής καθυστέρησης,
των μαθησιακών δυσκολιών και των συμπεριφορικών
προβλημάτων των παιδιών. Καθώς το παρόν σύγγραμμα
ασχολείται με νευροψυχολογικά θέματα σχετικά με ενηλί-
κου, παραπέμπουμε τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη στην
τρέχουσα βιβλιογραφία της νευροψυχολογίας των παι-
διών (V. Anderson et al., 2001˙ Baron, Fennell & Voeller,
1995˙ Pennington, 2002˙ C. Reynolds & Fletcher–Janzen,
1997˙ Sattler, 2001a,b˙ L.T. Singer & Zeskind, 2001˙ Teeter
& Semrud–Clikeman, 1997˙ Yeates, Ris & Taylor, 2000).
Ενήλικοι των οποίων τα γνωστικά και συμπεριφορικά
προβλήματα πηγάζουν από αναπτυξιακές διαταραχές ή
καταστάσεις με έναρξη στην παιδική ηλικία μπορεί επί-
σης να χρειαστούν μια νευροψυχολογική αξιολόγηση.
Αν και είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε κλινικές ή να
τους δει κάποιος νευροψυχολόγος με ειδίκευση στους
ενηλίκους, η πλειονότητα της βιβλιογραφίας που αφορά
τα προβλήματά τους βρίσκεται σε βιβλία και άρθρα που
ασχολούνται με τη νευροψυχολογία των παιδιών. Ως εκ
τούτου, οι αναγνώστες που ενδιαφέρονται για καταστά-
σεις κατά την ανάπτυξη όπως η διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής και υπερκινητικότητας, η δισχιδής ράχη ή ο
υδροκέφαλος που προκαλείται από ένα περιγεννητικό
σύμβαμα, ή τα υπολείμματα μιας παιδικής μηνιγγίτιδας ή
οι επιδράσεις της θεραπείας του καρκίνου στα παιδιά για
παράδειγμα, παραπέμπονται στη βιβλιογραφία για την
αναπτυξιακή νευροψυχολογία.

Όταν πρωτοεκδόθηκε αυτό το βιβλίο, μεγάλη έμφαση
στην κλινική νευροψυχολογία είχε δοθεί στην εκτίμηση
των συμπεριφορικών αλλαγών. Εν μέρει αυτό συνέβη
επειδή μεγάλο μέρος της ζήτησης της νευροψυχολογίας
αφορούσε βοήθεια σε διαγνωστικά προβλήματα.
Ακόμη, εφόσον πολλοί ασθενείς που ήταν υπό πα-
ρακολούθηση από νευροψυχολόγους θεωρούνταν
περιορισμένης δυνατότητας να ωφεληθούν από τα
προγράμματα συμπεριφορικής εκπαίδευσης και συμ-
βουλευτικής, αυτού του είδους η αντιμετώπιση δε
φαινόταν να προσφέρει πρακτική επιλογή για τη
φροντίδα τους. Ωστόσο, ως μια από τις κλινικές επι-
στήμες, η νευροψυχολογία εξελίσσεται με φυσικό
τρόπο: η εκτίμηση του ασθενούς τείνει να έχει το δε-
σπόζοντα ρόλο καθ’όσο οι επιστήμες αυτές είναι σχε-

ρισμούς συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών όταν
ένα τμήμα του εγκεφάλου λείπει ή όταν έχει περιοριστεί
η λειτουργία του. Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα,
πολλοί πειραματικοί ψυχολόγοι συνειδητοποίησαν τον
πλούτο των πληροφοριών σχετικά με τις γνωστικές λει-
τουργίες που θα μπορούσε να αποκτηθεί από τη μελέτη
εγκεφαλικά τραυματισμένων ανθρώπων, ιδιαίτερα
αυτών με εντοπισμένες βλάβες (π.χ., G. Cohen et al.,
2000˙ Gazzaniga, 2000a, passim˙ Rapp, 2001˙ Tulving &
Craik, 2000, passim). Ομοίως, οι νευροεπιστήμονες έχουν
συνειδητοποιήσει τη χρησιμότητα των γνωσιακών κα-
τασκευών και των ψυχολογικών τεχνικών όταν μελε-
τούν τις σχέσεις εγκεφάλου και συμπεριφοράς (Feinberg
& Farah, 2003, passim˙ Fuster, 1995˙ Luria, 1966˙ 1973b˙
Margolin, 1992˙ Mesulam, 2000, passim). Τώρα στον 21o
αιώνα, οι νευροψυχολόγοι και οι άλλοι νευροεπιστήμο-
νες έχουν το επιπρόσθετο πλεονέκτημα των δυναμικών
απεικονιστικών τεχνικών οι οποίες, ανοίγοντας παρά-
θυρα στις διεργασίες του εγκεφάλου, βελτιώνουν πε-
ραιτέρω την κατανόηση μας σχετικά με τις νευρικές
βάσεις της συμπεριφοράς (Frackowiak, Friston, et al.,
1997˙ Gazzaniga, 2000a, passim˙ Rugg, 1997). H γνώση
από αυτές τις μελέτες παρέχει στους νευροψυχολόγους
τις νευρολογικά σημαντικές ψυχολογικές κατασκευές
που είναι απαραίτητες για την ανάλυση και κατανόηση
των μοναδικά και συχνά ανώμαλα πολύπλευρων συμ-
περιφορικών εκδηλώσεων των ασθενών τους.

Όταν κάνουν μια εκτίμηση, οι κλινικοί νευροψυχο-
λόγοι συνήθως κάνουν μια σειρά ερωτήσεων με επί-
γνωση και της νευρολογικής και της ψυχολογικής
δηλωτικής σημασίας της συμπεριφοράς των ασθενών
τους και με ενδιαφέρον και σεβασμό στις πολύ ανόμοιες
ικανότητες των ασθενών τους. H ετερογένεια των προ-
βλημάτων και των προσώπων αποτελεί μια ατελείωτη
πρόκληση για τους εξεταστές οι οποίοι θέλουν να εκ-
πληρώσουν το σκοπό για τον οποίο έγινε η εξέταση και
ωστόσο να αξιολογούν τους ασθενείς σε επίπεδα που
ταιριάζουν στις δυνατότητες και τους περιορισμούς
τους. Σε αυτό το πολυσύνθετο και επεκτεινόμενο πεδίο,
ελάχιστα γεγονότα και αρχές μπορούν να εκληφθούν ως
δεδομένα, ελάχιστες τεχνικές δε θα βελτιώνονταν από
τροποποιήσεις και ελάχιστες μέθοδοι δε θα απορρι-
φθούν καθώς η γνώση και η εμπειρία συσσωρεύονται.
Η πρακτική της νευροψυχολογίας απαιτεί ευελιξία, φι-
λοπεριέργεια, επινοητικότητα και ενσυναίσθηση ακόμα
και στις φαινομενικά πιο συνηθισμένες καταστάσεις (B.
Caplan & Shechter, 1995). Eπιπλέον, ακόμα και οι φαι-
νομενικά συνηθισμένες νευροψυχολογικές εκτιμή-
σεις τηρούν την υπόσχεση μιας νέας διόρασης των
εγκεφαλικών διεργασιών και της λαχτάρας για νέες
ανακαλύψεις.

Η ταχεία εξέλιξη του τομέα της νευροψυχολογικής
εκτίμησης τα τελευταία χρόνια αντανακλά την αυξα-
νόμενη ευαισθησία μεταξύ των κλινικών γενικά για τα
πρακτικά προβλήματα της αναγνώρισης, της εκτίμησης,
της φροντίδας και της θεραπείας των ασθενών με εγκε-
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κές διεργασίες (π.χ., Derrer et al., 2002˙ Filley & Cullum,
1993˙ Kaye, Swihart, Howieson, et al., 1997˙ Ο’ Rourke,
Tuokko, Hayden & Beattie, 1997˙ Visser, Scheltens, Verhey
et al., 1999˙ welsh–Bohmer et al., 2003), και η ήπια τραυ-
ματική εγκεφαλική βλάβη (π.χ., T.L. Bennett & Raymond,
1997b˙ Bigler, 1999˙ Cullum & Thompson, 1997˙ Ricker &
Zafonte, 2000˙ Reitan & Wolfson, 1999˙ Ν.R. Varney & Var-
ney, 1995). Σε αυτές τις καταστάσεις τα νευροψυχολο-
γικά ευρήματα μπορεί να είναι κρίσιμα για τη διάγνωση.

Ακόμα και όταν η περιοχή και η έκταση μιας εγκε-
φαλικής βλάβης έχουν απεικονιστεί, η εικόνα δε θα
αναγνωρίσει τη φύση της υπολειμματικής συμπεριφο-
ρικής λειτουργίας και των συνοδών ελλειμμάτων: για
αυτό είναι απαραίτητη η νευροψυχολογική εκτίμηση.
Είναι γνωστό από δεκαετίες ότι παρά τις γενικές ομοι-
ότητες στο τοπογραφικό πρότυπο των εγκεφαλικών λει-
τουργιών, αυτά τα πρότυπα διαφέρουν περισσότερο ή
λιγότερο μεταξύ των ατόμων (βλ. σελ. 45-106). Αυτοί οι
τύποι διαφοροποιήσεων καταδεικνύονται ωραία από
τον Bigler (2001a) ο οποίος περιγράφει τρεις περιπτώ-
σεις με εντοπισμένες βλάβες που φαίνονταν σχεδόν
όμοιες στη νευροαπεικόνιση αν και η κάθε μια είχε μια
σαφώς διαφορετική ψυχοκοινωνική έκβαση. Επιπρό-
σθετα, η γνωστική εκτίμηση μπορεί να τεκμηριώσει νοη-
τικές ικανότητες που είναι ασύμβατες με ανατομικά
ευρήματα, όπως για παράδειγμα η 101 ετών μοναχή της
οποίας η βαθμολογία στις δοκιμασίες ήταν υψηλή αλλά
η αυτοψία έδειξε «άφθονα νευροϊνιδιακά πλέγματα και
γεροντικές πλάκες, τις κλασσικές βλάβες της νόσου του
Alzheimer» (Snowdon, 1997). Οι Markowitsch & Calabrese
(1996), επίσης, συζητούν περιπτώσεις στις οποίες το επί-
πεδο λειτουργικότητας των ασθενών υπερέβαινε τις
προσδοκίες με βάση τη νευροαπεικόνιση. Ως εκ τούτου,
οι νευροψυχολογικές τεχνικές πιθανότατα θα συνεχί-
σουν να είναι ένα ουσιαστικό προσάρτημα του νευρο-
διαγνωστικού μηχανισμού.

Αν και περιορισμένη στις εφαρμογές της ως πρωταρ-
χικό διαγνωστικό μέσο, η νευροψυχολογική εκτίμηση
μπορεί να βοηθήσει στην πρόγνωση –είτε είναι η έκ-
βαση μιας διαγνωσμένης κατάστασης (Bendixen & Ben-
ton, 1996˙ E.D. Richardson, Varney, Roberts et al., 1997˙
S.B. Rourke & Grant, 1999˙ Trennery, 1996), είτε η πιθα-
νότητα μια νευροπαθολογική κατάσταση να εκδηλωθεί
(Boll, 1985˙ Ingraham & Aiken, 1996), είτε οι πρακτικές
συνέπειες ενός ιδιαίτερου τύπου εγκεφαλικής διαταρα-
χής (Burgess, Alderman, Evans et al., 1998˙ Cahn, Sullivan,
Shear et al., 1998˙ van Gorp, Baerwald, ferrando et al., 1999).
Ως ένα παράδειγμα των πολλών σκοπών της, η νευρο-
ψυχολογική εξέταση ασθενών μετά από κώμα λόγω
τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης στα πρώιμα στάδια
ύστερα από την επιστροφή τους στη συνείδηση ή την
εξάλειψη της μετατραυματικής αμνησίας είναι προ-
γνωστική της τελικής τους έκβασης (Lucas, 1998˙ New-
combe, 1985˙ S.R. Ross, Millis & Rosenthal, 1997). Σε
άτομα με κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο του Huntington,
οι πρώιμες ενδείξεις νόσου μπορεί να παρουσιαστούν

τικά νέες˙ οι τεχνικές αντιμετώπισης αναπτύσσονται ως
διαγνωστικές κατηγορίες και αιτιολογικές συσχετίσεις
καθορίζονται και διασαφηνίζονται και η φύση των δια-
ταραχών των ασθενών γίνεται καλύτερα κατανοητή.
Σήμερα, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της θεραπείας
έχουν γίνει όχι απλά κοινός τόπος, αλλά συχνά απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για τη διενέργεια των νευροψυ-
χολογικών εκτιμήσεων.

Κάθε ένας από έξι διαφορετικούς σκοπούς μπορεί να
υποκινήσει μια νευροψυχολογική εξέταση: διάγνωση˙
φροντίδα ασθενούς —περιλαμβάνει ερωτήσεις διαχεί-
ρισης και σχεδιασμού˙ θεραπεία–1: ταυτοποιώντας τις
θεραπευτικές ανάγκες, εξατομικεύοντας τα θεραπευ-
τικά προγράμματα και συμβαδίζοντας με τις μεταβαλλό-
μενες θεραπευτικές ανάγκες του ασθενούς˙ θεραπεία–2:
αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της θεραπείας˙ έρευνα,
τόσο θεωρητική όσο και εφαρμοσμένη˙ και σήμερα στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε μικρότερο βαθμό και αλλού,
και δικανικές υποθέσεις συχνά παραπέμπονται σε νευ-
ροψυχολόγους (Prigatano και Pliskin, 2003, passim). Kάθε
σκοπός απαιτεί κάποιες διαφορές στις στρατηγικές εκτί-
μησης. Ωστόσο, πολλές εκτιμήσεις εξυπηρετούν δύο ή
περισσότερους σκοπούς, απαιτώντας από τον εξεταστή
να ενοποιήσει τις στρατηγικές με στόχο να αποκομίσει
τις αναγκαίες πληροφορίες για τον ασθενή με τον πιο
επικεντρωμένο και συνοπτικό τρόπο που είναι δυνατόν.

1. Διάγνωση. Η νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να
είναι χρήσιμη στη διάκριση μεταξύ ψυχιατρικών και
νευρολογικών συμπτωμάτων, στην αναγνώριση μιας πι-
θανής νευρολογικής διαταραχής σε έναν μη ψυχιατρικό
ασθενή, στην υποβοήθηση της διάκρισης μεταξύ διαφο-
ρετικών νευρολογικών καταστάσεων, και στην παροχή
συμπεριφορικών δεδομένων για τον εντοπισμό της
εστίας– ή τουλάχιστον της ημισφαιρικής πλευράς μιας
βλάβης. Εντούτοις, η χρήση της νευροψυχολογικής εκτί-
μησης ως διαγνωστικό μέσο έχει μειωθεί, ενώ η συνει-
σφορά της στη φροντίδα και τη θεραπεία του ασθενούς
και στην κατανόηση των συμπεριφορικών δεδομένων
και της εγκεφαλικής λειτουργίας έχει αυξηθεί. Αυτή η
στροφή οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στην ανάπτυξη
μη επεμβατικών νευροδιαγνωστικών τεχνικών που είναι
και εξαιρετικά ευαίσθητες και αξιόπιστες για πολλούς
διαγνωστικούς σκοπούς (π.χ., νευροαπεικόνιση [βλ.
Bigler, 1996˙ Frith & Friston, 1997˙ Papanicolaou, 1998] και
ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές [Andreassi, 1995˙ Daube,
1996˙ Frackowiak, Friston et al., 1997˙ Kutas & Dale, 1997]˙
βλ. επίσης σελ. 26-29). Έτσι, η ακριβής διάγνωση, περι-
λαμβανομένης της εντόπισης της βλάβης, συχνά επιτυγ-
χάνεται με τα μέσα της νευρολογικής εξέτασης και του
εργαστηριακού εξοπλισμού.

Παρ’όλα αυτά, παραμένουν καταστάσεις στις οποίες
ακόμα και οι πιο ευαίσθητες εργαστηριακές αναλύσεις
μπορεί να μην είναι διαγνωστικά διαφωτιστικές, όπως
είναι οι τοξικές εγκεφαλοπάθειες (π.χ., Anger, 1990˙ Mor-
row, 1998), η νόσος του Alzheimer και σχετιζόμενες ανοϊ-
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προβλημάτων που αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας
του στη δουλειά. Στην καινούρια του θέση, την πρώτη του ως
προϊστάμενος, οι υπευθυνότητές του απαιτούσαν ικανότητες
ανάλυσης και σύνθεσης μεγάλης ποσότητας πληροφοριών,
περιλαμβανομένων πολύπλοκων οικονομικών φακέλων και
αναφορές πωλήσεων και κατασκευών˙ δημιουργική σκέψη˙
καλή κρίση˙ και αναστήλωση του παραπαίοντος ηθικού των
εργαζομένων. Aν και στην οξεία φάση είχε εμφανίσει δεξιό-
πλευρη αδυναμία και υπαισθησία στο χέρι και στο πόδι, οι κι-
νητικές και αισθητικές λειτουργίες επανήλθαν γρήγορα σε
σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα και πήρε εξιτήριο από το νοσο-
κομείο μετά από 10 ημέρες. Σε 5 μήνες περπατούσε 5,5 χιλιό-
μετρα καθημερινά, χρησιμοποιούσε το δεξί του χέρι για
περίπου το 75% των δραστηριοτήτων και ένιωθε ικανός και
έτοιμος να επιστρέψει στην εργασία του. Προβληματισμένος
κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα ήταν συνετή, ο νευρολόγος
του τον παρέπεμψε για μια νευροψυχολογική εξέταση.

Ο ευφυής αυτός άντρας πέτυχε στις δοκιμασίες βαθμολο-
γίες στο υψηλό προς ανώτερο κατά μέσο όρο εύρος ικανοτή-
των, ωστόσο η επίδοσή του σημαδεύτηκε από λάθη στην κρίση
(π.χ., όταν ερωτήθηκε τί θα έκανε αν ήταν ο πρώτος που θα
έβλεπε καπνό και φωτιά σε μια αίθουσα κινηματογράφου, είπε
«αν είσαι ο πρώτος —αν δεν είναι μια επικίνδυνη φωτιά προ-
σπάθησε να τη σβήσεις μόνος σου. Αν όμως είναι μια μεγάλη
φωτιά πέρα από τον έλεγχό σου, θα πρέπει αμέσως να ειδο-
ποιήσεις τους θεατές φωνάζοντας και κραυγάζοντας και προ-
σπαθώντας να τραβήξεις την προσοχή τους»˙ όταν του
ζητήθηκε να γράψει τί δεν ταίριαζε σε μια φωτογραφία που
απεικόνιζε δύο άτομα να κάθονται αναπαυτικά έξω στη
βροχή, απαρίθμησε επτά διαφορετικές απαντήσεις, όπως «οι
σταγόνες της βροχής της δεξιάς πλευράς μετακινούνται (sic)
προς τα δεξιά στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας (sic)», αλλά
παράβλεψε εντελώς το κεντρικό πρόβλημα). Διαταραχή στην
αυτο–παρακολούθηση παρουσιάστηκε κατά την ταχεία εκτέ-
λεση μιας δοκιμασίας που απαιτεί από τον εξεταζόμενο να ερ-
γάζεται γρήγορα ενώ παρακολουθεί στενά αυτά που έχουν
ήδη επιτελεστεί (Δοκιμασία Ροής Σχημάτων) —εργάστηκε τα-
χύτερα από τους περισσότερους αλλά άφησε μια πληθώρα
σφαλμάτων˙ κατά την αντιστοίχιση αριθμών σε σύμβολα από
μνήμης (Δοκιμασία Συμβόλων Ψηφίων) χωρίς να προσέξει ότι
έδωσε τον ίδιο αριθμό σε δύο διαφορετικά σύμβολα μόνο λίγα
εκατοστά μακριά˙ και επιτρέποντας να παραμείνουν δύο
μικρά λάθη σε μια σελίδα αριθμητικών υπολογισμών που έγι-
ναν χωρίς χρονικό περιορισμό. Δεν εξέπληξε το γεγονός ότι
είχε δυσκολία εύρεσης λέξεων που εκδηλώθηκε από την
ανάγκη για χρήση φωνητικών βοηθημάτων προκειμένου να
μπορέσει να ανακαλέσει έξι λέξεις στη Δοκιμασία Κατονομα-
σίας της Βοστώνης, ενώ δεν μπόρεσε να ανακαλέσει δύο και
παρά την φωνημική ενίσχυση. Αυτό το πρόβλημα παρουσιά-
στηκε επίσης στην ομιλία˙ για παράδειγμα, δήλωσε ότι ένας
σκύλος και ένα λιοντάρι έμοιαζαν στο ότι ήταν «και τα δύο
μέλη του ζωικού εργοστασίου, εννοώ ζωικού βασιλείου». Στην
αυτοαναφορά  σχετικά με τη συναισθηματική του κατάστα-
σης (Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του Beck, Κατάλογος
Ελέγχου Συμπτωμάτων–90–R) περιέγραψε τον εαυτό του ως
μη έχοντα δυσάρεστα συναισθήματα και ως μη πάσχοντα από
συμπτώματα συναισθηματικής ή ψυχιατρικής σφαίρας.

Στη συνέντευξη ο ασθενής με διαβεβαίωνε [mdl] ότι ήταν
έτοιμος να επιστρέψει σε μια εργασία που την απολάμβανε.
Καθώς η εργασία του ήταν όλη του η ζωή, δεν είχε «εξωσχο-
λικά» ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. Αρνήθηκε ότι έχει κό-
πωση ή ότι η ιδιοσυγκρασία του έχει αλλάξει, επιμένοντας ότι

ως λεπτές μεταβολές της νευροψυχολογικής κατάστα-
σης που παρατηρούνται καλύτερα μέσω εκλεπτυσμέ-
νων τεχνικών εκτίμησης (Campodonico, Aylward, Codori
et al., 1998˙ T. Diamond et al., 1992).

Η σύντομη εξέταση διάκρισης είναι μια άλλη άποψη της
διάγνωσης. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η σύντομη εξέταση
ήταν μια μάλλον ακατέργαστη στην αντίληψη υπόθεση,
συνήθως αφιερωμένη στην αναγνώριση «εγκεφαλικά δια-
ταραγμένων» ασθενών μέσα σε ένα διαγνωστικά μεικτό
πληθυσμό όπως αυτόν που θα βρισκόταν σε μια ψυχια-
τρική κλινική χρόνιας φροντίδας. Λίγη προσοχή δόθηκε
είτε σε θέματα συχνότητας εμφάνισης στον εν λόγω πλη-
θυσμό είτε στον επιπολασμό νοσολογικών οντοτήτων με
ανάμεικτη ψυχιατρική και νευρολογική συμβολή (π.χ., C.G.
Watson & Plemel, 1978˙ Mapou, 1988, & A. Smith, 1983, βλ.
κεφ. 11, 2ος τόμος, πάνω σε αυτό το θέμα). Ωστόσο, η σύν-
τομη εξέταση διάκρισης έχει θέση στη νευροψυχολογική
εκτίμηση όταν χρησιμοποιείται με έναν πιο ακριβή τρόπο
για την αναγνώριση ατόμων πιο πιθανά σε κίνδυνο για
κάποια ειδική νοσολογική οντότητα ή με ανάγκη για πε-
ραιτέρω διαγνωστική μελέτη, και όπου η συντομία απαι-
τείται— είτε λόγω πίεσης από τους ασθενείς που μπορεί να
ωφεληθούν από τη νευροψυχολογική εκτίμηση (D.N. Allen,
Sprenkel, Heyman et al., 1998) ή επειδή η κατάσταση του
ασθενούς μπορεί να αποκλείει μια μακρά εκτίμηση (S.
Walker, 1992) (βλ. επίσης κεφ. 6, σελ. 179).

2. Φροντίδα ασθενούς και σχεδιασμός. Είτε αποτελεί η διά-
γνωση ένα θέμα είτε όχι, πολλοί ασθενείς παραπέμπον-
ται ώστε να ληφθούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με τη γνωστική τους κατάσταση, συμπεριφορικές μετα-
βολές και χαρακτηριστικά προσωπικότητας —συχνά με
ερώτηση σχετικά με την προσαρμογή τους στη μειονε-
ξία τους— έτσι ώστε οι ίδιοι και τα άτομα που είναι
υπεύθυνα για την ευημερία τους να ξέρουν πώς η νευ-
ρολογική κατάσταση έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά
τους. Κατά το ελάχιστο, ο νευροψυχολόγος έχει την ευ-
θύνη να περιγράψει τον ασθενή τόσο πληρέστερα όσο
είναι απαραίτητο για την κατανόηση και την φροντίδα.

Οι περιγραφικές αξιολογήσεις μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν με πολλούς τρόπους στη φροντίδα και θεραπεία
των ασθενών με εγκεφαλικό τραύμα. Η ακριβής περι-
γραφική πληροφόρηση σχετικά με τη γνωστική και συ-
ναισθηματική κατάσταση είναι ουσιαστική για την
προσεκτική διαχείριση πολλών νευρολογικών διαταρα-
χών. Ο λογικός σχεδιασμός συνήθως εξαρτάται από την
κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών των
ασθενών, τον τύπο των ψυχολογικών μεταβολών τις
οποίες υφίστανται και τον αντίκτυπο αυτών των μετα-
βολών στο πώς βιώνουν τον εαυτό τους και στη συμπε-
ριφορά τους.

Ένας 55χρονος δεξιόχειρας ειδικός στη διοίκηση με πτυχίο
bachelor στα οικονομικά νοσηλεύτηκε με εγκεφαλικό επεισό-
διο που έπληξε τον αριστερό μετωποβρεγματικό φλοιό τρεις
μήνες αφού είχε αναλάβει ως διευθύνων σύμβουλος μιας οι-
κοδομικής εταιρείας. Ήταν ένας αποτελεσματικός επιλυτής
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μπορεί να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν την ικα-
νότητα αυτοφροντίδας των ασθενών, την αξιοπιστία
στην ακολούθηση μιας θεραπευτικής αγωγής, την ικα-
νότητα όχι απλά οδήγησης ενός αυτοκινήτου, αλλά και
διαχείρισης επείγουσων καταστάσεων κυκλοφοριακής
κίνησης (Brouwer & Withaar, 1997˙ Haikonen et al., 1998˙
Lundqvist, Alinder, Alm et al., 1997) ή την εκτίμηση των
χρημάτων και της οικονομικής τους κατάστασης (Cahn,
Sullivan, Shear et al., 1998). Όταν όλα τα δεδομένα μιας
περιεκτικής νευροψυχολογικής εξέτασης —το ιστορικό
του ασθενούς, το υπόβαθρο του και η παρούσα κατά-
σταση˙ οι ποιοτικές παρατηρήσεις˙ και οι ποσοτικές
βαθμολογίες— συνεκτιμηθούν, ο εξεταστής θα έχει μια
ρεαλιστική αντίληψη του πώς ο ασθενής αντιδρά στα
ελλείμματά του και δύναται να τα αντισταθμίσει με τον
καλύτερο τρόπο, και εάν και πώς θα μπορούσε να επι-
χειρηθεί επωφελώς επανεκπαίδευση (A.–L. Christensen
& Caetano, 1996˙ Diller, 2000˙ Sohlberg & Mateer, 2001).

H σχετική ευαισθησία και ακρίβεια των νευροψυχο-
λογικών μετρήσεων τις καθιστούν κατάλληλες για την
παρακολούθηση της πορείας πολλών νευρολογικών νο-
σημάτων (Heaton, Grant, Butters et al., 1995˙ Wild & Kaye,
1998). Τα δεδομένα από διαδοχικές νευροψυχολογικές
εξετάσεις που επαναλαμβάνονται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα παρέχουν αξιόπιστες ενδείξεις για το ενδε-
χόμενο μεταβολής της υποκείμενης νευρολογικής κα-
τάστασης, και για το πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο
συμβαίνει (π.χ., Salmon, Heindel & Lange, 1999). Οι Par-
enté & Anderson (1984) χρησιμοποίησαν επανειλημμένες
εφαρμογές δοκιμασιών για να διαπιστώσουν εάν οι
ασθενείς με εγκεφαλικό τραύμα που ήταν υποψήφιοι
για αποκατάσταση παρουσίαζαν ικανοποιητική δυνα-
τότητα εκμάθησης ώστε να επωφεληθούν από τη γνω-
στική επανεκπαίδευση. Ο Freides (1985) συνέστησε την
επαναλαμβανόμενη εξέταση για την αξιολόγηση των
αντιφάσεων στις επιδόσεις ασθενών με ελλείμματα προ-
σοχής. Μια επιδείνωση κατά την επαναλαμβανόμενη
εξέταση μπορεί να καταστήσει δυνατή την αναγνώριση
μιας ανοϊκής διεργασίας νωρίς κατά την πορεία αυτής
(J.C. Morris, McKeel, Storandt et al., 1991˙ Paque & War-
rington, 1995). Η επαναλαμβανόμενη εξέταση μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των αποτελε-
σμάτων χειρουργικών επεμβάσεων, της φαρμακευτικής
θεραπείας ή της επανεκπαίδευσης.

Ένας ανύπαντρος, 27χρονος καλά εκπαιδευμένος ξυλοκόπος
χωρίς ιστορικό κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής υπεβλήθη σε
χειρουργική αφαίρεση ενός δεξιού μετωποκροταφικού υπο-
σκληρίδιου αιματώματος συνέπεια αυτοκινητιστικού δυστυχή-
ματος. Είκοσι μήνες αργότερα τον έφερε η μητέρα του στο
νοσοκομείο διαμαρτυρόμενο, αλλά πειθήνιο. Αυτός ο σε εγρή-
γορση, προσανατολισμένος, αλλά φτωχά περιποιημένος άν-
θρωπος παραπονιόταν για φωνές προερχόμενες από τα δόντια
του, εξηγώντας ότι λάμβανε ραδιοκύματα και μπορούσε να
«επικοινωνήσει με την πηγή τους». Παρουσίαζε συναισθημα-
τική επιπέδωση με λόγο πενιχρό και συχνά επεισόδια καθυστε-
ρημένης κατά 20-30 δευτερόλεπτα απόκρισης που περιστασιακά
διέκοπτε τον ειρμό της σκέψης του. Αρνήθηκε κατάθλιψη ή δια-

ήταν πλήρως ικανός να αναλάβει εκ νέου όλα τα διοικητικά
του καθήκοντα.

Βγήκε το συμπέρασμα ότι οι διαταραχές επίδοσης, αν και
λεπτές, θα μπορούσε να είναι σοβαρό εμπόδιο σε αυτό το επί-
πεδο απασχόλησης. Επίσης, η απουσία επίγνωσης των ελλειμ-
μάτων αυτών σε συνδυασμό με το μεγάλο βαθμό εξάρτησης
της ζωής —και του αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμη-
σης— αυτού του ανθρώπου από την εργασία του υπεδείκνυαν
ότι θα είχε δυσκολία στην κατανόηση και αποδοχή της κατά-
στασής του και στην προσαρμογή σε αυτή με εποικοδομητικό
τρόπο. Η πιθανότητα σοβαρής κατάθλιψης ήταν υψηλή.

O ασθενής εκλήθη με τη σύζυγό του για να τους εκτεθούν τα
ευρήματα της εξέτασης με συστάσεις και για εκτίμηση της συ-
ναισθηματικής κατάστασης του ασθενούς υπό το φως των ανα-
φορών της συζύγου και της ικανότητάς της να τον κατανοεί
και να τον υποστηρίζει. Με αυτήν παρούσα, δεν μπορούσε
πλέον να αρνηθεί την κόπωση, καθώς κλόνιζε την αποτελε-
σματικότητα και την καλή του διάθεση, όπως έγινε φανερό από
τα παραδείγματά της του πώς η αποτελεσματικότητα και η διά-
θεσή του ήταν καλύτερες το πρωί απ’ότι αργότερα μες στην
ημέρα. Η σύζυγος ανακουφίστηκε μαθαίνοντας για την κό-
πωση καθώς η ασυνήθιστη ευερεθιστότητά και τα γνωστικά
του ολισθήματα την είχαν φέρει σε αμηχανία. Με την άδεια του
νευρολόγου του, σχεδίαζε πρακτικά να επιστρέψει στην εργα-
σία του— για μισές μέρες μόνο, και με έναν «βοηθό» που θα
επέβλεπε τις ενέργειες και τις αποφάσεις του. Η ανάγκη του για
αυτή τη βοήθεια έγινε φανερή στον ίδιο αφού του έδειξαν με-
ρικά από τα λάθη του η παρακολούθηση. Ταυτόχρονα του δό-
θηκαν ενθαρρυντικά στοιχεία που αφορούσαν τις πολλές
διατηρημένες ικανότητές του. (Τα σφάλματα κρίσης δεν τονί-
στηκαν: αν και μπορούσε να κατανοήσει τις στέρεες αποδεί-
ξεις για τα σφάλματα παρακολούθησης θα χρειαζόταν μια πιο
εκτενής συμβουλευτική διαδικασία για έναν άνθρωπο με δια-
ταραγμένη αντίληψη των πολύπλοκων αφηρημένων εννοιών
προκειμένου αυτός να συλλάβει τα πολύπλοκα και αφηρημένα
θέματα που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της κρίσης του. Επι-
πλέον, το να μάθει ότι το εγκεφαλικό του επεισόδιο τον είχε κα-
ταστήσει απρόσεκτο και επιρρεπή στην κόπωση ήταν αρκετά
κακά νέα για έναν ασθενή να ακούσει μέσα σε μία ώρα˙ το να
είχε κανείς δώσει περισσότερες αποθαρρυντικές πληροφορίες
απ’ότι ήταν πρακτικά αναγκαίο σε αυτή τη φάση θα ήταν
σκληρό και πιθανά αντιπαραγωγικό.)

Μια ενδιαφέρουσα λύση δόθηκε στο πρόβλημα του πώς να
πειστεί αυτός ο αυτοαναγνωριζόμενος εργασιομανής να απο-
δεχτεί μια τετράωρη εργασιακή απασχόληση εργασία ανά
ημέρα: αν πήγαινε στη δουλειά το πρωί, η σύζυγος ήταν σί-
γουρη ότι θα άρχιζε σύντομα να επεκτείνει το χρονικό όριο
στις πέντε και έξι ή περισσότερες ώρες. Εξαιτίας αυτού, συμ-
φώνησε να πηγαίνει στην εργασία του μετά τον πρωινό του
περίπατο ή έναν αγώνα γκολφ και ένα διάστημα ξεκούρασης
το μεσημέρι έτσι ώστε, φθάνοντας στο γραφείο μετά τη 1 μ.μ.,
ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να υπερβεί το όριο της ημιημερή-
σιας εργασίας.

Δέκα μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο ο ασθενής ανέ-
φερε ότι ήταν στην εργασία περίπου 60 ώρες την εβδομάδα
και ότι του είχαν πει πως «κάνει εξαιρετική δουλειά». Περιέ-
γραψε ένα ήπιο πρόβλημα κατονομασίας και άλλα μικρά συγ-
χυτικά συμπτώματα. Αναγνώρισε επίσης κάποια αισθήματα
κατάθλιψης το βράδυ και μια διαταραχή του ύπνου για τα
οποία ο νευρολόγος του ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή.

Σε πολλές περιπτώσεις η νευροψυχολογική εξέταση
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νης εξέτασης, ιδιαίτερα όταν κάποια παράμετρος της
συμπεριφοράς του ασθενούς φαίνεται πως είναι ευμε-
τάβλητη. Αν η εξέταση είχε γίνει μόνο τη δεύτερη φορά,
θα αποκόμιζε κανείς μια διαστρεβλωμένη εντύπωση της
γνωστικής κατάστασης του ασθενούς. Ευτυχώς, επειδή
ο ασθενής μετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα, τα δεδο-
μένα της πρώτης εξέτασης ήταν διαθέσιμα ώστε να
τεθεί αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του δεύτερου συνό-
λου δοκιμασιών και έτσι να ζητηθεί και τρίτη εξέταση.

Οι ασθενείς με εγκεφαλικό τραύμα πρέπει να έχουν
πραγματική πληροφόρηση για τη λειτουργικότητά τους
για να κατανοήσουν τον εαυτό τους και να θέσουν ρεα-
λιστικούς στόχους, ωστόσο η ανάγκη τους για μια τέτοια
πληροφόρηση συχνά παραγνωρίζεται. Οι περισσότεροι
άνθρωποι που υφίστανται εγκεφαλικό τραύμα ή εγκε-
φαλική νόσο βιώνουν μεταβολές στην αυτο–επίγνωσή
τους και τη συναισθηματική τους λειτουργία˙ αλλά
επειδή βρίσκονται από μέσα, που λέει ο λόγος, μπορεί
να έχουν δυσκολία να εκτιμήσουν πώς έχει αλλάξει η
συμπεριφορά τους και τί σε αυτούς έχει παραμείνει το
ίδιο (Prigatano & Schacter, 1991, passim). Αυτές οι πα-
ρανοήσεις τείνουν να επιδεινώσουν όποια νοητική σύγ-
χυση είναι ήδη παρούσα ως αποτέλεσμα μεταβολών
στα πρότυπα της νευρικής δραστηριότητας.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις εμπειρίες τους, ιδιαί-
τερα στη μνήμη και την αντίληψη, είναι ένα πρόβλημα
κοινό μεταξύ πολλών ατόμων με εγκεφαλική βλάβη, πι-
θανόν ως αποτέλεσμα ακόμη και μικρών μεταβολών
στις εξαιρετικά πολύπλοκες νευρικές οδούς που εξυπη-
ρετούν τις γνωστικές και συμπεριφορικές λειτουργίες.
Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται να πηγάζει από
τα περίεργα αισθήματα και τη σύγχυση που συνοδεύει
προηγουμένα οικείες συνήθειες, σκέψεις και αισθήσεις
που τώρα βιώνονται διαφορετικά και από τη νεοαπο-
κτηθείσα επιρρέπεια στα λάθη (T.L. Bennett & Raymond,
1997a· Lezak, 1978b. βλ. επίσης Skloot, 2003, για την έκ-
θεση αυτής της εμπειρίας από έναν ποιητή). Η έλλειψη
πίστης του εγκεφαλικά τραυματισμένου στον εαυτό
του, που συχνά αναφέρεται και ως «αμηχανία», συνή-
θως διαχωρίζεται από τη νευρωτική έλλειψη πίστης
στον εαυτό κάποιου σχετικά με τους στόχους στη ζωή,
τις αξίες, τις αρχές και τα λοιπά, αλλά μπορεί να είναι το
ίδιο επώδυνη και συναισθηματικά επιβαρυντική. Τρία
χρόνια μετά από αριστερή μετωπιαία κρανιοτομία στην
οποία είχε υποβληθεί για παραοβελιαίο μηνιγγίωμα,
ένας 45χρονος δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
περιέγραψε γλαφυρά αυτό το πρόβλημα:

Η αμηχανία, το να μην ξέρεις σίγουρα αν έχεις δίκιο, είναι δύ-
σκολο να αντιμετωπιστεί. Πριν την εγχείρηση μπορούσα να
επαναλάβω συζητήσεις λέξη προς λέξη. Ήξερα τι είχε ειπωθεί
και ποιος το είπε… Μετά την εγχείρηση δεν έχω πια αυτή την
ικανότητα. Το να μην είμαι σε θέση να θυμάμαι σίγουρα τί
έχει ειπωθεί με κάνει να αισθάνομαι πολύ ανασφαλής.

Η προσεκτική αναφορά και ερμηνεία των ψυχολογι-
κών ευρημάτων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην
απάλυνση της αγωνίας του ασθενούς και την απάλειψη

ταραχές ύπνου και λήψης τροφής. Επίσης αρνήθηκε παραι-
σθήσεις ή ψευδαισθήσεις, αλλά κατά τη διάρκεια μιας συνέν-
τευξης υπέδειξε την παρουσία του ακέφαλου καβαλάρη του
Ichabod Crane ενώ κοιτούσε προς το γκαζόν του νοσοκομείου.
Μόλις ένιωσε άνετα, μίλησε πιο ελεύθερα και αποκάλυψε ότι
συνεχώς τον απασχολούσε παραισθητικός ιδεασμός. Η μητέρα
του παραπονέθηκε ότι ήταν σχεδόν πάντα απομονωμένος,
άβουλος και αδιάφορος για το περιβάλλον του. Είχε κάποια
ανησυχία ότι τον παρακολουθούσαν, και κάποτε τον είχε ακού-
σει να μουρμουρίζει «θα ήθελα το μυαλό μου πίσω».

Οι περισσότερες από τις επιδόσεις του στις νευροψυχολο-
γικές δοκιμασίες ήταν κατώτερες από αυτές που είχε επιτύχει
όταν εξετάστηκε 6,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του. Οι
μόνες επιδόσεις του άνω του μέσου επιπέδου ήταν σε δύο δο-
κιμασίες καλά εμπεδωμένου λεκτικού υλικού: γενικές γνώσεις
και ανάγνωση λεξιλογίου. Σημείωσε επιδόσεις στο εύρος του
χαμηλά μέσου επιπέδου έως οριακά παθολογικού στην προ-
φορική αριθμητική, στην οπτικοκινητική ιχνηλάτηση και όλες
τις δοκιμασίες οπτικού συλλογισμού και οπτικοκατασκευα-
στικές δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένης της ζωγραφικής.
Παρότι η καμπύλη λεκτικής μάθησης ήταν σημαντικά κάτω
του μέσου επιπέδου, το άμεσο λεκτικό εύρος και η λεκτική
διατήρηση ήταν μέσα στο εύρος του μέσου επιπέδου. Η άμεση
ανάκληση σχεδίων ήταν ελλειμματική.

Σύντομα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και τη
συμπλήρωση της εξέτασης των 20 μηνών, ξεκίνησε αγωγή με
τριφθοροπεραζίνη (Stelazine), 15 mg h.s., συνεχίζοντας αυτή
την αγωγή για ένα μήνα ενώ παρέμενε υπό επιτήρηση. Κατό-
πιν υπεβλήθη σε νέα εξέταση. Ο ασθενής ήταν ακόμη φτωχά
περιποιημένος, σε εγρήγορση και προσανατολισμένος. Οι χρό-
νοι αντίδρασης ήταν μέσα στα φυσιολογικά όρια. Ο λόγος και
η σκέψη δεν παρουσίαζαν αξιοσημείωτη διαταραχή. Αν και
δεν εξέφραζε ισχυρά συναισθήματα, χαμογελούσε, παραπο-
νιόταν και εξέφραζε ενόχληση σύντονα με τις περιστάσεις.
Περιέγραφε πώς ήταν το να έχει ψευδαισθήσεις και συσχέ-
τιζε το περιεχόμενο κάποιων από τις ψευδαισθήσεις του. Ανέ-
φερε ότι θα έκανε σωματική δραστηριότητα όταν γύριζε σπίτι,
αλλά δεν ένιωθε ακόμα έτοιμος να εργασθεί.

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 21 μήνες μετά τον τραυ-
ματισμό του ήταν κατά το πλείστον στο εύρος του υψηλού
μέσου με ανώτερο επίπεδο. Η βελτίωση αυτή προήλθε κατά
μεγάλο μέρος από ταχύτερους χρόνους απάντησης που τον
κατέστησαν ικανό να πάρει όλες τις μονάδες αντί μερικές ή
καμία σε χρονομετρούμενες δοκιμασίες που είχε ολοκληρώσει
άριστα,αλλά αργά τον προηγούμενο μήνα. Αν και οι επιδό-
σεις του στις κατασκευές παζλ (γεωμετρικά σχέδια και και αν-
τικείμενα) κυμάνθηκαν σε υψηλά μέσο επίπεδο, η ζωγραφική
παρέμενε χαμηλά μέσης ποιότητας (αν και καλύτερη απ’ότι
στους 20 μήνες). Όλες οι δοκιμασίες λεκτικής μνήμης απέφε-
ραν επιδόσεις μέσου με υψηλά μέσου επιπέδου˙ οι απαντήσεις
του στη δοκιμασία οπτικής μνήμης ήταν αλάνθαστες, δίνον-
τάς του μια ανώτερη βαθμολογία. Επιτέλεσε τα έργα οπτικο-
κινητικής ιχνηλάτησης χωρίς λάθος και σε ένα μέσο επίπεδο
ταχύτητας˙ η βαθμολόγησή του σε ένα σύνθετο έργο οπτικο-
κινητικής ιχνηλάτησης ήταν στο 90στο εκατοστημόριο.

Σε αυτό το περιστατικό, η επανειλημμένη εξέταση
τεκμηρίωσε τόσο το γνωστικό αντίκτυπο της ψυχιατρι-
κής διαταραχής, όσο και τα αποτελέσματα της ψυχο-
τρόπου θεραπείας στη γνωστική λειτουργία. Αυτή η
περίπτωση καταδεικνύει τη σημασία της επανειλημμέ-
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κογένειας, γεννούν προστριβές μεταξύ των μελών της
οικογένειας και του ασθενούς και τεντώνουν τους οι-
κογενειακούς δεσμούς συχνά πέρα από τα όρια αντο-
χής (Lezak, 1978a, 1986b· L.M. Smith και Godfrey, 1995).

3. Θεραπεία–1: Σχεδιασμός θεραπείας. Σήμερα, πολύ πε-
ρισσότερη από την εργασία των νευροψυχολόγων έχει
να κάνει με τη θεραπεία ή την έρευνα για τη θεραπεία
(Vanderploeg, 1998). Προγράμματα αποκατάστασης για
γνωστικές βλάβες και συμπεριφορικές διαταραχές που
οφείλονται σε νευροπαθολογικές καταστάσεις μπορούν
τώρα να συμπεριλάβουν αποτελεσματικές συμπεριφο-
ρικές θεραπείες βασισμένες στις γνώσεις της νευροψυ-
χολογίας και δοκιμασμένες μέσω νευροψυχολογικών
τεχνικών (για παραδείγματα από πολλά μέρη του κό-
σμου βλ.: A.–L. Christensen & Uzzell, 2000· Pelissier, Barat
& Mazaux, 1991· Ponsford, 1995· Prigatano, 1999· Stuss,
Winocur & Robertson, 1999· B.A. Wilson & McLellan, 1997).

Στο πρόγραμμα αποκατάστασης, η εφαρμογή των
γνώσεων της νευροψυχολογίας και των θεραπευτικών
τεχνικών βασισμένων στη νευροψυχολογία εξατομικευ-
μένα σε κάθε ασθενή θέτει επιπρόσθετες απαιτήσεις
εκτίμησης: μια ευαίσθητη, ευρέως ελεγμένων προδια-
γραφών και ακριβής νευροψυχολογική εκτίμηση είναι
απαραίτητη για τον καθορισμό της πιο κατάλληλης
αγωγής για τον καθένα με εγκεφαλική δυσλειτουργία
που είναι υποψήφιος για αποκατάσταση (Allain et al.,
1995· T.L. Bennet, 2001· Raskin & Mateer, 2000· Sloan &
Ponsford, 1995; Sohlberg & Mateer, 2001). Για τον έλεγχο
των γνωσιακών και συμπεριφορικών πτυχών της συμ-
περιφοράς του ασθενούς, αυτές οι εκτιμήσεις θα συμ-
περιλαμβάνουν τόσο τη σκιαγράφηση των περιοχών
του προβλήματος όσο και αξιολόγηση της δυνατότητας
του ασθενούς για αποκατάσταση. Σε προγράμματα
εκτός αυτών ελάχιστης διάρκειας, θα χρειαστούν οι
επανειλημμένες εκτιμήσεις για την κατανόηση των με-
ταβαλλόμενων αναγκών και δυνατοτήτων του ασθε-
νούς και την υιοθέτηση ανάλογων προγραμμάτων και
στόχων. Καθώς η θεραπεία και φροντίδα αποκατάστα-
σης συχνά ασκείται από επαγγελματίες πολλών κλάδων
και υποειδικοτήτων αυτών, όπως ψυχίατροι, λογοπα-
θολόγοι, σύμβουλοι αποκατάστασης, εργασιοθεραπευ-
τές και φυσικοθεραπευτές και επισκέπτριες νοσοκόμες
μια τρέχουσα και συγκεντρωτική αποτίμηση της νευ-
ροψυχολογικής κατάστασης των ασθενών, καθιστά
ικανούς αυτούς τους ειδικούς να έχουν κοινούς στό-
χους και κατανόηση του ασθενούς. Επίσης, μπορεί να
δώσει μια συχνά πιο σημαντική ανάλυση του πώς απο-
τυγχάνουν οι ασθενείς που θα διαφωτίσει τον θερα-
πευτή στο πώς μπορούν οι ασθενείς να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους στις περιοχές του προβλήματος (π.χ.,
Greenwald & Rothi, 1998· B.A. Wilson, 1986). 

Ένας 30χρονος δικηγόρος, που πρόσφατα αποφοίτησε ανά-
μεσα στο κορυφαίο δέκα τοις εκατό του τμήματός του στη
Νομική Σχολή, υπέστη ρήξη ανευρύσματος της δεξιάς πρό-
σθιας αναστομωτικής αρτηρίας. Η χειρουργική επέμβαση

της σύγχυσης. Στο επόμενο περιστατικό είναι έκδηλες
τόσο οι ανάγκες των ασθενών για πληροφόρηση σχε-
τικά με την ψυχολογική τους κατάσταση όσο και το
πόσο ενοχλητικά μπορεί να είναι ακόμη και ήπιας μορ-
φής βιώματα αμηχανίας.

Μια εμφανίσιμη, ανύπαντρη 24χρονη ταμίας τραπέζης υπέ-
στη εγκεφαλική διάσειση σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα
σε ένα ταξίδι για σκι στην Ευρώπη. Φάνηκε να έχει βελτιωθεί
σχεδόν τελείως, με μόνο μια υπολειπόμενη αιμωδία στο πρό-
σωπο. Όταν πήγε σπίτι, επέστρεψε στην παλιά της εργασία,
αλλά αδυνατούσε να αποδώσει ικανοποιητικά, αν και φαινό-
ταν ότι μπορούσε να κάνει καλά κάθε μέρος αυτής. Έχασε το
ενδιαφέρον της για την υπαίθρια άθληση, παρά το ότι η κινη-
τική ισχύς και συνέργεια ήταν φυσιολογικά. Εμφάνισε κοι-
νωνική απόσυρση, μελαγχολία, δυσθυμία και εξάρτηση.
Ένας ψυχίατρος διέγνωσε κατάθλιψη, και όταν το αρνητικό
συναίσθημα δεν υποχώρησε με τη συμβουλευτική ή τα αντι-
καταθλιπτικά φάρμακα, χορήγησε ηλεκτροσπασμοθεραπεία,
που παρείχε μόνο προσωρινή βελτίωση.

Ενώ περίμενε να ξεκινήσει δεύτερη σειρά ηλεκτροσπασμο-
θεραπείας, υπεβλήθη σε νευροψυχολογική εξέταση μετά από
αίτημα του ασφαλιστή που έπρεπε να αποδώσει χρηματική
αποζημίωση για τον τραυματισμό της. Η εξέταση ανέδειξε μια
μικρή, αλλά σαφή διαταραχή του ακουστικού εύρους, της
συγκέντρωσης και της νοητικής ιχνηλάτησης. Η ασθενής ανέ-
φερε μια διάχυτη αίσθηση αβεβαιότητας την οποία εξέφραζε
μέσω δισταγμού και αμφιβολίας για το κάθε τι που έκανε.
Αυτά τα αισθήματα αμφιβολίας είχαν επισκιάσει τη σιγουριά
της σε πολλές προηγούμενα αυτόματες αντιδράσεις, κατα-
στρέφοντας ένα ζωηρό αυθορμητισμό που ήταν κάποτε ένα
πολύ ευχάριστο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της.
Επιπλέον, όπως πολλοί μεταδιασεισικοί ασθενείς, είχε περι-
πλέξει το πρόβλημα εκλαμβάνοντας αυτή την εσωτερική δια-
ταραχή ως δηλωτική «ψυχικής νόσου», και η άποψη του
ψυχιάτρου επιβεβαίωσε τους φόβους της. Έτσι, παρά το ότι
η γνωστική της διαταραχή δεν εμπόδιζε την αποκατάστασή
της, το συγκεκριμένο βίωμα αυτής οδήγησε σε καταστροφι-
κές μεταβολές στην προσωπική της ζωή. Μία ξεκάθαρη εξή-
γηση των πραγματικών περιορισμών της κατάστασής της και
των συνεπειών τους απέφερε άμεση απαλλαγή από το άγχος
και έθεσε τις βάσεις της ορθής συμβουλευτικής.

Η οικογένεια επίσης είναι απαραίτητο να γνωρίζει
την κατάσταση του ασθενούς προκειμένου να τον αν-
τιμετωπίζει ανάλογα (D.N. Brooks, 1991· Camplair et al.,
2003· Lezak, 1988a, 1996· Proulx,1999). Τα μέλη της οι-
κογένειας πρέπει να καταλάβουν τις νέες, συχνά παρά-
ξενες νοητικές αλλαγές του ασθενούς και ποιος μπορεί
να είναι ο ψυχοκοινωνικός τους αντίκτυπος. Ακόμη και
μικρά ελλείμματα πρωτοβουλίας, ικανότητας σχεδια-
σμού, οργάνωσης και διεκπεραίωσης δραστηριοτήτων
καθώς και παρακολούθησης είναι δυνατόν να περιορί-
σουν τη δυνατότητα των ασθενών να κερδίζουν τα
προς το ζην και να τους καταστήσουν έτσι κοινωνικά
εξαρτημένους. Επίσης, πολλοί αθενείς με εγκεφαλική
βλάβη δεν μπορούν πλέον να προσαρμοστούν στην οι-
κογενειακή ζωή, καθώς η ευερεθιστότητα, η αυτοεπι-
κέντρωση, ο παρορμητισμός ή η απάθεια προκαλούν
τρομερή συναισθηματική επιβάρυνση στα μέλη της οι-
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να συνεχίσει να ασκεί εργασία παρόμοια με αυτή που έκανε
πριν το ατύχημα, αλλά σε ένα σχετικά πιο απλοποιημένο επί-
πεδο και σε πρόγραμμα με πιο αργούς ρυθμούς.

4. Θεραπεία–2: αξιολόγηση θεραπείας. Με την αυξανόμενη
χρήση υπηρεσιών αποκατάστασης και επανεκπαίδευ-
σης ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με την αξία τους
(Kashner et al., 2003). Αυτές οι υπηρεσίες τείνουν να
είναι δαπανηρές, τόσο χρηματικά όσο και σε κατανά-
λωση επαγγελματικού χρόνου. Οι καταναλωτές και οι
παραπέμποντες θα πρέπει να εξετάσουν αν μια δεδο-
μένη υπηρεσία υπόσχεται περισσότερα από όσα είναι
δυνατόν να προσφερθούν, ή αν αυτό που προκύπτει
σχετικά με τις συμπεριφορικές αλλαγές του ασθένους
έχει ψυχολογική ή κοινωνική αξία και διατηρείται αρ-
κετό χρόνο για να δικαιολογεί το κόστος. Εδώ πάλι, η
νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να βοηθήσει να
απαντηθούν τέτοια ερωτήματα (Sohlberg & Mateer,1989·
Trexler, 2000· Vanderploeg, 1998· βλ. επίσης Diller & Ben–
Yishay, 2003· Kaszniak & Bortz, 1993· Ricker, 1998· & B.A.
Wilson & Evans, 2003 για μια συζήτηση πάνω στη σχέση
κόστους–αποτελεσματικότητας των νευροψυχολογι-
κών αξιολογήσεων σε ασθενείς προς αποκατάσταση).

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση μπορεί συχνά με τον
καλύτερο τρόπο να αναδείξει τις επιδράσεις —τόσο θε-
τικές όσο και αρνητικές— της χειρουργικής (π.χ., B.D.
Bell & Davies, 1998, κροταφική λοβεκτομή για τον
έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων˙ M.F. Newman et al.,
2001, χειρουργική παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας˙
Vingerhoets, Van Nooten & Jannes, 1996, χειρουργική
ανοιχτής καρδιάς) ή του εγκεφαλικού ερεθισμού (π.χ.,
Moretti et al., 2002a, για την αντιμετώπιση της νόσου του
Parkinson˙ Vallar, Rusconi & Bernardini, 1996, για βελτίωση
της αριστερής οπτικοχωρικής επίγνωσης) θεραπείας
των εγκεφαλικών διαταραχών και σχετικών καταστά-
σεων. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και των πα-
ρενέργειων των φαρμάκων επίσης απαιτεί δεδομένα
νευροψυχολογικής εκτίμησης (Meador, Loring, Hulihan et
al., 2003· C.M. Ryan & Hendrickson,1998). Παραδείγματα
τέτοιων προγραμμάτων δοκιμών μπορεί να βρεθούν για
φάρμακα για πολλές νοσολογικές οντότητες όπως ο
καρκίνος (C.A. Meyers, Scheibel & Forman, 1991), o HIV
(ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας) (Llorente, van
Gorp, et al., 2001), o έλεγχος επιληπτικών κρίσεων (Kell &
Lewis, 1996), διαταραχές ελλειμματικής προσοχής (Rio-
rdan, Flashman, Saykin et al., 1999), πολλαπλή σκλήρυνση
(Fischer, Priore et al., 2000), υπέρταση (Jonas et al., 2001),
και ψυχιατρικές διαταραχές: «δυσκολίες προσοχής,
μνήμης και πιο σύνθετων εκτελεστικών γνωστικών λει-
τουργιών παρατηρούνται… δευτερογενώς κατά τη λήψη
πολλών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντι-
μετώπιση νευρολογικών και άλλων νοσημάτων… ο σύγ-
χρονος νευροψυχολογικός έλεγχος έχει επιτρέψει
εκτενείς συστοιχίες να καθοριστούν καλύτερα τα (γνω-
στικά) ελλείμματα του κάθε ασθενή» (Roy–Byrne &
Fann, 1997, p. 967).

σταμάτησε την αιμορραγία, αλλά του άφησε διαταραχές μνή-
μης που περιελάμβαναν δυσκολία στην ανάκληση αποθηκευ-
μένων πληροφοριών κατά την αναζήτηση αυτών και πολύ
πτωχή προδρομική μνήμη (να θυμάται ότι θυμόταν κάποια
δραστηριότητα που είχε αρχικά σχεδιαστεί ή συμφωνηθεί για
το μέλλον, ή να θυμάται να ακολουθεί και να χρησιμοποιεί
αναγκαία εργαλεία, όπως βοηθήματα μνήμης). Άλλα ελλείμ-
ματα σχετιζόμενα με βλάβη του μετωπιαίου λοβού περιελάμ-
βαναν συρρίκνωση της συναισθηματικής ικανότητας, της
δυνατότητας ενσυναίσθησης, αυτο–επίγνωσης, αυθορμητι-
σμού, κινήτρων και ανάληψης πρωτοβουλιών˙ διαταραγμένη
κοινωνική κρίση και ικανότητα σχεδιασμού˙ και πτωχός αυ-
τοέλεγχος. Ωστόσο, διατηρούσε τις λεκτικές και ακαδημαικές
δεξιότητές και γνώσεις, καλή ικανότητα οπτικοχωρικής αντί-
ληψης και αφηρημένου συλλογισμού, κατάλληλη κοινωνική
συμπεριφορά και κινητική λειτουργία.

Μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες να
εξασκήσει τη νομική, η σύζυγός του τον ενέταξε σε ένα πρό-
σφατα οργανωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης υπό τη διεύ-
θυνση ενός θεραπευτή του οποίου η εμπειρία είχε να κάνει
αποκλειστικά με αφασικούς ασθενείς. Στο πρόγραμμα δινό-
ταν έμφαση στην εκπαίδευση για ενίσχυση των λειτουργιών
προσοχής και αντιστάθμιση των μνημονικών ελλειμμάτων. Ο
εκπαιδευόμενος έμαθε πώς να κρατά ένα μνημονικό ημερολό-
γιο και σημειωματάριο, που θα τον βοηθούσε στις περισσότερες
από τις συνηθισμένες δραστηριότητες και υπευθυνότητές του˙
και εξασκήθηκε ανάλογα στο να καταγράφει τις απαραίτητες
αναμνήσεις και σημειώσεις. Αυτό που παραβλέφθηκε ήταν το
έντονο πρόβλημα του ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τί έπρεπε
να θυμάται όταν έπρεπε να το θυμάται. (Όταν τα κλειδιά του
αυτοκινήτου του αφέθηκαν στο πλάι όπου μπορούσε να τα
βλέπει με την οδηγία να τα πάρει μετά το τέλος της εξέτασης,
στο τέλος της συνεδρίας αυτός απλά εγκατέλειψε το εξεταστικό
δωμάτιο και δε θυμήθηκε τα κλειδιά μέχρι που βγήκε έξω από
το κτίριο και εγώ [mdl] τον ρώτησα αν είχε ξεχάσει κάτι. Τότε
επέδειξε καλή ανάκληση του τί είχε ξεχάσει και πού).

Μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση αυτού του δαπανη-
ρού προγράμματος 8 εβδομάδων, καθώς μάθαινε το δρόμο
προς μια καινούρια εργασία παράδοσης κατ’οίκον αλληλο-
γραφίας, άφησε το βιβλίο αναμνήσεων του κάπου και δεν το
ξαναβρήκε ποτέ–ούτε ποτέ έφτιαξε κάποιο άλλο για τον
εαυτό του παρά την εμφανή ανάγκη για κάτι τέτοιο. Μια διε-
ρεύνηση του προγράμματος αποκατάστασης αποκάλυψε την
απουσία κατανόησης της φύσης της βλάβης του μετωπιαίου
λοβού και των αναγκών και περιορισμών των ατόμων με εγ-
κεφαλικό τραύμα τέτοιου είδους.

Η ίδια υπηρεσία αποκατάστασης παρείχε ένα σχεδόν ίδιο
πρόγραμμα εκπαίδευσης σε έναν 42χρονο πολιτικό μηχανικό
που είχε υποστεί βαριά ελλείμματα προσοχής και μνήμης ως
συνέπεια μιας σύγκρουσης στα μετόπισθεν της οποίας η επί-
δραση στο αυτοκίνητό του ώθησε το κεφάλι του βίαια πίσω
στο προσκέφαλο. Αυτός ο άντρας είχε πολύ καλή και επώ-
δυνη επίγνωση των ελλειμμάτων του και διατηρούσε ισχυρή
συναισθηματική και βουλητική ικανότητα, καλή κοινωνική
και πρακτική κρίση και ικανότητες σχεδιασμού, πρωτοβου-
λίας και αυτοπαρακολούθησης. Είχε επίσης άριστες λεκτικές
και οπτικοχωρικές γνώσεις και δεξιότητες, καλή ικανότητα
συλλογισμού και δεν είχε κινητικά ελλείμματα. Για αυτόν το
πρόγραμμα ήταν πολύ ωφέλιμο, καθώς τον βοήθησε με την
εκπαίδευση της προσοχής την οποία είχε ανάγκη και ευόδωσε
τις αυθόρμητες προσπάθειές του να αναπληρώσει τα μνημο-
νικά του ελλείμματα. Με αυτή την εκπαίδευση ήταν ικανός

LEZAK1-8final.qxp:#3  12-10-09  13:16   20



1: H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 21

αναλύσεις ειδικών γνωστικών λειτουργιών έχουν κα-
ταστεί δυνατές με τις τεχνικές νευροψυχολογικής εκτί-
μησης (Dollinger, 1995˙ Schretlen, Pearlson, Anthony, et al.,
2000˙ Troyer, Moscovitch, & Winocur, 1997).

6. Δικανική νευροψυχολογία. Η νευροψυχολογική εκτί-
μηση που γίνεται για νομικές υποθέσεις έχει γίνει κοι-
νός τόπος σε περιπτώσεις τραυματισμών προσώπων
στις οποίες επιζητάται χρηματική αποζημίωση λόγω
σωματικής βλάβης και απώλειας λειτουργικότητας
(Heilbronner & Pliskin, 2003˙ McCaffrey, Williams, Fisher,
& Laing, 1997˙ Nemeth, 1993˙ Sweet, 1999a). Αν και ο δι-
καστικός στίβος μπορεί να θεωρηθεί πως απαιτεί δια-
φορετική προσέγγιση στις εκτιμήσεις, οι περισσότερες
ερωτήσεις που απευθύνονται στο νευροψυχολόγο είτε
θα αφορούν μια διαγνωστική άποψη (π.χ., «Έχει υπο-
στεί αυτό το άτομο εγκεφαλική βλάβη ως αποτέλε-
σμα…;») ή μια περιγραφή της νευροψυχολογικής
κατάστασης του υποκειμένου (π.χ., «Η συμπεριφορική
δυσλειτουργία εξαιτίας της νευροπαθολογικής κατά-
στασης του υποκειμένου τον καθιστά αδύναμο για επι-
κερδή εργασία; Η θεραπεία θα τον βοηθήσει να
επιστρέψει στην εργασία;». Συνήθως το αίτημα παρα-
πομπής για νευροψυχολογική αξιολόγηση περιλαμβά-
νει (ή τουλάχιστον υπονοεί) και τα δύο ερωτήματα (π.χ.,
«Είναι τα μνημονικά ενοχλήματα του υποκειμένου συ-
νέπεια…, και εάν ναι, πόσο αδύναμο τον καθιστούν;»).
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νευροψυχολόγος επιχειρεί να
διαπιστώσει εάν ο διεκδικών την αποζημίωση έχει υπο-
στεί εγκεφαλική βλάβη σχετιζόμενη με τον τραυματι-
σμό υπό διερεύνηση. Εάν ο διεκδικών έχει υποστεί
εγκεφαλική βλάβη, η αξιολόγηση του τύπου και της
έκτασης της συμπεριφορικής διαταραχής που έχει επέλ-
θει είναι εγγενώς συνδεδεμένη με τη διαγνωστική δια-
δικασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εξεταστής κατά
κανόνα εκτιμά τη δυνατότητα αποκατάστασης του
διεκδικούντος παράλληλα με το μέγεθος της ανάγκης
για μελλοντική φροντίδα. Όχι σπάνια, η αίτηση αποζη-
μίωσης εξαρτάται από την αναφορά του νευροψυχο-
λόγου.

Σε εγκληματικές υποθέσεις, ο νευροψυχολόγος εξετά-
ζει τον κατηγορούμενο όταν υπάρχει υποψία ότι κάποια
εγκεφαλική δυσλειτουργία συνέβαλε στην ανάρμοστη
συμπεριφορά ή όταν αμφισβητείται η νοητική επάρκεια
του ατόμου για να δικαστεί. Η περίπτωση του δολοφό-
νου αυτού ο οποίος θεωρείται πως επιτέθηκε στον πρό-
εδρο Κέννεντυ παραμένει ίσως η πιο γνωστή υπόθεση
στην οποία ένας ψυχολόγος διαπίστωσε ότι η ικανότητα
κρίσης και αυτοελέγχου του κατηγορούμενου ήταν επη-
ρεασμένη από κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία (J.Ka-
plan & Waltz, 1965). Άξιο ενδιαφέροντος, από την
ερμηνεία των ευρημάτων των ψυχολογικών δοκιμασιών
από τον δρ Roy Schafer αναδείχθηκε αρχικά η πιθανότητα
ο κατηγορούμενος, Jack Ruby να είχε ψυχοκινητική επι-
ληψία, κάτι που ακολούθως επιβεβαιώθηκε με ηλε-
κτροεγκεφαλογραφικές μελέτες (ΗΕΓ, εγκεφαλικές

5. Έρευνα. Η νευροψυχολογική εκτίμηση έχει χρησιμο-
ποιηθεί για τη μελέτη της οργάνωσης της εγκεφαλικής
δραστηριότητας και της έκφρασής της στη συμπεριφορά,
καθώς και για τη διερεύνηση ειδικών εγκεφαλικών δια-
ταραχών και συμπεριφορικών μειονεξιών (βλ. κυρίως
κεφ. 2, 3, 7 και 8). Η έρευνα με τις τεχνικές νευροψυχο-
λογικής εκτίμησης περιλαμβάνει επίσης την εξέλιξή τους,
τη στάθμισή τους και την αξιολόγησή τους. Η ακρίβεια
και η ευαισθησία των τεχνικών των νευροψυχολογικών
μετρήσεων τις καθιστούν πολύτιμα εργαλεία για τη με-
λέτη τόσο μεγάλων όσο και μικρών —μερικές φορές ανε-
παίσθητων— συμπεριφορικών μεταβολών που είναι οι
εξωτερικά και αντικειμενικά παρατηρήσιμες εκδηλώσεις
της υποκείμενης εγκεφαλικής παθολογίας.

Η θεμελίωση της κλινικής νευροψυχολογίας στην
πράξη επίσης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη νευρο-
ψυχολογική έρευνα (βλ. Hannnay, Bieliauskas et al., 1998:
Houston Conference on Specialty Education και Training in
Clinical Neuropsychology, 1998). Πολλές από τις δοκιμα-
σίες που χρησιμοποιούνται στις νευροψυχολογικές
αξιολογήσεις —όπως αυτές για την αριθμητική ή την
οπτική μνήμη και μάθηση— αναπτύχθηκαν αρχικά για
την εξέταση της φυσιολογικής γνωστικής λειτουργίας
και βαθμονομήθηκαν εκ νέου για νευροψυχολογική
χρήση στην πορεία της έρευνας σχετικά με την εγκεφα-
λική δυσλειτουργία. Άλλες τεχνικές εκτίμησης —όπως
συγκεκριμένες δοκιμασίες απτικής αναγνώρισης ή σχη-
ματισμού εννοιών— σχεδιάστηκαν ειδικά για τη διερεύ-
νηση της δυσλειτουργίας του φυσιολογικού εγκεφάλου.
Η ακόλουθη ενσωμάτωσή τους στην κλινική χρήση
μαρτυρά τη ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ της έρευ-
νας και της κλινικής πρακτικής. Αυτή η αλληλεπίδραση
λειτουργεί ιδιαίτερα καλά στη νευροψυχολογία επειδή
ο κλινικός και ο ερευνητής είναι συχνά το ίδιο πρό-
σωπο. 

Η νευροψυχολογική έρευνα έχει επίσης συνεισφέρει
σημαντικά στη μελέτη της φυσιολογικής συμπεριφοράς
και εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα πεδία που συζητών-
ται παρακάτω δίδουν μόνο μια μερική ιδέα αυτών των
ταχέως εξελισσόμενων γνωστικών τομέων. Οι τεχνικές
νευροψυχολογικής εκτίμησης παρέχουν τα δεδομένα
για τη διερμηνεία των μελετών χαρτογράφησης του εγ-
κεφάλου (π.χ., Frackowiak, Friston, Frith et al., 1997, pas-
sim· Gold, Berman, Randolph et al., 1996˙ S.C. Johnson et
al., 2001˙ A.C. Roberts, Robbins, & Weiskrantz, 1998, pas-
sim). Η γνωστική κατάσταση στο φυσιολογικό γήρας
έχει μελετηθεί σε νευροψυχολογικές εκτιμήσεις που
επαναλαμβάνονταν στο πέρασμα των χρόνων, ακόμα
και δεκαετιών (Malec, Smith, Ivnik, et al., 1997˙ Snowdon,
1997˙ Tranel, Benton, & Olson, 1997). Ο ρόλος που παί-
ζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στην έκφραση
των νοητικών ικανοτήτων σκιαγραφείται συχνά καλύ-
τερα από τα νευροψυχολογικά ευρήματα (Ardila, Os-
trosky–Solis, et al., 2000˙ Kempler, Teng, Dick, et al., 1998˙
Kimura, 1999˙ Vanderploeg, Axelrod, et al., 1997˙ Ylikoski,
Ylikoski, Erkinjuntti, et al., 1998). Αυξανόμενα ακριβείς
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έρχονται στο φως κατά τη διάρκεια της εξέτασης εγεί-
ρουν πρόσθετα ερωτήματα, ο νευροψυχολόγος θα διευ-
ρύνει το αντικείμενο της εξέτασης για να συμπεριλάβει
τα τελευταίως επισημανθέντα θέματα, καθώς και αυτά
που αναφέρονται στο παραπεμπτικό της εξέτασης.

Εάν πραγματοποιηθεί μια μόνο εξέταση με πολλα-
πλούς στόχους —διάγνωση, φροντίδα ασθενούς και
έρευνα— μπορεί να συλλεχθεί ένας μεγάλος όγκος δε-
δομένων για τον ασθενή και κατόπιν να χρησιμοποιηθεί
επιλεκτικά. Για παράδειγμα, η εξέταση ασθενών που
παραπονούνται για προβλήματα άμεσης μνήμης μπορεί
να διενεργηθεί για να απαντηθούν μια σειρά από ερω-
τήματα. H διαγνωστική επιβεβαίωση πιθανής διαταρα-
χής της άμεσης μνήμης μπορεί να απαιτεί μόνο την
διαπίστωση της δυνατότητας ανάκλησης σημαντικά λι-
γότερων λέξεων από ένα κατάλογο ή αριθμών από μια
αλληλουχία από ότι ο πιο βραδύς υγιής ενήλικος. Για
να κατανοήσει κανείς πώς είναι επηρεασμένοι οι ασθε-
νείς από τη μνημονική δυσλειτουργία, είναι σημαντικό
να γνωρίζει τον αριθμό των λέξεων που μπορούν να
ανακαλέσουν ελεύθερα και αβίαστα και υπό ποιες συν-
θήκες, τη φύση των σφαλμάτων τους, την επίγνωση των
ελλειμμάτων τους και πώς οι ίδιοι αντιδρούν σε αυτά,
καθώς και την επίπτωση που έχουν στις καθημερινές
δραστηριότητές τους. Η έρευνα μπορεί να περιλαμβά-
νει τη μελέτη της άμεσης μνήμης σε συνδυασμό με τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή την καταγραφή των εγ-
κεφαλικών κυμάτων, ή τη σύγκριση της επίδοσης
αυτών των μνημονικά διαταραγμένων ατόμων με αυτή
ασθενών με άλλου τύπου μνημονικά ενοχλήματα.

Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

Ένα ερώτημα που έχει εγερθεί επανειλημμένα σχετικά
με τη χρησιμότητα και την εγκυρότητα των νευροψυχο-
λογικών εκτιμήσεων αφορά την «οικολογική» εγκυρό-
τητά τους. Η οικολογική εγκυρότητα κοινώς αναφέρεται
στο πόσο καλά τα δεδομένα της νευροψυχολογικής εκτί-
μησης προβλέπουν τη μελλοντική συμπεριφορά και τη
συμπεριφορική έκβαση. Αυτά τα ερωτήματα έχουν με-
ρικώς απαντηθεί —σχεδόν πάντα θετικά— στις έρευνες
που εξέτασαν τις συσχετίσεις μεταξύ των νευροψυχο-
λογικών ευρημάτων και των τελικών διαγνώσεων, π.χ.,
την διαπίστωση της άνοιας (Bondi, Salmon, Galasko, et al.,
1999˙ G.J. Meyer et al., 2001), μεταξύ νευροψυχολογικών
ευρημάτων και απεικονιστικών δεδομένων (E.D. Bigler,
2001b) και μεταξύ νευροψυχολογικών ευρημάτων και
ικανότητα για εργασία (βλ. επίσης Sbordone & Long,
1996˙ B.A. Wilson, 1993).

Πολύ πρόσφατα, παρουσιάστηκαν πολύ εξειδικευμένες
μελέτες πάνω στη προβλεπτική ακρίβεια των νευροψυχο-
λογικών δεδομένων για μια ποικιλία συμπεριφορικών
νόσων: η πρόγνωση της θεραπευτικής έκβασης των ασθε-
νών που έκαναν κατάχρηση ουσιών βρέθηκε να σχετίζε-
ται σημαντικά με την επίδοση Οπισθοδρομικής Μνήμης

κυματομορφές). Αλλά και στο στάδιο της καταδίκης
μιας εγκληματικής υπόθεσης, μπορεί επίσης να ζητηθεί
από το νευροψυχολόγο να εκθέσει την άποψή του για την
αντιμετώπιση ή δυνητική αποκατάσταση ενός κατάδικου.

Η χρήση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, της γνώμης
και της κατάθεσης του νευροψυχολόγου στο νομικό
χώρο, δημιούργησε, αυτό που κατά μία άποψη φαίνεται
να είναι μια ολόκληρη βιομηχανία αφοσιωμένη στην απο-
κάλυψη αυτών που προσποιούνται ή υπερβάλλουν, των
οποίων η κακή επίδοση στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες
τους εμφανίζει ως γνωστικά διαταραγμένους —ή περισ-
σότερο διαταραγμένους σε περιπτώσεις ήπιας διαταραχής.
Για αυτό το σκοπό, έχουν επινοηθεί μια πλειάδα εξεταστι-
κών τεχνικών και νέων δοκιμασιών (Κεφάλαιο 20˙ βλ. επί-
σης J.S. Hayes, Hilsabeck & Gouvier, 1999˙ Pankratz, 1998˙
Vickery et al., 2001). Εάν το πρόβλημα της προσποίησης και
υπερβάλλουσας εκδήλωσης των συμπτωμάτων στη νευ-
ροψυχολογική εξέταση είναι τόσο έντονο όσο υποδεικνύει
η αύξηση των τεχνικών ανίχνευσης των ψευδών αποκρί-
σεων παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Βέβαια, όταν ο
εξετάζων νευροψυχολόγος ασχολείται με ιατροδικαστικά
θέματα θα πρέπει πάντα να επαγρυπνά για την περίπτωση
που ο διεκδικών αποζημίωση σε επιβλαβή συμβάντα ή ο
κατηγορούμενος σε εγκληματικές υποθέσεις —εσκεμμένα
ή μη— έχει επιδόσεις κατώτερες του ιδανικού για αυτόν
επιπέδου˙ αλλά ο εξεταστής θα πρέπει επίσης να έχει στο
νου ότι για τους περισσότερους εξεταζόμενους, η αξιο-
πρέπεια αποτελεί πολύτιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα που
δεν εκχωρείται εύκολα. Επιπλέον, οι στατιστικές της προ-
σποίησης και της υπερβάλλουσας συμπτωματολογίας πι-
θανόν ποικίλουν με βάση τον πληθυσμό υπό μελέτη: οι
ασθενείς με ΚΕΚ σε έναν γενικό κλινικό πληθυσμό πιθα-
νόν να παρουσίαζαν μικρότερη συχνότητα του φαινομέ-
νου από αυτή που παραπέμπονται από τους δικηγόρους
υπεράσπισης που έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους
διεκδικούντες αποζημίωση —και να αναλαμβάνουν αυ-
τούς που έχουν αναμφίβολα υποστεί βλάβη— πριν να
προσφύγουν σε περαιτέρω διερεύνηση των αμφίρροπων
περιπτώσεων (π.χ., Fox, et al., 1995˙ βλ. Stanczak et al., 2000,
μελέτη του συστηματικού στατιστικού σφάλματος κατά
την επιλογή των υποκειμένων στη νευροψυχολογική
έρευνα˙ Ruffalo, 2003, για μελέτη του στατιστικού σφάλ-
ματος του εξεταστή).

Συνήθως μια νευροψυχολογική εξέταση εξυπηρετεί
πάνω από ένα σκοπό. Αν και αρχικά η εξέταση διενερ-
γείται προκειμένου να απαντηθεί ένα μόνο ερώτημα
όπως ένα διαγνωστικό θέμα, ο νευροψυχολόγος μπορεί
να αποκαλύψει προβλήματα στην εργασία ή την οικο-
γένεια, ή ανάγκες φροντίδας του ασθενούς που έχουν
παραβλεφθεί, ή μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ασθενής
είναι κατάλληλος για έρευνα. Αναπόσπαστο τμήμα σε
όλες τις νευροψυχολογικές εκτιμήσεις είναι η αξιολό-
γηση των αναγκών και περιστάσεων των ασθενών από
ψυχολογική άποψη που λαμβάνει υπόψη την ποιότητα
ζωής, τη συναισθηματική κατάσταση και τη δυνατότητα
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Όταν νέες πληροφορίες που
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ψυχοκοινωνική έκβαση μετά την ΚΕΚ όπως την αξιολο-
γούσαν οι ασθενείς» (σελ 168). Μια ανασκόπηση των με-
λετών που αφορούν την εργασιακή κατάσταση μετά την
ΚΕΚ βρήκε ότι αρκετές νευροψυχολογικές δοκιμασίες
ήταν προγνωστικές, κυρίως «οι μετρήσεις των εκτελεστι-
κών λειτουργιών και ευελιξίας» (σελ 23)˙ ειδικότερα, οι
αναφερόμενες δοκιμασίες ήταν η Δοκιμασία Ταξινόμη-
σης Καρτών του Wisconsin, ένα έργο διπλής επεξεργασίας
—προσοχής και μνήμης—, η Δοκιμασία Οπτικο–Νοητι-
κής Ιχνηλάτησης μέρος Β και η Δοκιμασία Tinkertoy˙ τα
ευρήματα για την προγνωστική ευστοχία (όσον αφορά
την εργασιακή κατάσταση) των δοκιμασιών μνήμης ποι-
κίλαν σημαντικά (Crepeau και Scherzer, 1993). Μια άλλη
μελέτη ασθενών με ΚΕΚ που επέστρεψαν στην εργασία
ανακάλυψε ότι «η επίδοση στις νευροψυχολογικές δοκι-
μασίες σχετίζεται με την βασική συμπεριφορά εξωτερι-
κών ασθενών που επέζησαν από εγκεφαλικό τραύμα»
(βλ. κεφ. 10, 2ος τόμος) και επεσήμαναν περαιτέρω ότι
«καμία παράμετρος της βαρύτητας του τραύματος δεν
συνεισέφερε ουσιαστικά σε αυτή την πρόγνωση (εργα-
σίας/ μη εργασίας) (βλ. κεφ. 10, 2ος τόμος) (M.L. Bowman,
1996) . O Τ.W. Teasdale και οι συνεργάτες του (1997) επί-
σης διαπίστωσαν την εγκυρότητα των δοκιμασιών —
οπτικοκινητικής ταχύτητας και ακρίβειας και σύνθετης
οπτικής μάθησης που διενεργήθηκαν πριν από την
έναρξη της αποκατάστασης— ως προγνωστικούς δείκτες
επανόδου στην εργασία μετά την αποκατάσταση.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΙΩΝΑ;

Στην έκδοση του 1995 αυτού του βιβλίου, τέθηκε το
ερώτημα, «τι μπορεί να επιφυλάσει το μέλλον για τη
διαδικασία της νευροψυχολογικής εκτίμησης;» Από την
παρελθούσα ιστορία της νευροψυχολογίας ήταν εύ-
κολο να προβλεφθεί σωστά ότι θα υπήρχε ένας διαρκής
πολλαπλασιασμός των δοκιμασιών, των συστοιχιών,
των προσεγγίσεων εκτίμησης χωρίς δοκιμασίες, καθώς
και τεχνικές τελειοποίησης πολλών από αυτά τα μέσα
εκτίμησης. Ακόμη, ό,τι είχε προβλεφθεί το 1995 φαίνε-
ται να ισχύει και σήμερα: π.χ., αν οι σημερινές τάσεις
προοιωνίζουν το μέλλον, είμαστε σε θέση να περιμέ-
νουμε περισσότερες και μεγαλύτερης ποικιλίας εφαρ-
μογές της νευροψυχολογικής εκτίμησης τόσο στην
κλινική όσο και στη θεωρητική έρευνα στην ιατρική,
στις νευροεπιστήμες, στην εκπαίδευση, καθώς και στις
κοινωνικές επιστήμες (π.χ., βλ. Cacioppo, Berntson, et al.,
2002).

Μερικές εξειδικευμένες τάσεις που είχαν προβλεφθεί
το 1995 με βεβαιότητα θα υπάρχουν και στο μέλλον. Ο
προβληματισμός σχετικά με την εγκυρότητα των ερμη-
νειών και προγνώσεων που βασίζονται σε δοκιμασίες
και συστοιχίες έχει ελεγχθεί από πολλούς ερευνητές
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών με εφαρμογή
σε μια ακόμα πιο ευρεία ποικιλία δοκιμασιών. Για πα-

Αριθμών και στο Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του Beck
(Teichner et al., 2001). Oι Hanks et al. (1999) βρήκαν ότι με-
τρήσεις της εκτελεστικής λειτουργίας (Ακολουθία Γραμ-
μάτων–Αριθμών, Δοκιμασία Ελεγχόμενων Προφορικών
Συνδυασμών Λέξεων, Δοκιμασία Οπτικο–Νοητικής Ιχνη-
λάτησης μέρος Β, Δοκιμασία Ταξινόμησης Καρτών του
Wisconsin) και της ανάκλησης ιστορίας (Λογική Μνήμη)
«είχαν μεγάλη συνάφεια με τις μετρήσεις λειτουργικής έκ-
βασης 6 μήνες μετά την αποκατάσταση» ασθενών με
τραύμα στο νωτιαίο μυελό, ορθοπεδικές παθήσεις ή ΚΕΚ
(σελ. 1030). Η ικανότητα εργασίας ασθενών θετικών στον
HIV ποικίλε ανάλογα με τις επιδόσεις τους στις δοκιμα-
σίες μνήμης, γνωστικής ευελιξίας και ψυχοκινητικής τα-
χύτητας (van Gorp, Baerwald, Ferrando, et al., 1999). Οι
νευροψυχολογικές δοκιμασίες τα αποτελέσματα των
οποίων σχετίζονταν σημαντικά με λειτουργικά ελλείμματα
στην πολλαπλή σκλήρυνση ήταν η Δοκιμασία Μάθησης
Λέξεων της California —καθυστερημένη ελεύθερη ανά-
κληση, η Δοκιμασία Βηματικής Ακουστικής Σειριακής
Πρόσθεσης, η Δοκιμασία Συμβόλων Ψηφίων και δύο τμή-
ματα της Συμπεριφορικής Δοκιμασίας Μνήμης του River-
mead που αφορούν την ανάκληση (Higginson et al., 2000).

Αρκετές παράμετροι της πρακτικής αξίας πρόγνωσης
της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί τις δραστηριότη-
τες της καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) έχουν διερευνηθεί (A.
Baird, Podell, et al., 2001˙ Cahn, sulivan, et al., 1998˙ Cahn–
Weiner, Boyle & Malloy, 2002). O Deloche και οι συνεργά-
τες του (1996) αναφέρουν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
των αποτελεσμάτων σε μια συστοιχία αριθμητικών δοκι-
μασιών και αυτών σε ένα ερωτηματολόγιο ΔΚΖ. Η Δο-
κιμασία Οπτικής Οργάνωσης του Ηοοper κατεξοχήν,
αλλά επίσης η Δοκιμασία Κατονομασίας της Βοστώνης
και άμεσης ανάκλησης της Λογικής Μνήμης και Οπτι-
κής Αναπαραγωγής ήταν προγνωστικά ασφάλειας και
αυτάρκειας σε αρκετές περιοχές δραστηριοτήτων (E.D.
Richardson, Nadler & Μalloy, 1995). Μια σύγκριση μεταξύ
των εσωτερικών ασθενών σε αποκατάσταση που απο-
τυγχάνουν και αυτούς που δεν αποτυγχάνουν έδειξε ότι
οι πρώτοι έκαναν περισσότερα λάθη εμμονής στη Δοκι-
μασία Ταξινόμησης Καρτών του Wisconsin και είχαν χει-
ρότερες επιδόσεις στη Δοκιμασία Stroop και στη
Δοκιμασία Διάκρισης Οπτικών Μορφών (Rapport, Hanks,
et al., 1998). Το πρόβλημα της πρόβλεψης της επάρκειας
των δραστηριοτήτων εξετάστηκε από τους J.E. Meyers,
Volbrecht & Kaster–Bundgaard (1999), που ανασκόπησαν
τα δεδομένα αρκετών εκατοντάδων πρωτοκόλλων εξέ-
τασης ατόμων που προσήλθαν για νευροψυχολογική
εκτίμηση. Αναφέρουν ότι η ανάλυση διακριτικής εγκυ-
ρότητας ήταν 94,4% ακριβής στην αναγνώριση της επάρ-
κειας ή ανεπάρκειας στην οδήγηση σχήματος. 

Πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει την πρόγνωση της
έκβασης των ΚΕΚ. O S.R. Ross και οι συνεργάτες του
(1997) αναφέρουν ότι δύο δοκιμασίες, η Δοκιμασία
Ακουστικής–Λεκτικής Μάθησης του Rey και η Δοκιμα-
σία Οπτικο–Νοητικής Ιχνηλάτησης μαζί και «σε συνδυα-
σμό με την ηλικία προέβλεπαν σε σημαντικό βαθμό την
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δικά νευροψυχολογίας που εκδίδονται, να μην περιέχει
τουλάχιστον ένα άρθρο σχετικά με κάποιο θέμα πάνω
στη γήρανση του εγκεφάλου, των ικανοτήτων και των
μεταβολών του.

Μια παράμετρος του βαθμού στον οποίο η νευροψυ-
χολογία έχει γίνει ένας αποδεκτός και πολύτιμος αρωγός
τόσο στα κλινικά όσο και στα ερευνητικά εγχειρήματα
αποτελεί η διάδοσή της σε πολιτισμούς και εκτός Δυτι-
κής Ευρώπης και η εφαρμογή της σε πληθυσμούς δια-
φορετικής γλώσσας από αυτούς για τους οποίους
αρχικά αναπτύχθηκαν οι δοκιμασίες. Στο ξεκίνημα του
21ου αιώνα, η νευροψυχολογία αντιμετωπίζει νέες προ-
κλήσεις όσον αφορά τη χρησιμότητά της που έχουν
τεθεί από την ανάγκη τόσο για αύξηση της διαπολιτι-
σμικής ευαισθησίας (Nell, 1999˙ Ponton & Leon–Carrion,
2001˙ Shepard & Leathem, 1999) όσο και της γλωσσικής
καταλληλότητας (βλ. κεφ. 8, σελ. 365-366) των δοκιμα-
σιών. Η αύξηση της ζήτησης της νευροψυχολογικής
εκτίμησης ατόμων με περιορισμένο ή ανύπαρκτο υπό-
βαθρο αγγλικής γλώσσας έδωσε ώθηση για την ανά-
πτυξη εργαλείων εξέτασης γραμμένων στη γλώσσα του
ασθενούς και σταθμισμένων σε άτομα του πληθυσμού
στον οποίο πολιτισμικά και γλωσσικά ανήκει˙ η χρήση
διερμηνέων αποτελεί μόνο τη δεύτερη καλύτερη μερική
λύση (Artioli y Fortuny & Mullaney, 1998˙ La Calle, 1987).
Στις Η.Π.Α. και το Μεξικό, οι δημιουργοί και οι μετα-
φραστές των δοκιμασιών έχουν αρχίσει να ανταποκρί-
νονται στην ανάγκη για δοκιμασίες στη ισπανική
γλώσσα με κατάλληλη στάθμιση (π.χ., Acevedo et al.,
2000˙ Ardila, 2000b˙ Pontόn & Leόn–Carrion, 2001˙ Stricks,
Pittman, Jacobs et al., 1998˙ Taussig, Mack & Henderson,
1996). Οι μελέτες που παρέχουν νόρμες και αναλύσεις
των δοκιμασιών στα κινέζικα ανακλούν την αυξανό-
μενη εφαρμογή των νευροψυχολογικών εκτιμήσεων
στην Άπω Ανατολή (Chan & Poon, 1999˙ Hua, Chang &
Chen, 1997˙ Lu & Bigler, 2000). Αυτά αποτελούν καλό
ξεκίνημα, καθώς ένας επόμενος σημαντικός στόχος της
νευροψυχολογικής εκτίμησης θα ήταν η εξάπλωση των
βασισμένων σε έρευνα γλωσσικά και πολιτισμικά κα-
τάλληλων νευροψυχολογικών εξεταστικών τεχνικών
και δεξιοτήτων.

Ενώ έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί
τις τελευταίες δεκαετίες στην κατανόηση των γνωστι-
κών και άλλων νευροψυχολογικών διεργασιών και στο
πώς να τις εκτιμήσει κανείς απαιτείται, περαιτέρω
γνώση για τις δοκιμασίες και τις εξεταστικές διαδικα-
σίες για να είναι επαρκώς οργανωμένες και σταθμισμένες,
έτσι ώστε οι εκτιμήσεις να μπορούν να αναπαραχθούν με
αξιοπιστία, να είναι πρακτικά έγκυρες και άμεσα ερμη-
νεύσιμες. Το εύρος των διαταραχών και των νοσολογι-
κών διεργασιών, οι παραλλαγές με τις οποίες κάνουν
την εμφάνισή τους μεταξύ των διαφόρων ατόμων, η αλ-
ληλεπικάλυψη των εκδηλώσεων των διαφόρων διατα-
ραχών και νόσων, η φαρμακευτική και άλλες θεραπείες
και η αλληλεπίδραση των επιπτώσεων αυτών των δια-
ταραχών καθιστά απίθανο το να αναπτύξει κανείς ή

ράδειγμα, μερικές μελέτες παρέχουν νέες νόρμες ή εξε-
τάζουν την εγκυρότητα δοκιμασιών για πολύ εξειδι-
κευμένες πτυχές λειτουργιών όπως είναι η οπτική μνήμη
(Barr, Chelune, Hermann, et al. 1977˙ Paolo, Tröster & Ryan,
1998 a,b)˙ σχηματισμός εννοιών και γνωστική ευελιξία
(Holtz, Gearhart & Watson, 1996˙ Κozel & Meyers, 1998˙
Upton & Thompson, 1999) και λεκτικές ικανότητες (Ruff,
Light, Parker, & Levin, 1996˙ Warrington, 1997). Άλλες με-
λέτες έχουν αναλύσει τα συστατικά τμήματα των δο-
κιμασιών (π.χ., Kατάτμηση Γραμμών: Luh, 1995˙
Δοκιμασία Οδικού Χάρτη του Money: Vingerhoets, lan-
noo & Bauwens, 1996˙ Δοκιμασία Ταξινόμησης Καρτών
του Wisconsin: Greve, Ingram, & Bianchini, 1998). Εντούτοις,
άλλες μελέτες έχουν εστιάσει στις νευροψυχολογικές και
στατιστικές βάσεις των συστοιχιών των δοκιμασιών (π.χ.,
η συστοιχία CANTAB: Robbins, James, Owen, et al., 1998˙ η
συστοιχία Halstead–Reitan: Dikmen, Heaton, Grant &
Temkin, 1999˙ η Κλίμακα Νοημοσύνης των Ενηλίκων
κατά Wechsler—III: Kreiner & Ryan, 2001˙ J.J. Ryan &
Paolo, 2001).

Τα προγράμματα μηχανογραφημένης εκτίμησης αυξά-
νονται συνεχώς και πιθανόν βρίσκονται στα όρια του να
κατακτήσουν μια προεξάρχουσα θέση στο ρεπερτόριο της
νευροψυχολογικής εκτίμησης. Τα πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα της μηχανογραφημένης εκτίμησης έχουν
ανασκοπηθεί, με συστάσεις και προειδοποιήσεις (π.χ.,
K.M. Adams & Heaton, 1987˙ Bleiberg et al., 2000˙ Gonzalez
et al., 2003˙ Larrabee & Crook, 1996). Οι κατευθυντήριες
γραμμές για την ενδεδειγμένη και ηθικά αποδεκτή μηχα-
νογράφηση των νευροψυχολογικών εκτιμήσεων, που δη-
μοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1987, έχουν ισχύ σήμερα
και θα πρέπει να ανασκοπούνται από τον καθένα που
προτίθεται να εισαγάγει μηχανογραφημένα προγράμματα
στις διαδικασίες εξέτασης (βλ. Matthews, 1991). Παρόλα
αυτά μια μελέτη των πρόσφατα δημοσιευμένων άρθρων,
βιβλίων και καταλόγων των εκδοτών των δοκιμασιών
υποδηλώνει ότι γενικά οι περισσότεροι κλινικοί και ερευ-
νητές–εξεταστές συνεχίζουν να βασίζονται πρωταρχικά
στις τεχνικές κλινικής εκτίμησης με κάποια χρήση εξειδι-
κευμένων υπολογιστικών προγραμμάτων (π.χ., για τη
Δοκιμασία Κατηγοριών, για τη Δοκιμασία Συνεχούς
Επίδοσης, για τη Δοκιμασία Ταξινόμησης Καρτών του
Wisconsin). Έτσι, ενώ η εξέλιξή τους συνεχίζεται, οι μηχα-
νοποιημένες δοκιμασίες έχουν περισσότερο συμπληρω-
ματικό παρά κεντρικό ρόλο στην πρακτική της κλινικής
νευροψυχολογίας. Εντούτοις, η χρήση τους σε μεγάλης
κλίμακας προγράμματα έρευνας και μελέτης αυξάνει συ-
νεχώς (Anger, Rohlman, & Storzbach, 1999˙ Anger, Storzbach,
et al., 1998˙ Bowler, Thaler, et al., 1990).

Μέχρι το 1995, είχε δημιουργηθεί έντονη ανάγκη να
αναπτυχθούν κατάλληλες τεχνικές εκτίμησης και νόρ-
μες δοκιμασιών για ομάδες μεγάλης ηλικίας. Αυτή η
ανάγκη έχει από τότε καλυφθεί ικανοποιητικά σε βιβλία
(π.χ., Nussbaum, 1997˙ Tuokko & Hadjistavropoulos, 1998˙
Woodruff–Pak, 1997) και περιοδικά. Είναι τώρα σπάνιο
για κάποιο τεύχος οποιουδήποτε από τα γνωστά περιο-
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Ένας τρόπος να επιτύχει κανείς αυτό το σκοπό, ενώ
διατηρεί την απαραίτητη ευελιξία για τη μεγάλη ποικιλία
ατόμων και προβλημάτων με τα οποία ασχολείται κατά
την νευροψυχολογική εκτίμηση θα μπορούσε να είναι μια
σειρά σχετικά μικρών παγιωμένων συστοιχιών σχεδια-
σμένων για χρήση σε ειδικές διαταραχές και νόσους και
ειδικές συναθροίσεις ελλειμμάτων (π.χ., οπτικοκινητική
δυσλειτουργία, διαταραχές της βραχυπρόθεσμης μνή-
μης). Οι νευροψυχολόγοι στο μέλλον θα έχουν τότε στη
διάθεσή τους μια ομάδα δοκιμασιών και ίσως δομημένων
συνεντεύξεων (κάθε μία να περιέχει αρκετές δοκιμασίες)
η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται καθώς η γνώση αυ-
ξάνεται και θα μπορεί να εφαρμόζεται σε διάφορους συν-
δυασμούς για να απαντηθούν ειδικά ερωτήματα και να
ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς.

ακόμα και να αναλογιστεί κάποια συστοιχία που να κα-
λύπτει όλο το φάσμα. O Reitan παρατήρησε ήδη το 1964
ότι «μπορεί να είμαστε ικανοί να συγκεντρώσουμε αρ-
κετά μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες (για κανονιστικούς
σκοπούς) μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, αλλά θα ελπί-
ζαμε ότι μέχρι τότε τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν
χάσει την αξία τους τουλάχιστον μερικά λόγω απαρ-
χαίωσης της συστοιχίας δοκιμασιών». Παρόλα αυτά, η
σημερινή γνώση σχετικά με τις νευροπαθολογικές και
ψυχολογικές οντότητες που αποτελούν αντικείμενο της
νευροψυχολογίας μαζί με τις αυξανόμενα ευαίσθητες
στατιστικές τεχνικές για την αξιολόγηση των δοκιμα-
σιών, θα πρέπει να οδηγήσει προς κάποια απλοποίηση
και γενίκευση στις εξεταστικές διαδικασίες.
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