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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει μια σταθερή αύξηση του γηράσκοντα πληθυσμού, 
ειδικά στις Ευρωπαϊκές χώρες λόγω της προόδου στο πεδίο της υγείας. Από τις πιο 
υγιείς συνθήκες διαβίωσης, την καλύτερη εκπαίδευση και την πρόσβαση στις υπηρε-
σίες υγείας, η θνησιμότητα όπως και οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά στις ανα-
πτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών, το 12.3% του παγκόσμιου 
πληθυσμού αποτελείται από ανθρώπους ηλικίας 60 και άνω. Παγκοσμίως, το ποσοστό 
των ανθρώπων που αποτελείται από ηλικίες 60 και άνω αναμένεται να φτάσει το 16.5% 
το 2030 και το 22% το 2050. 

Υπάρχουν περίπου 50 εκατομμύρια ασθενείς με άνοια στον κόσμο. Ο πιο κοινός τύ-
πος άνοιας είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει τους 
130 εκατομμύρια ανθρώπους το 2050. 

Υπάρχουν περίπου 50 εκατομμύρια ασθενείς με άνοια στον κόσμο. Η  νόσος του 
Αλτσχάιμερ είναι ο πιο κοινός τύπος άνοιας και γνωστός στον κόσμο. Αν περιλάβου-
με τους συγγενείς των ασθενών που επηρεάζονται από αυτή τη νόσο, εκατομμύρια 
άνθρωποι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τη νόσο του Αλτσχάιμερ στην Τουρκία, 
την Ευρώπη και τον κόσμο.  Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του προγράμματος είναι η 
Τουρκία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία και η Βουλγαρία από κοινού με τον γηράσκο-
ντα πληθυσμό τους, ο αριθμός του οποίου εμφανίζεται  στην εξέταση του πληθυσμού 
αναφορικά με την άνοια. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της Τουρκίας, το ποσοστό του πληθυσμού 
που αντιστοιχεί σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών στη χώρα ήταν 8% το 2014 
και έφτασε το 8,2% το 2015. Αυτό το ποσοστό πρόκειται να αυξηθεί στο 10% το 2023. 
Όσον αφορά το ποσοστό γήρανσης η Τουρκία τοποθετείται στην 66η θέση ανάμεσα 
σε 167 χώρες. Με την αύξηση του γηράσκοντα πληθυσμού, οι ασθένειες που εμφα-
νίζονται σε μεγάλη ηλικία και ειδικά η νόσος Αλτσχάιμερ αυξάνονται. Ο αριθμός των 
ασθενών με Αλτσχάιμερ υπολογίζεται σε 600 χιλιάδες στην Τουρκία.

Όταν εξετάζουμε τους αριθμούς στην Ελλάδα αναφορικά με την άνοια, η νόσος του 
Αλτσχάιμερ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα, 200 χι-
λιάδες άνθρωποι επηρεάζονται από άνοια και αυτός ο αριθμός πρόκειται να ξεπεράσει 
τις 600 χιλιάδες το 2050. Το ετήσιο κόστος της άνοιας στην Ελλάδα είναι περίπου 6 
δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η Ιταλία, αυτή τη στιγμή, είναι η δεύτερη Ευρωπαϊκή χώρα με τον μεγαλύτερο πλη-
θυσμό αυτών που είναι 65 ετών και άνω. Ο παρών πληθυσμός είναι 12,639,000 με 
πάνω από το 21.2% να είναι 65 ετών και άνω. Από αυτόν τον αριθμό, υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν περίπου 1,000,000 άνθρωποι με άνοια. Ο αυξανόμενος αριθμός ηλικιω-
μένων στην Ιταλία έχει επίπτωση στις εθνικές στατιστικές για την άνοια και τις ετήσιες 
δαπάνες στο Ιταλικό σύστημα υγείας.  

Στην Πολωνία, ο γηράσκοντας πληθυσμός το 2030 αναμένεται να είναι πάνω από 8 
εκατομμύρια, υπολογίζοντας 500,000 ανθρώπους να έχουν διάφορες μορφές άνοιας. 



2 3

Ο αριθμός των ασθενών με Αλτσχάιμερ υπολογίζεται περίπου 350,000, με 300,000 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων συγγενών των ασθενών που επηρεάζονται κοι-
νωνικά.  

Στη Βουλγαρία, ο δείκτης της άνοιας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την 
Υγεία του 2020 υπολογίζεται σε πάνω από 100,000 ανθρώπους, οι μισοί από τους 
οποίους παρουσιάζουν μορφές άνοιας από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ειδικοί υπολογί-
ζουν ότι 25,000 Βούλγαροι, ή το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού, διαγιγνώσκο-
νται με άνοια. Η εξέλιξη αυτή υπάρχει κυρίως λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε επαρ-
κή ιατρική φροντίδα, υπανάπτυκτους μηχανισμούς πρόωρης διάγνωσης και έλλειψη 
ενημέρωσης του κόσμου.  

Η νόσος τους Αλτσχάιμερ αλλά και άλλες μορφές άνοιας, ιδίως σε όσους είναι 65 
ετών και άνω, αυξάνεται γρήγορα σε παγκόσμια κλίμακα. Αν και η άμεση θεραπεία για 
τη νόσο Αλτσχάιμερ δεν είναι εφικτή, κατά την έναρξη της νόσου διάφορες ασκήσεις, 
γνωστικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν προληπτικά μέτρα 
για την επιβράδυνση της προόδου της. Γνωστικές δραστηριότητες που εξασκούν τις 
ικανότητες συλλογισμού και μνήμης έχουν θετικά αποτελέσματα στη συνολική ψυχολο-
γία και τη βελτίωση της επίδοσης. 

Το πρόγραμμα USE OR LOSE έχει ως στόχο να τραβήξει την προσοχή προς τη νόσο 
Αλτσχάιμερ μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και την εφαρμογή συνερ-
γατικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η αμοιβαία μάθηση και η ανταλλαγή εμπειριών και 
η προώθηση της συνεργατικότητας σε ένα Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι Ειδικοί Στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Η πρόληψη και η ενημέρωση για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τα αρχικά στάδια της 
έναρξης της νόσου.

• Η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

• Η δημιουργία ενός οδηγού δραστηριοτήτων εργοθεραπείας για τους ασθενείς 
της άνοιας και τους επαγγελματίες υγείας.

• Η εγκαθίδρυση της συνεργασίας και της συνεταιριστικής δράσης σε Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο.

Μέσα στα πλαίσια της Στρατηγικής Σύμπραξης του προγράμματος Erasmus +, το 
πρόγραμμα Use or Lose έχει ως στόχο την εγκαθίδρυση ενός οδηγού δραστηριοτήτων 
εργοθεραπείας για να βοηθήσει στη θεραπεία των ασθενών με Αλτσχάιμερ και των οι-
κογενειών τους. Ο οδηγός δραστηριοτήτων εργοθεραπείας θα χρησιμοποιηθεί τοπικά 
αλλά και στην Ευρώπη για τη βελτίωση της μνήμης των ασθενών με Αλτσχάιμερ και 
αυτών στους οποίους η άνοια εμφανίζεται πρόωρα.
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Στη διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εταίροι ετοίμασαν εκθέσεις πάνω στην τρέ-
χουσα κατάσταση των ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ, συμπεριλαμβανομένων 
όσων πάσχουν από τη νόσο στις χώρες τους. Η μελέτη περιλαμβάνει ελλείψεις στις 
υπηρεσίες και προτάσεις για λύσεις σε αυτά τα θέματα που επηρεάζουν τους ασθενείς 
και τους επαγγελματίες υγείας. Δύο επισκοπήσεις δόθηκαν στις ομάδες στόχου, αυ-
τούς που έχουν άνοια, τους επαγγελματίες υγείας τους και τους συγγενείς τους.

Στις πρώτες δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι ομάδες στόχοι ερωτήθηκαν για 
τις δημογραφικές πληροφορίες τους. Ο στόχος αυτών των ερωτήσεων ήταν να αξιο-
λογήσουν τις δραστηριότητες όσον αφορά το γένος, την ηλικία, την εκπαίδευση και το 
εισόδημα. Η δεύτερη έρευνα περιλάμβανε ερωτήσεις που αξιολογούσαν τη γνώση των 
ασθενών και την ευαισθητοποίησή τους πάνω στη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο στόχος αυτών 
των ερωτήσεων ήταν να αναγνωρίσουν τις περιοχές προτεραιότητας που θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν στον οδηγό που ετοιμάζεται στα πλαίσια του προγράμματος. Οι 
ασθενείς με Αλτσχάιμερ και άνοια ερωτήθηκαν τι είδους υποστήριξη χρειάζονταν για να 
βοηθηθούν στη διαχείριση της νόσου, τις μεθόδους θεραπείας χωρίς ναρκωτικά που 
χρειάζονταν και τις προσπάθειές τους να διαχειριστούν την κατάσταση. Στο τελευταίο 
σημείο του ερωτηματολογίου, 24 προτάσεις παρουσιάστηκαν στους ασθενείς για να 
επιλέξουν ποιες από αυτές είναι αληθείς ή λανθασμένες σχετικά με τη νόσο Αλτσχά-
ιμερ. Ο στόχος ήταν να αναγνωριστούν οι παρεξηγήσεις σχετικά με τη νόσο και να 
καθοριστούν οι περιοχές προτεραιότητας για ευαισθητοποίηση. 

Η δική μας κοινοπραξία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον οδηγό θε-
ραπείας για τους ανθρώπους με άνοια, τους επαγγελματίες υγείας τους και τους συγ-
γενείς τους. Είναι μια έγκυρή και περιεκτική πηγή ιδεών και δραστηριοτήτων για την 
απόλαυση του χρόνου με ασθενείς με άνοια. Στον οδηγό θεραπείας περιλαμβάνονται 
περιγραφές της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ, τα στάδια, τα συμπτώματα, η διά-
γνωση και η θεραπεία τους. Προσοχή δίνεται στη σημαντικότητα χρήσης φαρμάκων σε 
συνδυασμό με θεραπευτικές δραστηριότητες, συστάσεις για τις ομάδες στόχου, τεκμη-
ριωμένες πληροφορίες και συχνές εσφαλμένες αντιλήψεις πάνω στη νόσο Αλτσχάιμερ. 
Αυτό το βιβλίο οργανώνει διάφορες θεραπευτικές δραστηριότητες σε κατηγορίες που 
ωφελούν τη μνήμη, ψυχοκινητικές ικανότητες, ικανότητες εργοθεραπείας, φυσικές δρα-
στηριότητες, αθλήματα και χόμπι.   

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του οδηγού θεραπείας, προσοχή δόθηκε στη 
δημιουργία ενός εύκολου και φιλικού προς το χρήστη οδηγού, αποφεύγοντας περίπλο-
κες περιγραφές και επαγγελματική διάλεκτο. Στην ενότητα των δραστηριοτήτων, μια 
μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων παρουσιάζονται. Κάθε δραστηριότητα απαριθμεί το 
βαθμό άνοιας που ωφελεί, απλές οδηγίες, σκοπούς και το απαραίτητο υλικό. Αυτή η 
μορφή επιτρέπει τόσο τους ασθενείς με άνοια, όσο και τους επαγγελματίες υγείας τους 
να χρησιμοποιούν εύκολα τον οδηγό με σκοπό να ωφεληθούν στο μέγιστο.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Τούρκος επιστήμονας, ο καθηγητής Δρ. Aziz Sancar κα-
θόρισε την επιτυχία λέγοντας ότι „ Το να είσαι επιτυχημένος δε σημαίνει να κερδίσεις 
ένα βραβείο Νόμπελ. Επιτυχία σημαίνει να υπηρετείς την οικογένειά σου, τη χώρα 
σου, την πατρίδα σου και την ανθρωπότητα“. Έχοντας στο νου αυτές τις λέξεις, ο Μη-
τροπολιτικός Δήμος Kahramanmaraş, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμ-
ματος και τις συνεισφορές τους, προετοίμασαν αυτόν τον οδηγό με την ελπίδα ότι θα 
ωφελήσουν και θα υπηρετήσουν όλη την ανθρωπότητα.



4 5

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια μη αναστρέψιμη, προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή.  
Μπορεί να καταστρέψει αργά τις δεξιότητες μνήμης και σκέψης και, τελικά, την ικανό-
τητα εκτέλεσης των πιο απλών εργασιών. Το Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας, 
ένας γενικός όρος για απώλεια μνήμης και άλλες γνωστικές ικανότητες αρκετά σοβα-
ρές για να επηρεάσουν την καθημερινή ζωή. Ο μεγαλύτερος γνωστός παράγοντας 
κινδύνου είναι η αύξηση της ηλικίας και η πλειονότητα των ατόμων με Αλτσχάιμερ είναι 
65 ετών και άνω.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνήθως εξελίσσεται αργά σε τρία γενικά στάδια - ήπια (αρ-
χικό στάδιο), μέτρια (μεσαίο στάδιο) και σοβαρά (όψιμο στάδιο).

2.1 Ήπια νόσος  Αλτσχάιμερ (πρώιμο στάδιο):

Στο αρχικό στάδιο του Αλτσχάιμερ, το άτομο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα. Μπο-
ρεί ακόμα να εργάζεται  και να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες. Παρ ‹όλα 
αυτά, το άτομο μπορεί  να έχει απώλεια μνήμης, όπως να ξεχνάει γνωστές λέξεις ή τη 
θέση  καθημερινών αντικειμένων.

Οι κοινές δυσκολίες περιλαμβάνουν:

• Δυσκολία στο να θυμηθούν μία λέξη ή ένα όνομα

• Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την ανάκληση ονομάτων όταν συστήνονται 
σε νέα άτομα

• Προκλήσεις εκτέλεσης καθηκόντων στο χώρο εργασίας και στις κοινωνικές συ-
ναναστροφές.

• Το να μη θυμάται κάτι  που μόλις διάβασε

• Απώλεια ή λάθος τοποθέτηση ενός πολύτιμου αντικειμένου

• Αύξηση  προβλημάτων προγραμματισμού ή  οργάνωσης

2.2 Νόσος Αλτσχάιμερ μέτριου βαθμού (μεσαίο στάδιο):

Το  Αλτσχάιμερ μεσαίου σταδίου είναι συνήθως το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο 
και μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, το άτομο με 
Αλτσχάιμερ θα χρειαστεί μεγαλύτερο επίπεδο φροντίδας.
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Σε αυτό το στάδιο τα συμπτώματα θα είναι αισθητά σε άλλα άτομα και μπορεί να 
περιλαμβάνουν:

• Να ξεχνάνε γεγονότα αλλά και πράγματα από το παρελθόν τους

• Να αισθάνονται κακοδιάθετοι ή απομονωμένοι, συχνά σε κοινωνικές ή ψυχικά 
δύσκολες καταστάσεις

• Να μην είναι δυνατό να θυμηθούν τη διεύθυνση, τον αριθμού τηλεφώνου, σε 
ποιό  γυμνάσιο ή κολέγιο φοιτούσαν

• Να βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με το πού βρίσκονται ή  ποια μέρα είναι

• Να απαιτείται  βοήθεια για την επιλογή κατάλληλων ρούχων για την εποχή ή 
την περίσταση

• Μερικοί ασθενείς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον έλεγχο της ουροδόχου 
κύστης και των εντέρων

• Να υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ύπνου, κοιμούνται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ 

• Να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να απομακρυνθούν και να χαθούν

• Να υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά, αισθήματα  
καχυποψίας, ψευδαισθήσεις ή καταναγκαστική, επαναλαμβανόμενη συμπερι-
φορά, όπως τρίψιμο χεριού ή τεμαχισμός χαρτιών

2.3 Νόσος Αλτσχάιμερ σοβαρού βαθμού (όψιμο στάδιο): 

Στο τελικό στάδιο αυτής της ασθένειας, τα συμπτώματα άνοιας είναι σοβαρά. Τα άτο-
μα χάνουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους, να συνεχίσουν μια 
συνομιλία και, τελικά, να ελέγχουν την κίνηση. Μπορεί ακόμα να λένε λέξεις ή φράσεις, 
αλλά η επικοινωνία  γίνεται δύσκολη.

Σε αυτό το στάδιο, τα άτομα μπορούν:

• Χρειάζονται βοήθεια σε 24ωρη βάση σε καθημερινές δραστηριότητες και προ-
σωπική φροντίδα

• Να μην θυμούνται πρόσφατες εμπειρίες καθώς και το περιβάλλον τους

• Βιώνουν αλλαγές σε λειτουργίες όπως το περπάτημα, το κάθισμα και τελικά 
την κατάποση

• Έχουν αυξημένη δυσκολία στην επικοινωνία

• Γίνουν ευάλωτα σε λοιμώξεις, ιδιαίτερα στην πνευμονία
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ

Η άνοια δεν είναι μία μόνο ασθένεια. Είναι ένας γενικός όρος, όπως οι καρδιακές 
παθήσεις, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων ιατρικών παθήσεων, συμπε-
ριλαμβανομένης της νόσου  Αλτσχάιμερ. Οι διαταραχές που ομαδοποιούνται με τον 
γενικό όρο «άνοια» προκαλούνται από μη φυσιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Η 
άνοια προκαλείται από βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτή η βλάβη επηρεάζει την 
ικανότητα των εγκεφαλικών κυττάρων να επικοινωνούν μεταξύ τους. Όταν τα εγκεφα-
λικά κύτταρα δεν μπορούν να επικοινωνούν κανονικά, η σκέψη, η συμπεριφορά και τα 
συναισθήματα μπορούν να επηρεαστούν.

3.1 Αρχικό στάδιο

Στάδιο 1: Χωρίς γνωστική εξασθένηση

Σε αυτό το στάδιο, το άτομο λειτουργεί κανονικά, δεν έχει απώλεια μνήμης και είναι 
ψυχικά υγιές. 

Στάδιο 2: Πολύ ήπια γνωστική εξασθένηση

Αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη φυσιολογική αδυναμία που σχε-
τίζεται με τη γήρανση. Για παράδειγμα, οι ασθενείς ξεχνάνε ονόματα και πού βρίσκο-
νται οικεία αντικείμενα

Στάδιο 3: Ήπια γνωστική εξασθένηση

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει αυξημένη απώλεια μνήμης, μικρή δυσκολία στη συγκέ-
ντρωση και μειωμένη απόδοση στην εργασία. Οι ασθενείς μπορεί να χάνονται  πιο συ-
χνά ή δυσκολεύονται να βρουν τις σωστές λέξεις. Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου 
είναι μεταξύ 2  και 7 ετών

3.2 Μεσαίο στάδιο 

Στάδιο 4: Μέτρια γνωστική εξασθένηση

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη μνήμη των πρό-
σφατων γεγονότων και δυσκολίες διαχείρισης οικονομικών . Τα άτομα δυσκολεύονται 
να ταξιδέψουν μόνα τους. Επίσης δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν πολύπλοκες εργα-
σίες αποτελεσματικά ή με ακρίβεια. Σε αυτό το στάδιο συνήθως αρνούνται τα συμπτώ-
ματά τους. Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου είναι 2 χρόνια.

Στάδιο 5: Όχι σοβαρή γνωστική εξασθένηση

Τα άτομα σε αυτό το στάδιο έχουν σημαντικά προβλήματα  μνήμης και χρειάζονται 
κάποια βοήθεια για να ολοκληρώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες (ντύσιμο, 
μπάνιο, προετοιμασία γευμάτων κ.λπ.). Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορεί να μην 
θυμούνται τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου τους και μπορεί να μην γνωρίζουν την 
ώρα ή την ημέρα ή πού βρίσκονται. Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου είναι 1,5 χρόνια. 
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3.3 Όψιμο στάδιο

Στάδιο 6: Σοβαρή γνωστική εξασθένηση 

Τα άτομα στο στάδιο 6 χρειάζονται εκτεταμένη βοήθεια για να εκτελέσουν Δραστη-
ριότητες  της Καθημερινής Ζωής (ADL). Αρχίζουν να ξεχνούν τα ονόματα των στενών 
μελών της οικογένειας και δε θυμούνται πολλά για τα πρόσφατα γεγονότα. Πολλοί 
άνθρωποι μπορούν να θυμούνται μόνο μερικές λεπτομέρειες της προηγούμενης ζωής. 
Δυσκολεύονται επίσης να υπολογίσουν από το 10 αντίστροφα και να ολοκληρώσουν 
διάφορες εργασίες . Η προσωπικότητα του ατόμου αλλάζει. Διακατέχεται από αυταπά-
τες (πιστεύει ως αληθινό κάτι που δεν είναι), καταναγκασμούς (επανάληψη μιας απλής 
συμπεριφοράς, όπως καθαριότητα), ή άγχος . Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου είναι 
2,5 χρόνια

Στάδιο 7: Πολύ σοβαρή γνωστική εξασθένηση ( άνοια τελικού βαθμού)

Οι ασθενείς σε αυτό το στάδιο δεν έχουν ουσιαστικά καμία ικανότητα να μιλούν ή να 
επικοινωνούν. Απαιτούν βοήθεια με τις περισσότερες δραστηριότητες (π.χ. χρήση του-
αλέτας, φαγητό). Χάνουν συχνά ψυχοκινητικές δεξιότητες ,όπως για παράδειγμα την 
ικανότητα να περπατάτε. Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου είναι 1,5 έως 2,5 χρόνια.

3.4 Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της άνοιας και της νόσου Αλτσχάι-
μερ;

Οι όροι «άνοια» και «νόσος Αλτσχάιμερ» μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Πολλοί 
άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι συνώνυμοι, αλλά οι δύο λέξεις σημαίνουν διαφορετικά 
πράγματα.

Η άνοια είναι ένας γενικός όρος για τη μείωση της πνευματικής  ικανότητας αρκετά 
σοβαρή ώστε να επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Το Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή αιτία 
της άνοιας. Το Αλτσχάιμερ είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια. Η άνοια δεν είναι.

Η εκμάθηση για τους δύο όρους και η διαφορά μεταξύ τους είναι σημαντική και μπο-
ρεί να ενδυναμώσει τα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, τις οικογέ-
νειές τους και τους φροντιστές τους με τις απαραίτητες γνώσεις.

Η άνοια περιγράφει μια ομάδα συμπτωμάτων που σχετίζονται με μείωση της μνήμης,  
της συλλογιστική ή άλλες δεξιότητες σκέψης. Η άνοια δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος 
της γήρανσης. Προκαλείται από βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα που επηρεάζει την 
επικοινωνία,  τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα.

Το Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική εγκεφαλική νόσος που προκαλείται από πολύ-
πλοκες εγκεφαλικές αλλαγές μετά από βλάβη των κυττάρων. Οδηγεί σε συμπτώματα 
άνοιας που επιδεινώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Το πιο συνηθισμένο 
πρώιμο σύμπτωμα του Αλτσχάιμερ η δυσκολία των ατόμων να θυμούνται νέες πληρο-
φορίες, επειδή η ασθένεια επηρεάζει συνήθως το μέρος του εγκεφάλου που σχετίζεται 
πρώτα με τη μάθηση .

Καθώς προχωρά το Αλτσχάιμερ, τα συμπτώματα γίνονται πιο σοβαρά και περιλαμ-
βάνουν αποπροσανατολισμό, σύγχυση και αλλαγές συμπεριφοράς.
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4. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ  

Όπως γνωρίζουν ήδη οι περισσότεροι άνθρωποι,

Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που οφείλεται σε ασθένειες του εγκεφάλου - συνήθως 
χρόνιας ή προοδευτικής φύσης - ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων ασθενειών.

Η άνοια έχει πολλές αιτίες, όπως:

• απώλεια μνήμης

• αλλαγές στη διάθεση

• προβλήματα με τη σκέψη, τον προσανατολισμό, την κατανόηση,  τη μαθησια-
κή ικανότητα.

• προβλήματα γλώσσας και κρίσης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι άνοιας, που προκαλούνται από συγκεκριμένες ασθένειες.

4.1 Αρχικές ενδείξεις για άνοια 

Οι άνθρωποι επηρεάζονται από την άνοια με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν 
μερικά κοινά πρώιμα συμπτώματα που το άτομο ή το μέλος της οικογένειας θα μπο-
ρούσε να αναγνωρίσει. Αυτά τα πρώιμα συμπτώματα είναι πολύ σημαντικά για κάθε 
άτομο, διότι θα συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της άνοιας. 
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Τα πρώτα σημάδια Εικόνες

Απώλεια μνήμης 

Δυσκολία στο μαγείρεμα, στα ψώ-
νια 

Δυσκολία να φτιάξουν τσάι, να 
ανοίξουν/κλείσουν

Σύγχυση σχετικά με τον χρόνο και 
τον τόπο 

Δυσκολία στην ανάγνωση, οδήγη-
ση, ποδηλασία 

Δυσκολία εύρεσης της σωστής 
λέξης 

Δυσκολίες στη γραφή 

Πτώσεις και λιποθυμία 

Απομόνωση 

Χάσιμο αντικειμένων 

Δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων 

Εκνευρισμός, φόβος, κατάθλιψη, 
άγχος, θυμός.
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4.2 Κίνδυνοι για άνοια

Υπάρχουν ορισμένοι κοινοί παράγοντες κινδύνου για άνοια:

Ηλικία
Η ηλικία άνω των 65 ετών είναι ο κύριος κίνδυνος άνοιας.

Όμως η άνοια δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης.

Κληρονομικότητα Υπάρχει κίνδυνος για όλους των οποίων  στενό μέλος της οικογένειας έχει 
άνοια.

Μειωμένη παροχή 
αίματος στον 
εγκέφαλο

Προκαλείται από υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη και 
υπερβολικό βάρος στη μέση ηλικία.

Άλλες ασθένειες

Εγκεφαλικά επεισόδια

Διαβήτης

Άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου  (η αναπνοή σταματά για λίγα 
δευτερόλεπτα ή λεπτά )

Κατάθλιψη

Καρδιακή ασθένεια

Νόσος του Πάρκινσον
Τρόπος ζωής Η ενεργός ζωή μειώνει τον κίνδυνο άνοιας.
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4.3 Βήματα για τη διάγνωση της άνοιας 

Υπάρχουν 4 κύρια ιατρικά βήματα για τη διάγνωση της άνοιας.

Βήμα 1:

Μιλήστε με τον οικογενειακό γιατρό ή έναν ειδικό 
για τη μνήμη και τις δυσκολίες στην προσωπική 
φροντίδα, το μαγείρεμα, τα ψώνια, την πληρωμή 

λογαριασμών.

Προετοιμαστείτε πριν από τη συνάντηση με τον 
γιατρό ή τον ειδικό με παραδείγματα και ερωτήσεις!

Στην Τουρκία, το άτομο με πρόβλημα στη μνήμη 
θα μπορούσε να πάει στον οικογενειακό γιατρό ή 
απευθείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και γιατρό 

για τέτοιες συμβουλές.

Βήμα 2:

Παραπομπή για περαιτέρω εξετάσεις από ειδικό, 
όπως: νευροψυχολόγο, νευρολόγο, ψυχίατρο και 

γηρίατρο.

Βήμα 3:

Πρόσθετες δοκιμές για τον προσδιορισμό του τύπου 
των δυσκολιών, της θεραπείας, των υπηρεσιών 

Βήμα 4:

Συνεχής αξιολόγηση της πραγματικής υγείας.
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4.4 Ερωτήσεις για αξιολόγηση 

Ο γιατρός μπορεί να παραπέμψει το άτομο  σε μια κλινική όπου θα κάνει περισσότε-
ρες εξετάσεις.

Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:

• Ερωτήσεις σχετικά με τις ανησυχίες του ατόμου - δυσκολίες με καθημερινές 
εργασίες κ.λπ.

• Ερωτήσεις σχετικά με την υγεία και τις ασθένειες - γενική κατάσταση, τι είναι 
καλύτερο και τι είναι χειρότερο.

• Ένα γενικό έλεγχο της υγείας του ατόμου

• Ερωτήσεις για τη μνήμη, την ομιλία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
του ατόμου. 

Ο ειδικός στην κλινική θα μπορούσε να προσφέρει άλλες διαγνωστικές τεχνικές, 
όπως:

Νευροψυχολογικές εξετάσεις;

• Μαγνητική εγκεφάλου

• Εξέταση αίματος, ούρων, κοπράνων, τοξικολογικές, εξετάσεις θυρεοειδούς.

• Οσφυϊκή παρακέντηση (περιστασιακά) - όταν υπάρχει υποψία για κίνδυνο 
νόσου του Αλτσχάιμερ.

• Ψυχιατρική αξιολόγηση

• Γενετικός έλεγχος

Οι εξετάσεις μπορεί να επαναληφθούν στο μέλλον για να βοηθήσουν τον γιατρό να 
ανακαλύψει τυχόν προβλήματα στη μνήμη ή τη σκέψη.
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4.5 Θεραπεία της νόσου της άνοιας 

Υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στα συμπτώματα άνοιας.

Αυτοί είναι:

• Φάρμακα για τη σταθεροποίηση της μνήμης και της σκέψης του ατόμου.

• Φάρμακα για κατάθλιψη, άγχος, προβλήματα ύπνου

• Φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση και την υψηλή χοληστερόλη.

Μόνο ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα σε ένα άτομο! Ο γιατρός που 
συνταγογραφεί  μπορεί να είναι νευρολόγος και ψυχίατρος.

Υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν επίσης να βοηθήσουν:

Μουσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, 
ψυχοθεραπεία, εικαστική θεραπεία.

Φυσικοθεραπεία, αποκατάσταση

Λογοθεραπεία 
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5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

5.1 Γιατί είναι σημαντική η λήψη  φαρμάκων  για άνοια; 

Τα φάρμακα θα μπορούσαν να μειώσουν τυχόν συμπτώματα άνοιας και έτσι να βο-
ηθήσουν στην  ανεξαρτησία του ατόμου. Τα φάρμακα για την άνοια χρησιμοποιούνται 
για τη διατήρηση της σκέψης και της μνήμης, επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπερι-
φορά.

Τα φάρμακα είναι σημαντικά για την άνοια για τους ακόλουθους λόγους:

Λόγοι λήψης φαρμάκων για άνοια Εικόνες 

Τα φάρμακα για την άνοια αυξάνουν την 
εργασία του εγκεφάλου. Κανείς δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει τέτοια φάρμακα 
χωρίς ιατρική συνταγή.

Η κατάσταση ενός ατόμου που λαμβάνει 
θεραπεία ελέγχεται και αξιολογείται τακτικά   

από έναν ειδικό.

Το φάρμακο λαμβάνεται για όσο διάστημα 
έχει επίδραση στα συμπτώματα ενός ατό-

μου.

Ο γιατρός θα μπορούσε να αποφασίσει ο 
ασθενής να σταματήσει να παίρνει το φάρ-
μακο εάν δεν υπάρχει πλέον θετικό αποτέ-

λεσμα

Εάν το άτομο έχει λοίμωξη, αλλεργία ή 
πόνο, η θεραπεία πρέπει να αξιολογηθεί 

από τον γιατρό
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5.2 Πώς να πάρετε φάρμακα για άνοια;

Πρέπει να ακολουθήσετε  τέσσερα κύρια βήματα τη λήψη φαρμάκων : 

Βήματα Εικόνες

Ξεκινήστε με χαμηλή δόση και στη συνέχεια 
αυξήστε αργά τη δοσολογία .

Συζητήστε για τις παρενέργειες των φαρμά-
κων.

Συχνά εξαφανίζονται μετά από μερικούς μή-
νες.

Συζητήστε με το γιατρό εάν το φάρμακο έχει 
επιδεινώσει τη μνήμη και τη σκέψη ή έχει 

αυξήσει τη σύγχυση.

Επισκεφτείτε το γιατρό τακτικά ενώ παίρνετε 
φάρμακα.
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5.3 Πώς να παίρνετε φάρμακα με ασφάλεια;

Οι ειδικοί δίνουν πέντε συμβουλές για το πώς να παίρνετε τα φάρμακα με ασφάλεια:

Συμβουλές Εικόνες

Χρησιμοποιήστε οργανωτές χαπιών.

Δώστε προσοχή στη δοσολογία. Μην πά-
ρετε μεγαλύτερη ή μικρότερη

Πάρτε τα φάρμακα την ώρα που πρέπει. 
Χρησιμοποιήστε τα γεύματα ή τον ύπνο ως 
υπενθύμιση για να πάρετε το φάρμακο

Ανάψτε το φως. Μην πάρετε φάρμακο στο 
σκοτάδι. Διαφορετικά, μπορεί να κάνετε λά-
θος.

Καλέστε αμέσως ένα συγγενή ή έναν για-
τρό εάν υπάρχει πρόβλημα με το φάρμακο

6. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙ-
ΜΕΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάθε τρίτη περίπτωση της νόσου  Αλτσχάιμερ σχετίζεται 
με τον τρόπο ζωής, και επομένως με παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν. 
Τα στοιχεία κινδύνου που υποδεικνύονται, εκτός από την ηλικία, περιλαμβάνουν την 
παχυσαρκία, τη σωματική αδράνεια, την υπέρταση, το κάπνισμα και το χρόνιο στρες.. 
Η λήψη υγιών επιλογών μπορεί να προστατεύσει από τη νόσο Αλτσχάιμερ ή να καθυ-
στερήσει τις επιπτώσεις της  και η εισαγωγή των ακόλουθων αλλαγών μπορεί να σας 
βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς. Όπως λέει η παροιμία, «νους υγιής εν σώματι υγιεί» 
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6.1 Σωματική άσκηση 

Η τακτική σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου 
Αλτσχάιμερ.

Επιπλέον, μπορεί να επιβραδύνει την επιδείνωση των γνωστικών προβλημάτων.

Η άσκηση διεγείρει την ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί παλιές συνδέσεις και να 
δημιουργεί νέες.

Οφελεί τα εγκεφαλικά κύτταρα αυξάνοντας τη ροή αίματος και οξυγόνου στον εγκέ-
φαλο.

Η διατήρηση της σωματικής δραστηριότητας του σώματος προστατεύει σημαντικά το 
άτομο από τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Οι σωματικές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, το ποδήλατο έως τις 
ασκήσεις που περιλαμβάνουν σώμα και μυαλό, αλλά και ασκήσεις όπως άρση βαρών 
στο γυμναστήριο, μπορούν να αποφέρουν οφέλη.

Για παράδειγμα, αυξάνουν την προσοχή και την ταχύτητα των διανοητικών διαδικα-
σιών.

Επομένως:

• Ξεκινήστε τη μέρα σας με γυμναστική και ενδυνάμωση

• Εξασκηθείτε σε δραστηριότητες για αρχάριους όπως περπάτημα και κολύμπι

• Δοκιμάστε ασκήσεις ισορροπίας και συντονισμού για να παραμείνετε ευέλι-
κτοι: γιόγκα, Τάι Τσι ή ασκήσεις χρησιμοποιώντας μπάλες ισορροπίας

6.2 Υγιεινή διατροφή

Οι σωστές επιλογές φαγητού ευνοούν τη διατήρηση του επιπέδου σακχάρου στο 
αίμα εντός των φυσιολογικών ορίων. Πράγματι, το Αλτσχάιμερ μερικές φορές περιγρά-
φεται ως «διαβήτης του εγκεφάλου». 

Με την προσαρμογή των διατροφικών συνηθειών, είναι δυνατή η προστασία του εγκεφάλου
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Μερικές συμβουλές:

Λάβετε πολλά λιπαρά ωμέγα-3: ψάρια, ξηρούς καρπούς όπως φουντούκια, αμύγδα-
λα ή καρύδια και επίσης κρέας κοτόπουλου

Μειώστε τη ζάχαρη: λευκό αλεύρι, λευκό ρύζι, ζυμαρικά, γλυκά…

Απολαύστε μεσογειακή διατροφή: φάτε λαχανικά, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέ-
σεως, ψάρια και ελαιόλαδο.

Περιορίστε τα κατεργασμένα τρόφιμα

Αποφύγετε τα λίπη:  τηγανητά και συσκευασμένα τρόφιμα

Φάτε φρούτα και λαχανικά

Απολαύστε καθημερινά το τσάι. Ο καφές προσφέρει επίσης οφέλη στον εγκέφαλο

Φρέσκο γεύμα: Μαγειρέψτε στο σπίτι για να βεβαιωθείτε ότι τρώτε φρέσκα

Πάρτε συμπληρώματα: φολικό οξύ, βιταμίνη Β12, βιταμίνη D, μαγνήσιο, ιχθυέλαιο

Κάπνισμα: Σταματήστε το κάπνισμα ή μειώστε το όσο το δυνατόν περισσότερο

 Προσοχή παρακαλώ: Είναι χρήσιμο επίσης να γνωρίζετε  ποια τρόφιμα να 
αποφεύγετε για να συνεχίσετε ένα σχέδιο υγιεινής διατροφής:

Βούτυρο και μαργαρίνη: μην ξεχνάτε να τα αντικαθιστάτε με ελαιόλαδο

• Τυρί: λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα

• Κόκκινο κρέας: όχι περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα

• Τηγανητά φαγητά, ειδικά fast food: λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα

• Γλυκά : Δώστε προσοχή στην ποσότητα γλυκών, παγωτού, μπισκότων, σνακ, 
ντόνατς .

• Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης: και τα δύο 
σχετίζονται με την νόσο Αλτσχάιμερ και την αγγειακή άνοια
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6.3 Ποιότητα ύπνου

Η έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι υγιείς συνήθειες ύπνου 
μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.

Ο εγκέφαλος βιώνει ένα είδος επι-
ταχυνόμενης επιδείνωσης σε περί-
πτωση κακής ανάπαυσης ή απουσίας 
αυτής. Στην πραγματικότητα, ο ύπνος 
συνδέεται με διάφορα προβλήματα: 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλα τα 
όργανα του σώματος, να αυξήσει την 
ευπάθεια στον πόνο, να προκαλέσει 
προβλήματα μνήμης και να αποδυνα-
μώσει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ένας οργανισμός που δεν ξεκουράζεται είναι σαν μια μηχανή που αργά ή γρήγορα 
διαλύεται. Είναι συνηθισμένο τα άτομα με Αλτσχάιμερ να υποφέρουν από αϋπνία και 
άλλα προβλήματα ύπνου. Η συντριπτική πλειονότητα των ενηλίκων χρειάζονται τουλά-
χιστον 7 ή 8 ώρες ύπνου .

Μερικές συμβουλές :

• Καθιερώστε ένα κανονικό πρόγραμμα ύπνου: πηγαίνετε στο κρεβάτι και 
σηκωθείτε την ίδια ώρα

• Αποφύγετε τον ή περιορίστε τον σε 30 λεπτά νωρίς το απόγευμα

• Μην παρακολουθείτε  τηλεόραση ή υπολογιστή ενώ είστε στο κρεβάτι: και τα 
δύο οδηγούν σε δυσκολίες στον ύπνο

• Όταν το άγχος και η νευρικότητα σας κρατούν ξύπνιους, είναι χρήσιμο να 
προσπαθείτε να χαλαρώσετε

• Ελέγξτε για άπνοια ύπνου: η θεραπεία θα κάνει τη διαφορά στην υγεία και την 
ποιότητα του ύπνου

• Δημιουργήστε ένα χαλαρωτικό τελετουργικό πριν τον ύπνο: κάντε ένα ζεστό 
μπάνιο, γράψτε σε ένα ημερολόγιο ή χαμηλώστε τα φώτα για να στείλετε ένα 
σήμα στον εγκέφαλό σας ότι είναι ώρα για ύπνο.
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6.4 Ψυχική διέγερση 

Τα άτομα που συνεχίζουν να μαθαίνουν και προκαλούν τον εγκέφαλό τους

 καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ 
και άλλες μορφές άνοιας.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πολλαπλές εργασίες, αλληλεπίδραση και ορ-
γάνωση, προσφέρουν οφέλη στην ενίσχυση της μνήμης, της συλλογιστικής και της 
ταχύτητας επεξεργασίας.

Μερικά παραδείγματα ψυχικής διέγερσης:

• Μάθετε κάτι νέο: γλώσσα, μουσικό όργανο, διαβάστε…

• Βελτιώστε τις δεξιότητές σας: προκαλέστε τον εγκέφαλο αυξάνοντας τις δεξιό-
τητες και τη γνώση για κάτι που έχει ήδη γίνει / γνωστό.

• Εξασκηθείτε στην απομνημόνευση: ξεκινήστε με κάτι μικρό και συνεχίστε αυ-
ξάνοντας τη δυσκολία

• Παίξτε παιχνίδια στρατηγικής, παιχνίδια με γρίφους, επιτραπέζια παιχνίδια, 
κάρτες, για να διατηρήσετε γνωστικές δεξιότητες

• Κρατήστε μια λίστα με τις καθημερινές εμπειρίες απαντώντας στις ερωτήσεις  
«Ποιος, Τι, Πού, Πότε και Γιατί»

• Δημιουργήστε νέες εγκεφαλικές οδούς : ακολουθήστε νέες διαδρομές, π.χ. 
φάτε με το χέρι  που δε χρησιμοποιείτε κ.λπ.

6.5 Διαχείριση άγχους

Το άγχος είναι η απάντηση του σώ-
ματος σε διάφορες εμπειρίες και γε-
γονότα, συνήθως δυσάρεστης φύσης. 
Το παρατεταμένο ή εξαιρετικά έντονο 
άγχος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία του ατόμου και στη λειτουργία 
του σώματός του. Επιπλέον, είναι 
ένας από τους παράγοντες της νόσου 
Αλτσχάιμερ.

Το χρόνιο στρες οδηγεί σε συρρί-
κνωση της μνήμης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διαχείριση του στρες είναι 
ένα σημαντικό συστατικό για την πρόληψη της νόσου και της άνοιας. Το χρόνιο άγχος 
μπορεί να απαιτεί σοβαρό φόρο τιμής στο σώμα και στον εγκέφαλο. Για τους λόγους 
αυτούς, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις του στρες.
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Ακολουθήστε αυτά τα εργαλεία διαχείρισης στρες για να ελαχιστοποιήσετε τα αποτε-
λέσματα:

Αναπνεύστε: πάρτε βαθιά διαφραγματική αναπνοή

Προγραμματίστε καθημερινές δραστηριότητες χαλάρωσης: περπατήστε, παίξτε με το 
σκύλο σας, κάντε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, γιόγκα κ.λπ.

Φροντίστε την εσωτερική ηρεμία με: διαλογισμό, προσευχή, προβληματισμό, θρη-
σκευτική πρακτική κ.λπ.

Βρείτε χρόνο για δραστηριότητες αναψυχής που φέρνουν χαρά

Κρατήστε ζωντανή την αίσθηση του χιούμορ, συμπεριλαμβανομένης της ειρωνείας

6.6 Κοινωνική δέσμευση

Οι άνθρωποι που έχουν  ζωντανή  κοινωνική ζωή αντιμετωπίζουν λιγότερο κίνδυνο να 
αναπτύξουν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η μοναξιά είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός ηλικιωμέ-
νου ατόμου και, σύμφωνα με έρευνα, διεκδικεί δύο φορές περισσότερες ζωές από την 
παχυσαρκία. Μην κλείσετε τον εαυτό σας σε τέσσερα τείχη, καλλιεργήστε σχέσεις με 
την στενή και μακρινή οικογένειά σας, καθώς και με φίλους και γνωστούς. Αναπτύξτε 
τα ενδιαφέροντα και το χόμπι σας.

Μερικές προτάσεις :

• Γίνετε εθελοντής

• Γίνετε μέλος σε μια λέσχη ή μια κοινωνική ομάδα

• Επισκεφτείτε το τοπικό κέντρο ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

• Πάρτε ομαδικά μαθήματα 

• Γνωρίστε τους γείτονές σας

• Κάντε μια εβδομαδιαία συνάντηση με φίλους

• Κοινωνικές δραστηριότητες (πηγαίνετε σε σινεμά, πάρκο,  μουσεία,  
ζωολογικούς κήπους και άλλους δημόσιους χώρους)
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7. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙ-
ΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

Οι δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας για άτομα που ζουν με νόσο  Αλτσχάιμερ 
ή άνοια. Η ενίσχυση της λειτουργίας, η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και η 
εύρεση τρόπων για άτομα με άνοια έτσι ώστε να έχουν μια ουσιαστική και ευχάριστη 
ζωή είναι τα κλειδιά για την επιτυχή παρέμβαση στην εργοθεραπεία.

Οι δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν:

• Στην επιβράδυνση της γνωστική επιδείνωσης

• Στη διατήρηση των υπόλοιπων γνωστικών λειτουργιών

• Στη βελτίωση της προσοχής, της μνήμης, της ομιλίας, του προσανατολισμού 
στο χώρο και χρόνο, τη συλλογιστική

• Στη βελτίωση της συμπεριφοράς

• Στην τόνωση των κοινωνικών  δεξιοτήτων τους

• Στην προώθηση της ψυχικής ευεξίας και της σωματικής υγείας

• Στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων
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Οι γραπτές πληροφορίες μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για πολλούς ανθρώπους. 
Ένα γραπτό έγγραφο μπορεί να διαβαστεί ξανά πολλές φορές, με υποστήριξη εάν είναι 
απαραίτητο, και αποτελεί μόνιμο βοήθημα. Πολλά άτομα με άνοια μπορούν να βρουν 
δυσκολίες κατά την ανάγνωση και το γράψιμο. Για αυ΄το το λόγο οι  δραστηριότητες 
ομαδοποιούνται σε δραστηριότητες μνήμης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, δημιουργι-
κές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ. Επίσης, αυτές οι δραστηριότητες 
εξηγούνται με

Ομάδες στόχοι: Ποια δραστηριότητα είναι ευεργετική για τους ασθενείς

Στόχος: Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων και τα οφέλη τους.

Υλικά: Τι είδους υλικά χρειάζονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων;

Μέθοδος: Πώς πρέπει να εκτελούνται οι δραστηριότητες και μεθοδολογία αυτών.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστείτε τη βοήθεια των συγγενών 
ή των φροντιστών σας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Είναι ση-
μαντικό να είστε ευέλικτοι, να διατηρείτε τις οδηγίες απλές, να αφήνετε 

χρόνο για την ολοκλήρωση εργασιών ή να προχωράτε σε ευκολότερες εργασίες.

7.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ενι-
σχύουν τη μνήμη και διεγείρουν τη 
σκέψη .

Τα παιχνίδια εγκεφάλου για ηλικι-
ωμένους έρχονται σε μια ποικιλία 
μορφών, από κλασικά επιτραπέζια 
παιχνίδια που έπαιζαν όταν ήταν νέοι 
έως παιχνίδια σύγχρονης τεχνολογίας 
που παίζονται σε τηλέφωνα, τάμπλετ 
και υπολογιστές.

Τα παιχνίδια μνήμης βοηθούν τον εγκέφαλο να επικεντρωθεί στην ανάκληση πληροφοριών 
που αποκτήθηκαν πρόσφατα. Οι ηλικιωμένοι μπορούν επίσης να μετατρέψουν τις καθημερι-
νές δραστηριότητες σε παιχνίδια εγκεφάλου προκαλώντας τον εαυτό τους να απομνημονεύει 
λίστες αγορών ή αντικείμενα που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο ή σε ένα γραφείο.

Τα παιχνίδια μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και οι 
κανόνες μπορούν να προσαρμοστούν στην ατομική κατάσταση και τους πόρους του ασθε-
νούς. Είναι καλό να ξεκινήσετε με ευκολότερη άσκηση που θα επηρεάσει το άτομο με θετικό 
τρόπο λόγω της αίσθησης της επιτυχίας. Για να αυξήσουν τη δυσκολία των παιχνιδιών, οι 
ηλικιωμένοι μπορεί να κληθούν να γράψουν απαντήσεις και να προσθέτουν τους πόντους . 
Για να μειωθεί η δυσκολία, οι ηλικιωμένοι μπορούν να παίξουν σε ζευγάρια (με τον φροντιστή 
ή άλλο υποστηρικτικό άτομο), μπορεί να παραταθούν τα χρονικά όρια και  ορισμένα παιχνίδια  
μπορεί να είναι πολλαπλής επιλογής.
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 Καθημερινές δραστηριότητες

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Προσδιορισμός συμβάντων 
καθημερινής ζωής, εξήγηση γεγονό-
των και δραστηριοτήτων, κατανόηση 
του χρόνου και του τόπου και των αιτί-
ων και των επιπτώσεων.

Υλικά: Φωτογραφικές κάρτες καθη-
μερινών εκδηλώσεων και αντικειμένων 
στο σπίτι.

Μέθοδος: Κάρτες που απεικονίζουν δραστηριότητες ρουτίνας και μικροδουλειές το-
ποθετούνται στο τραπέζι. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να μιλήσει για την κάθε κάρτα και 
να προσδιορίσει τη σχέση του με την απεικόνιση 

 Αναγνώριση αντικειμένων 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Αναγνώριση των ονομάτων 
των αντικειμένων και των καταστάσε-
ων που συναντώνται στην καθημερι-
νή ζωή. Διδάσκονται νέα γεγονότα με 
σκοπό την οικοδόμηση γνώσης και τη 
διατήρηση της ικανότητας αναγνώρι-
σης και κατανόησης αντικειμένων.

Υλικά: Κάρτες με εικόνες που απεικονίζουν επαγγέλματα, οχήματα, ζώα, αριθμούς, 
αντικείμενα, αντίθετες έννοιες, λαχανικά, φρούτα, ρούχα κ.λπ.

Μέθοδος: Οι κάρτες με αντικείμενα εμφανίζονται στο τραπέζι για αναγνώριση και συ-
ζήτηση με τον ασθενή.
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 Ανάκληση χρόνου

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Ενίσχυση της ανάκλησης 
του ασθενούς για καθημερινά συμ-
βάντα ζωής, την αντίληψη των διαδι-
κασιών και την ανάπτυξη της έννοιας 
του χρόνου.

Υλικά: Ένα ρολόι. Το μέγεθος και τα 
χαρακτηριστικά του ρολογιού πρέπει 
να είναι κατάλληλα για τον ασθενή.

Μέθοδος: Το ρολόι έχει ρυθμιστεί σε διαφορετικές ώρες και ζητείται από τον ασθενή 
να πει τι κάνει εκείνη την ώρα. Για παράδειγμα, εάν ο ασθενής λέει ότι ξυπνά και πλένει 
το πρόσωπό του στις 11 το βράδυ, ο ασθενής βοηθάται χρησιμοποιώντας το ρολόι για 
να βρει τη σωστή απάντηση.

 Αναγνώριση ήχων

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Αναγνώριση και κατανόηση 
του τι ακούγεται και διατήρηση της 
προσοχής.

Υλικά: Ακουστικά, CD player και 
ηχογραφήσεις ζώων, οχημάτων, και-
ρικών φαινομένων, ατόμων που γνω-

ρίζουν, αγαπημένης μουσικής και άλλων ηχογραφημένων ήχων.

Μέθοδος: Παίζονται ηχογραφήσεις ζώων, οχημάτων, βροχής, ανέμου κ.λπ. για τον 
ασθενή, ο οποίος καλείται να ονομάσει τους ήχους. Δίδονται συμβουλές όταν χρειάζε-
ται και ενθαρρύνεται η περαιτέρω συζήτηση για τον ήχο.
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 Καιρός και εποχές 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Αύξηση της αισθητηριακής 
αντίληψης, εκμαίευση γνώσεων των 
εποχών και  εποχιακών πληροφοριών 
και διατήρηση της προσωπικής σχέ-
σης με τα καθημερινά γεγονότα της 
ζωής.

Υλικά: Κάρτες με εικόνες που απεικονίζουν τον καιρό και τις εποχές.

Μέθοδος: Μια κάρτα που απεικονίζει μια  εποχή ή τον καιρό τοποθετείται στο τραπέζι. 
Ο φροντιστής συνομιλεί με τον ασθενή για το τι απεικονίζεται. Ο ασθενής παρακινείται 
να μιλήσει για τον καιρό και τις εποχές. 

 Εντοπισμός διαφορών  

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση της προσοχής, 
ικανότητα συγκέντρωσης και βελτίω-
ση της μνήμης.

Υλικά: Εικόνες ή κάρτες που απει-
κονίζουν ασυνήθιστες ή παράλογες 
καταστάσεις.

Μέθοδος: Οι εικόνες αντικειμένων, ανθρώπων, ζώων κ.λπ. που είναι εκτός θέσης 
εμφανίζονται στο τραπέζι.
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 Δημιουργία συσχετισμών 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση σύνδεσης με κα-
θημερινά γεγονότα ζωής.

Υλικά: Κάρτες με εικόνες αντικει-
μένων, ανθρώπων, επαγγελμάτων, 
ζώων, εποχών, τροφίμων κ.λπ. και 
των πραγμάτων που σχετίζονται με 
αυτά.

Μέθοδος: Οι κάρτες τοποθετούνται ανακατεμένες στο τραπέζι. Μία κάρτα εμφανίζεται 
στον ασθενή και του ζητείται να μιλήσει για την κάρτα. Στη συνέχεια, του ζητείται να 
βρει άλλες κάρτες που σχετίζονται με αυτήν. Για την προώθηση της δραστηριότητας,  
μπορούν να γίνουν ερωτήσεις σχετικά με τις κάρτες (ποιος, τι, πότε, γιατί και πώς).

 Ολοκληρώστε την ιστορία 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Ενεργοποίηση της συγκέ-
ντρωσης σε ένα θέμα, ανάκληση και 
περιγραφή των αναμνήσεων.

Υλικά: Σύντομες και απλές ιστορίες.

Μέθοδος: Οι ασθενείς ενημερώνονται ότι θα ακούσουν μια ιστορία. Μια απλή ιστο-
ρία διηγείται η οποία  σταματά λίγο πριν το τέλος. Κατόπιν ζητούνται ερωτήσεις για να 
ελεγχθεί εάν ο ασθενής κατανοεί τα γεγονότα στην ιστορία. Στη συνέχεια ρωτάται ο 
ασθενής πώς θα τελειώσει η ιστορία. Οι ασθενείς με ήπια έως προχωρημένο στάδιο 
άνοιας καλούνται να ακούσουν την ιστορία και να σχολιάσουν. Εκείνοι με ήπια άνοια 
ενθαρρύνονται να διαβάσουν ή να πουν μια ιστορία οι ίδιοι.
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 Πρόσβαση σε αναμνήσεις, αναγνώριση προσώπων, κατανόηση σχέσεων 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Εξάσκηση προσανατολι-
σμού χώρου /χρόνου, διατήρηση της 
σχέσης με γεγονότα ζωής, βοήθεια 
και διατήρηση της σύνδεσης με την 
πραγματικότητα.

Υλικά: Προσωπικές φωτογραφίες του ασθενή στη νεανική του ηλικία, οικογενειακές 
εκδηλώσεις όπως γάμοι, πάρτι, πικνίκ κ.λπ. Φωτογραφίες που απεικονίζουν τέτοιου 
είδους γεγονότα από περιοδικά.

Μέθοδος: Φωτογραφίες ή εικόνες που απεικονίζουν παρελθόντα γεγονότα τοποθε-
τούνται στο τραπέζι. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να πει ποιοι είναι στις φωτογραφίες, πού 
και πότε τραβήχτηκαν και να περιγράψουν τα γεγονότα.

 Επίλυση προβλήματος 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Χρησιμοποίηση της φαντα-
σίας και διατήρηση  σχέσης με τα κα-
θημερινά γεγονότα της ζωής.

Υλικά: Ένα άνετο περιβάλλον για να 
συζήτηση με τον ασθενή.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να φανταστεί τον εαυτό του σε διαφορετικές κα-
ταστάσεις. Συζητήστε ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά σε αυτές τις καταστάσεις. 
Παράδειγμα:

Φροντιστής: Πεινάς. Τι πρέπει να κάνεις?

Ασθενής: Πρέπει να φάω.

Φροντιστής: Κρυώνεις. Τι πρέπει να κάνεις?

Ασθενής: Πρέπει να φορέσω το πουλόβερ μου.

Στη συνέχεια γίνεται αντιστροφή των ρόλων και ο ασθενής ενθαρρύνεται να υποβάλει 
ερωτήσεις στον φροντιστή. Μπορούν επίσης να δοθούν λανθασμένες απαντήσεις για 
να ελεγχτεί η αντίληψη  του ασθενούς.
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7.2 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ψυχοκινητική μάθηση είναι η σχέ-
ση μεταξύ γνωστικών λειτουργιών και  
κίνησης.

Η ψυχοκινητική μάθηση αποδεικνύ-
εται από φυσικές δεξιότητες όπως 
κίνηση, συντονισμός, χειραγώγηση, 
επιδεξιότητα, χάρη, δύναμη, ταχύτη-
τα-ενέργειες που καταδεικνύουν τις 
λεπτές ή μικτές κινητικές δεξιότητες, 
απαραίτητες για την ακρίβεια της χρή-

σης οργάνων, εργαλείων και για το περπάτημα.

Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες ενισχύουν και διατηρούν

• ικανότητα κινήσεων λεπτών και μικτών μυών

• συντονισμός χεριού-ματιού

• συντονισμός της αφής, της όρασης και του ήχου με τη διαδικασία σκέψης

• συγκέντρωση

• δεξιότητες επικοινωνίας

• δεξιότητες αναγνώρισης και ονομασίας αντικειμένων

• ονομασία και διάκριση χρωμάτων

• αναγνώριση σχημάτων και αντικειμένων

• γνωστικές δεξιότητες
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 Δραστηριότητες με κοπές

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση συντονισμού χε-
ριών / ματιών, κινητικότητας καρπού, 
επιδεξιότητας και συγκέντρωσης χε-
ριών.

Υλικά: Ψαλίδι και υλικό που θα κο-
πεί.

Μέθοδος: Στον ασθενή δίνεται ένα ψαλίδι και ένα κομμάτι χαρτί με ευθείες και κα-
μπύλες γραμμές ή διακεκομμένα περιγράμματα σχημάτων . Του ζητείται να κάνει μια 
συνεχή κοπή κατά μήκος των γραμμών.

 Δραστηριότητες ταξινόμησης 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα εξε-
τάζει την καθημερινή ρουτίνα και τα 
συμβάντα ζωής του ασθενούς.

Υλικά: Κάρτες εικόνων που παρου-
σιάζουν μια ιστορία ή μια ακολουθία 

γεγονότων στη λογική εξέλιξή της από την αρχή, τη μέση και το τέλος. Αυτή η μέθοδος 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων εκδηλώσεων χρησι-
μοποιώντας φωτογραφίες ή εικόνες από περιοδικά.

Μέθοδος: Μια σειρά καρτών που απεικονίζουν γεγονότα, όπως μια καθημερινή ρου-
τίνα ή μια απλή ιστορία, τοποθετείται στο τραπέζι με τις κάρτες ανακατεμένες. Η πρώτη 
κάρτα της σειράς παρουσιάζεται στον ασθενή. Ο ασθενής  θα κληθεί να μιλήσει για 
την εικόνα και να θέσει ερωτήσεις σχετικά με αυτήν. Του ζητείται  να κοιτάξει τις άλλες 
κάρτες και να μαντέψει ποιο είναι το επόμενο συμβάν. Αυτό συνεχίζεται έως ότου η 
σειρά των γεγονότων τοποθετηθεί στη σωστή σειρά ακολουθίας στο τραπέζι. Εάν επι-
λεγεί λανθασμένη κάρτα, ο φροντιστής δίνει συμβουλές για να βοηθήσει τον ασθενή να 
επιλέξει τη σωστή.
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 Γεωμετρικά σχήματα

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Χρήση γεωμετρικών σχη-
μάτων για τη δημιουργία εικόνων, αν-
θρώπων, ζώων, αντικειμένων κ.λπ.

Υλικά: Μια μεγάλη εικόνα με πολύ-
χρωμα γεωμετρικά σχήματα.

Μέθοδος: Μια μεγάλη εικόνα με γεωμετρικά σχήματα τοποθετείται μπροστά από το 
ηλικιωμένο άτομο με άνοια. Ζητείται από τον ασθενή να κάνει την ίδια εικόνα με τα γε-
ωμετρικά σχήματα.

 Αντικείμενα και οι χρήσεις τους

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Εξάσκηση της γνωστικής 
αναγνώρισης και αναγνώρισης των 
αντικειμένων και της χρήσης τους 
στην καθημερινή ζωή.

Υλικά: Κάλτσες, σημειωματάριο, 
χαρτί, μολύβι, κουτάλι, πιρούνι, γλά-
στρα,  ταψί, τηλέφωνο, τσάντα - 

οποιοδήποτε είδος βρίσκεται συνήθως στην καθημερινή χρήση.

Μέθοδος: Ο ασθενής εστιάζει σε ένα αντικείμενο κρατώντας το στο χέρι του, αναγνω-
ρίζοντάς το και εξηγώντας πώς, πού και πότε χρησιμοποιείται.
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 Αντιστοίχιση και ταξινόμηση αντικειμένων

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Εξάσκηση χρώματος, ανα-
γνώρισης σχήματος και συσχετίσεων.

Υλικά: Διαφορετικές χρωματικές 
κάλτσες ή άλλα ζεύγη / ομάδες αντι-
κειμένων, εικόνες καρτών μνήμης, γε-

ωμετρικά σχήματα κ.λπ.

Μέθοδος: Ζεύγη ή ομάδες αντικειμένων ανακατεύονται και τοποθετούνται στο τραπέ-
ζι. Ζητείται από τον ασθενή να βρει το ταίρι εάν χρησιμοποιεί ζεύγη ή να ταξινομήσει 
τα ίδια αντικείμενα. Όταν ο ασθενής κάνει τη σωστή αντιστοίχιση, δίνεται μια θετική 
απάντηση. Όταν γίνεται αναντιστοιχία, η βοήθεια παρέχεται μόνο μέσω λεκτικής επι-
κοινωνίας. Σε ασθενείς με άνοια πρώιμου σταδίου δίνονται 10 αντιστοιχίσεις και 5 σε 
ασθενείς μεσαίου σταδίου.

 Δραστηριότητα με Lego

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Προσδιορισμός χρωμάτων, 
σχημάτων και αντιστοίχιση.

Υλικά: Κάρτες με εικόνες που απει-
κονίζουν σχέδια και πλαστικά τουβλά-
κια Lego.

Μέθοδος: Τα τουβλάκια Lego τοποθετούνται στο τραπέζι. Μια κάρτα με εικόνα απλής 
κατασκευής με Lego δίνεται στον ασθενή. Στους ασθενείς δίνεται η οδηγία να δουν την 
εικόνα και να φτιάξουν την ίδια κατασκευή με τα τουβλάκια που υπάρχουν στο τραπέζι.
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 Αναγνώριση χρώματος και σχήματος

Ομάδα στόχος: Αυτή η δρα-
στηριότητα είναι ευεργετική για 
ασθενείς με άνοια αρχικού και 
μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Ατομική ή ομαδική ερ-
γασία, επικοινωνία με άλλους για 
την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Υλικά: Ένα γεωμετρικό σχέδιο 
και γεωμετρικά σχήματα.

Μέθοδος: Ο ασθενής εργάζεται 
μόνος του ολοκληρώνοντας το σχέδιο του μωσαϊκού τοποθετώντας τα σωστά σχήματα 
στο σχέδιο. Αυτή η δραστηριότητα λειτουργεί καλύτερα όταν καθοδηγείται από έναν 
φροντιστή.

 Ταίριασμα και δέσιμο νημάτων

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση ομαδικής εργα-
σίας και δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Υλικά: Νήματα διαφόρων χρωμά-
των .

Μέθοδος: Νήματα διαφορετικών 
χρωμάτων και μικρού μήκους,  τοποθετούνται στο τραπέζι. Οι ασθενείς καλούνται να 
βρουν, να ταιριάξουν και να δέσουν τα άκρα  2 νημάτων του ίδιου χρώματος. Αυτό μπο-
ρεί επίσης να γίνει με δύο νήματα διαφορετικών χρωμάτων. Ο πρώτος ασθενής ξεκινά 
τη δραστηριότητα επιλέγοντας 2 κομμάτια νήματος, συνδέει τα άκρα  και το δίνει στον 
επόμενο ασθενή, ο οποίος κάνει το ίδιο.
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 Εργασία με πηλό

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση ομαδικής εργα-
σίας και δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Υλικά: Διάφορα χρώματα μη τοξικού 
πηλού.

Μέθοδος: Οι ασθενείς λαμβάνουν διαφορετικά χρώματα πηλού και τους ζητείται να 
αντιγράψουν το σχήμα ενός αντικειμένου όπως ένα κύπελλο, ένα μπολ, ένα λουλούδι 
κ.λπ.

 Κουμπιά ραψίματος

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 
είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια 
αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση ομαδικής εργασίας 
και δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Υλικά: Ένα μεγάλο κομμάτι ύφασμα, 
διαφορετικά μεγέθη και χρώματα κου-
μπιών με μεγάλες τρύπες, βελόνα και 
κλωστή.

Μέθοδος: Στους ασθενείς δίνεται ένα μεγάλο κομμάτι πανί και κουμπιά διαφορετικών 
μεγεθών και χρωμάτων. Μπορεί να τους ζητηθεί να ράψουν τυχαία τα κουμπιά στο 
ύφασμα ή σε ένα μοτίβο που έχει σχεδιαστεί στο ύφασμα.

Σημείωση: Αυτή η δραστηριότητα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για ασθενείς με 
τρέμουλο στα χέρια ή σοβαρή αρθρίτιδα
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 Σειρά από χάντρες ή κουμπιά 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Ομαδοποίηση αντικειμέ-
νων, καταμέτρηση, ονομασία χρωμά-
των, κατανόηση και εκτέλεση απλών 
οδηγιών.

Υλικά: Νήματα, μεγάλες χάντρες ή 
μεγάλα κουμπιά διαφόρων χρωμά-
των και σχημάτων.

Μέθοδος: Νήματα και χάντρες τοποθετούνται στο τραπέζι. Ζητείται από τον ασθενή 
να ονομάσει τα χρώματα των χαντρών. Παράλληλα μπορεί να ξεκινήσει και συζήτηση 
με τον ασθενή καθώς ενώ τοποθετείται η κάθε χάντρα, γίνονται  ερωτήσεις όπως - ποια 
τρόφιμα είναι κόκκινα, τι χρώμα είναι ο ουρανός, ποιο ζώο είναι καφέ ή γίνεται καταμέ-
τρηση των χαντρών ανά σχήμα. Οι ασθενείς μπορούν να εξασκήσουν την ομαδοποί-
ηση βάζοντας σε σειρά χάντρες του ίδιου χρώματος ή δύο διαφορετικών χρωμάτων 
εναλλάξ. Η δραστηριότητα συνεχίζεται έως ότου χρησιμοποιηθούν όλες οι χάντρες. 
Μπορούν να κατασκευαστούν απλά βραχιόλια και κολιέ, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση 
του  ασθενούς

 Σφραγίδες λαχανικών ή κουζινικών σκευών 

 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού 
σταδίου.

Στόχος: Κοινωνικές δεξιότητες, ατομική και ομαδική εργασία. Δημιουργική αυτο-έκ-
φραση.

Υλικά: Ωμά λαχανικά όπως πατάτες, καρότα, γογγύλια, μαγειρικά σκεύη κ.λπ. Χοντρό 
χαρτί όπως χαρτόνι, ή χάρτινες τσάντες αγορών. Βαφή με βάση το νερό, πιάτα, νερό, 
πινέλα, μαχαίρι λαχανικών. Ποδιές ή παλιά πουκάμισα για την προστασία των ρούχων. 
Χαρτοπετσέτες.

Μέθοδος: Οι φροντιστές μπορούν να κόψουν τα σχέδια στα λαχανικά για ασθενείς με 
χαμηλή επιδεξιότητα ή λειτουργία χεριών. Νερομπογιά χύνεται σε ένα επίπεδο πιάτο. 
Τα κομμάτια λαχανικών βυθίζονται στο χρώμα και συμπιέζονται σε χαρτί. 
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 Ολοκλήρωση γραμμής

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Δημιουργία σχεδίου χρησι-
μοποιώντας ένα μολύβι ή μαρκαδόρο

Υλικά: Φωτοτυπίες απλών σχημά-
των ή αντικειμένων από διακεκομμέ-
νες γραμμές, μολύβια ή μαρκαδόροι.

Μέθοδος: Οι ασθενείς χρησιμοποιούν ένα μολύβι ή ένα μαρκαδόρο για να σχεδιά-
σουν μια συνεχή γραμμή κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών δημιουργώντας με 
αυτόν τον τρόπο την εικόνα ή το σχέδιο. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να μιλήσει καθώς 
εργάζεται κάνοντας του ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα κ.λπ.

 Δημιουργία υφαντών 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού σταδίου.

Στόχος: Δεξιότητες επικοινωνίας, 
ανεξάρτητη εργασία

Υλικά: Νήματα και μικροί αργαλειοί 
διαφόρων ειδών.

Μέθοδος: Ο φροντιστής δείχνει και βοηθά τον ασθενή να χρησιμοποιήσει έναν απλό 
αργαλειό για να δημιουργήσει μικρά υφαντά αντικείμενα.
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 Μπόουλινγκ

   

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού 
και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.

Υλικά: Πλαστικό, παιδικό σετ μπόουλινγκ .

Μέθοδος: Ο ασθενής αρχικά βλέπει πώς να κυλήσει την μπάλα για να χτυπήσει τις 
κορίνες. Η απόσταση του από τις κορίνες εξαρτάται από τη φυσική κατάστασή του. 
Μετρήστε τις κορίνες που έχουν χτυπηθεί για να επεκτείνετε τη δραστηριότητα.

 Οικοδομικά πρόσωπα

Απευθυνόμενο κοινό: Αυτή η δρα-
στηριότητα είναι ευεργετική για ασθε-
νείς με άνοια πρώιμης και μέσης φά-
σης.

Στόχος: χρήση δακτύλων, αναγνώ-
ριση τμημάτων του προσώπου, συ-
ναισθήματα, σχήμα και αναγνώριση 
αντικειμένων.

Υλικά: Κενές εικόνες προσώπου, 
παζλ προσώπου και παραδοσιακά 

παιχνίδια αναδόμησης προσώπου όπως

Μέθοδος: Ο φροντιστής παρέχει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιεί το άτομο. 
Πραγματοποιείται μια λεκτική αναθεώρηση των μερών του προσώπου και του κεφα-
λιού. Ο ασθενής δείχνει πώς να χτίσει το πρόσωπο χρησιμοποιώντας τα υλικά που 
επιλέγονται για τη δραστηριότητα. Μια άτυπη συζήτηση για τη δραστηριότητα μπορεί 
να πραγματοποιηθεί ενώ ο ασθενής εργάζεται.
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 Δραστηριότητες πάγκου εργαλείων

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια πρώιμου και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση δεξιοτήτων επι-
κοινωνίας κατά την άσκηση των καρ-
πών και των χεριών.

Υλικά: Ξύλινος πάγκος εργασίας 
παιδιού με εργαλεία, βίδες, παξιμά-
δια, μπουλόνια, μανταλάκια κ.λπ.

Μέθοδος: Ο φροντιστής δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία για την εκτέλε-
ση διαφορετικών εργασιών. Οι ασθενείς καλούνται να κάνουν το ίδιο. Συζητούνται τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται και τα σχετικά επαγγέλματά τους.

 Στοίβαξη σχημάτων

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 
είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια 
αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Άσκηση επιδεξιότητας χεριών 
και συγκέντρωσης .

Υλικά: Διάτρητα ξύλινα σχήματα και τα-
μπλό.

Μέθοδος: Ξύλινα σχήματα διαφορετι-
κών χρωμάτων τοποθετούνται στο τραπέζι. Ζητείται από τον ασθενή να τοποθετήσει 
τα σχήματα στις αντίστοιχες θέσεις. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο ασθενής 
ερωτάται για σχήματα και χρώματα.

 Διαβαθμισμένη στοίβαξη

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 
είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρ-
χικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διάκριση μεγεθών.

Υλικά: Δαχτυλίδια, κύπελλα ή άλλα 
αντικείμενα διαβαθμισμένων μεγεθών 
και χρωμάτων που μπορούν να στοιβά-
ζονται.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να 
χτίσει έναν πύργο στοιβάζοντας κύπελλα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Τα αντικείμενα 
μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στο τραπέζι ανάλογα με κλιμακούμενη αντίστροφη σειρά. 
Καθώς ο ασθενής εργάζεται μπορεί να γίνει μια συζήτηση σχετικά με χρώματα, αριθμούς, με-



38 39

γέθη κ.λπ. μπορούν

 Ισορροπία

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση της συγκέντρω-
σης.

Υλικά: Ξύλινα σχήματα σε διάφορα  
χρώματα.

Μέθοδος: Ο ασθενής αφαιρεί προο-
δευτικά τους ξύλινους πείρους ή τα τουβλάκια προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρ-
ρευση της στοίβας.

7.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

Στόχος δημιουργικής δραστηριότητας:

• Κάνει τους ασθενείς  να νιώθουν χαρούμενοι και ήρεμοι.

• Επιτρέπει στους ασθενείς να κοινωνικοποιηθούν.

• Συμβάλλει στη σωματική και ψυχική εξέλιξη των ασθενών

• Μειώνει το άγχος και τη νευρικότητα.

• Βοηθά στη χρήση προσωπικές δεξιοτήτων και ικανοτήτων

• Αποκαλύπτει τη δημιουργικότητα του ατόμου

• Αναπτύσσεται η ικανότητα έκφρασης.

• Οι ασθενείς εισέρχονται σε νέα περιβάλλοντα και κάνουν νέους φίλους.

• Έχει θετική επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία



40 41

 Διακόσμηση με στένσιλ

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας .

Στόχος: Διατήρηση της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, κατανόηση και εκτέ-
λεση οδηγιών χρησιμοποιώντας τις 
υπάρχουσες δεξιότητες

Υλικά: Κατάλληλες μορφές στένσιλ, 
στρογγυλό πινέλο, τέμπερα ή ακρυλικά χρώματα, επιλεγμένες επιφάνειες όπου θα 
εφαρμοστούν σχέδια με στένσιλ όπως ξύλο, κεραμικό, γυαλί, δέρμα, ύφασμα κ.λ.π.

Μέθοδος: Παρουσιάζεται μια επιλογή σχεδίων στένσιλ και ο ασθενής επιλέγει αυτό 
που τους αρέσει. Ο φροντιστής δείχνει πώς να εφαρμοστεί το στένσιλ σε χαρτί, πριν ο  
ασθενής το εφαρμόσει  στην επιθυμητή επιφάνεια.

 Βραχιόλια με ελαστικό νήμα 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν άνοια αρχικού και με-
σαίου σταδίου.

Στόχος: Κοινωνική αλληλεπίδραση, 
τόνωση της δημιουργικότητας.

Υλικά: Χρωματιστές χάντρες, ελα-
στικό νήμα, ψαλίδι.

Μέθοδος: Ο ασθενής δείχνει πώς να ταξινομήσει και να βάλει χάντρες σε μια αβγοθή-
κη. Κόψτε ένα ελαστικό νήμα σε κατάλληλο μήκος  και κάντε έναν κόμπο στο ένα άκρο. 
Ο ασθενής επιλέγει χάντρες τις οποίες περνάει από το νήμα και φτιάχνει ένα βραχιόλι.

 Σημείωση: Το βραχιόλι πρέπει να είναι χαλαρό στον καρπό ώστε να μην τον πιέζει.
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 Ζωγραφική με δάχτυλα

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος : Ο στόχος αυτής της φυσι-
κής δραστηριότητας είναι να διατηρή-
σει τις δεξιότητες επικοινωνίας και να 
ενθαρρύνει τη δημιουργική αυτο-έκ-
φραση.

Υλικά: Γυαλιστερό βιβλία ζωγραφικής με τα δάχτυλα, δαχτυλομπογιές, λεπτά γάντια 
από λατέξ ή βινύλιο.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να κάνει μια εικόνα ή σχέδιο. Ο φροντιστής υπο-
βάλλει ερωτήσεις για να ενθαρρύνει τον ασθενή να μιλήσει για την εικόνα του. Οι ασθε-
νείς μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τη βαφή ενός συγκεκριμένου αντικειμένου.

 Χάρτινο Μωσαϊκό

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Ενθαρρύνει την επικοινωνία 
και τη δημιουργικότητα.

Υλικά: Χρωματιστό χαρτί, λευκό 
χαρτί ή  χρωματιστά χαρτιά για φωτο-
τυπίας , λευκή κόλλα.

Μέθοδος: Ο φροντιστής  δείχνει στον ασθενή πώς να σχίσει μικρά κομμάτια από 
έγχρωμο χαρτί και να τα κολλήσει σε μια τυπωμένη εικόνα ή να δημιουργήσει το δικό 
του σχέδιο. Εάν είναι δυνατόν, ο ασθενής μπορεί επίσης να κόψει μικρά τετράγωνα με 
ψαλίδι. Η συνομιλία σχετικά με τη διαδικασία του μωσαϊκού και την εικόνα ενθαρρύνε-
ται κατά τη διάρκεια που ο ασθενής δουλεύει.
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 Δημιουργία οικογενειακού δέντρου

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα επι-
τρέπει στους ασθενείς να θυμούνται 
και να μιλούν για τα μέλη της οικογέ-
νειας.

Υλικά: Οικογενειακές φωτογραφίες, 
ψαλίδια, κόλλα, κενό πρότυπο οικογενειακού δέντρου που εκτυπώνεται από το Δια-
δίκτυο. Οι ασθενείς με καλύτερες δεξιότητες, μπορούν να σχεδιάσουν ένα δέντρο σε 
απλό χαρτί και να κολλήσουν τις οικογενειακές τους φωτογραφίες.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να ομαδοποιήσει οικογενειακές φωτογραφίες, να 
τις κόψει κατάλληλα και να τις κολλήσει στο φωτοαντίγραφο του οικογενειακού δέντρου.

 Χρωματισμός με μολύβια ή μαρκαδόρους

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση επικοινωνιακών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Υλικά: Άχρωμες εικόνες, χρωματι-
στά μολύβια

Μέθοδος: Στον ασθενή δίνονται φωτοαντίγραφα με εικόνες τις οποίες καλείται να 
χρωματίσει.  Του γίνονται ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα και πώς σκοπεύουν να την 
χρωματίσουν.
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 Ζωγραφική με ακρυλική μπογιά

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηρι-
ότητα είναι ευεργετική για ασθενείς 
που εμφανίζουν οποιοδήποτε στάδιο 
άνοιας.

Στόχος: Δημιουργική αυτο-έκφραση, 
σχεδιασμός, οραματισμός ενός ολο-
κληρωμένου έργου, ατομική ή ομαδι-
κή εργασία .

Υλικά: Χαρτί για υδρόχρωμα ή καμ-
βάς, ακρυλική μπογιά ή ακουαρέλα, 
μολύβι, πινέλα.

Μέθοδος: Ο ασθενής συζητά με τον φροντιστή τι θα ήθελε να ζωγραφίσει. Οι εικόνες 
μπορούν επίσης να δοθούν ως προτροπή ή οδηγός. Ο ασθενής έχει οδηγίες να σκια-
γραφήσει χαλαρά με ένα μολύβι την εικόνα που θα ζωγραφίσει στο χαρτί ή στον καμβά 
πριν από τη ζωγραφική.

 Διακόσμηση

   

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 
οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Έκφραση της δημιουργικότητας, ακολουθώντας  οδηγίες, ατομική ή ομαδική 
εργασία.

Υλικά: Διάφορα μικρά διακοσμητικά πλαστικά, ξύλινα, γυάλινα, κεραμικά αντικείμενα 
και καθρέφτες, κουτιά, κορνίζες, κόλλα χειροτεχνίας, ακρυλικά χρώματα και πινέλα.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να επιλέξει τα αντικείμενα που θέλει να χρησιμο-
ποιήσει για το έργο του. Αποφασίζει σε ποιά σημεία ,πάνω στο αντικείμενο που πρό-
κειται να διακοσμηθεί ,θα τα τοποθετήσει και θα τα κολλήσει. Όταν στεγνώσει το έργο, 
μπορεί να βαφτεί με ακρυλικό χρώμα
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 Αυτοκόλλητα

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριό-
τητα είναι ευεργετική για ασθενείς με 
άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Εκτέλεση λεπτομερούς ερ-
γασίας, έκφραση δημιουργικότητας 
και σχεδιασμός ενός απλού έργου.

Υλικά: Αυτοκόλλητα, πλαστικές αυ-
τοκόλλητες ετικέτες, κομμένες εικόνες 
και κόλλα. Μπουκάλια, μικρά κουτιά, 
δίσκοι κ.λπ.

Μέθοδος: Ο φροντιστής παρουσιάζει το έργο στον ασθενή, παρουσιάζοντας τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν. Ο ασθενής επιλέγει τις διακοσμήσεις και το δοχείο για να 
τα συνδέσει. Ο φροντιστής συζητά την τοποθέτηση των διακοσμήσεων με τον ασθενή. 
Καθώς ο ασθενής εργάζεται, ο φροντιστής τον ενθαρρύνει.

7.4 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
σωματική άσκηση φαίνεται ωφέλιμη 
για την πρόληψη της γνωστικής βλά-
βης και της άνοιας στα γηρατειά. Η 
σωματική δραστηριότητα επηρεάζει 
τον μεταβολισμό του εγκεφάλου και 
την αυξημένη καρδιακή απόδοση.

Η άσκηση βελτιώνει τη μνήμη και τη σκέψη. Για ασθενείς με ήπια γνωστική εξασθέ-
νηση, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συνιστούν όλο και περισσότερο άσκηση 
παρά φαρμακευτική αγωγή. Μελέτες έξι μηνών έδειξαν ότι η άσκηση δύο φορές την 
εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση ως μέρος μιας 
συνολικής προσέγγισης για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους.
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Οι σωματικές δραστηριότητες ενισχύουν και διατηρούν

• Κινητικότητα μυών-αρθρώσεων

• Μυική δύναμη

• Ισορροπία 

• Ενέργεια και μείωση της κόπωσης

• Αισθήματα ευεξίας και ευτυχίας

• Υγιής γήρανση

• Ικανότητα αντιμετώπισης της κατάθλιψης

• Ποιότητα ζωής

• Φυσική απόδοση

• Επίπεδα άγχους

• Ψυχική διαύγεια
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7.4.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ

 Διάταση άνω ράχης

• Καθίστε και χαλαρώστε τους ώμους.

• Επεκτείνετε τα χέρια προς τα εμπρός στο 
ύψος των ώμων και πιάστε το ένα χέρι με το 
άλλο και πιέστε προς τα έξω ενώ τραβάτε την 
πλάτη και τους ώμους σας προς τα εμπρός.

• Κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα και αφήστε το.

 Διάταση θώρακα

• Καθίστε και χαλαρώστε τους ώμους.

• Τραβήξτε τα χέρια  χέρια προς τα πίσω ενώ 
αρπάζετε το ένα χέρι, κρατώντας και τα δύο 
χέρια κοντά στους γλουτούς.

• Τραβήξτε τους ώμους σας πίσω και μείνετε 
για 10 δευτερόλεπτα

 Καθίστε και τεντωθείτε

• Καθίστε στην άκρη μιας καρέκλας και εκτεί-
νετε τα πόδια προς τα εμπρός με τα γόνατα 
ελαφρώς λυγισμένα.

• Κρατήστε τα πέλματα στο πάτωμα και τα δά-
χτυλα των ποδιών προς την οροφή.

• Επεκτείνετε και τα δύο χέρια μπροστά και 
αγγίξτε τα δάχτυλα των ποδιών, ενώ λυγίζετε 
αργά τη μέση χωρίς να αναπηδήσετε.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και μετά επι-
στρέψτε στη θέση ηρεμίας.
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 Διάταση λαιμού

• Ενώ κάθεστε γείρετε αργά το κεφάλι στον δε-
ξιό ώμο.

• Μείνετε σε αυτή τη θέση και επεκτείνετε τον 
αριστερό βραχίονα προς τα πλάγια και προς 
τα κάτω προς το επίπεδο της μέσης.

• Χαλαρώστε και επαναλάβετε στην αριστερή 
πλευρά. Επαναλάβετε δύο φορές σε κάθε 
πλευρά.

 Διάταση εσωτερικού μηρού

• Σταθείτε με τα πόδια ελαφρώς πιο ανοιχτά 
από το πλάτος του ισχίου και τα δάχτυλα των 
ποδιών λίγο προς τα έξω.

• Κλίνετε αργά προς την αριστερή πλευρά κά-
μπτοντας το αριστερό γόνατο διατηρώντας το 
δεξί πόδι ίσιο.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και μετά επι-
στρέψτε στη θέση ηρεμίας και επαναλάβετε 
στα δεξιά.

 Σχηματισμός κύκλων με τους ώμους

• Ενώ κάθεστε τοποθετήστε τα δάκτυλα των 
χεριών στους ώμους.

• Σχηματίστε κύκλους με τους ώμους 15 φορές 
προς τα εμπρός και μετά 15 φορές προς τα 
πίσω.
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 Διατάσεις χεριών

• Ενώ κάθεστε με τα χέρια απλωμένα μπρο-
στά, στρέψτε τις παλάμες προς τα κάτω.

• Ανοίξτε και τα δύο χέρια για να απλώσετε τα 
δάχτυλά σας και μετά κλείστε τα χέρια. Επα-
ναλάβετε 10 φορές.

7.4.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

 Στάση πελαργού

• Σταθείτε με τα πόδια ενωμένα και το χέρι χα-
λαρωμένο στα πλάγια. Κρατηθείτε σε μια κα-
ρέκλα για υποστήριξη αν χρειαστεί.

• Λυγίστε το ένα γόνατο, σηκώστε το πόδι ελα-
φρώς από το έδαφος και ισορροπήστε με το 
άλλο πόδι.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και επαναλάβε-
τε με άλλο πόδι.

 Ενιαία στάση άκρου με βραχίονα

• Σταθείτε με τα πόδια ενωμένα και τα χέρια 
χαλαρωμένα στα πλάγια. Κρατηθείτε σε μια 
καρέκλα για υποστήριξη αν χρειαστεί.

• Σηκώστε το αριστερό χέρι πάνω από το κε-
φάλι και σηκώστε το αριστερό πόδι προς τα 
εμπρός και έξω από το πάτωμα.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και μετά επανα-
λάβετε από την άλλη πλευρά.
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 Γυρίστε τη γραμμή

• Σταθείτε με τα χέρια χαλαρά στα πλάγια.

• Μετακινήστε το ένα πόδι προς τα εμπρός, 
τοποθετώντας τη φτέρνα του ενός ποδιού να 
αγγίζει ή όσο το δυνατόν πιο κοντά στα δά-
χτυλα του άλλου ποδιού. Επαναλάβετε για 
15-20 βήματα.

• Η άσκηση σχετίζεται με την ισορροπία που 
αποτελεί πρόβλημα για άτομα με άνοια!

 Προσέγγιση ρολογιού- Clock Reach

• Ξεκινήστε να στέκεστε, κρατώντας μια 
καρέκλα με το αριστερό χέρι. Φανταστεί-
τε ένα ρολόι που να δείχνει 12:00 μπρο-
στά σας και ένα άλλο πίσω σας που να 
δείχνει 6:00 .

• Σταθείτε στο αριστερό σας πόδι, φέρε-
τε το δεξί σας χέρι στις 12 το μεσημέρι 
και φτάστε στις 3 η ώρα στο πλάι σας κα 
στις 6 η ώρα προς τα πίσω. Επαναλάβε-
τε με την άλλη πλευρά.

 Πλευρικές ανυψώσεις ποδιών 

• Σταθείτε πίσω από μια καρέκλα ή έναν πά-
γκο και στηρίξτε το ένα ή και τα δύο χέρια για 
υποστήριξη.

• Σηκώστε το δεξί πόδι προς τα έξω και επανα-
λάβετε 10 φορές για κάθε πόδι.
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7.4.3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

 Διατάσεις βραχίονα

• Ενώ κάθεστε, κρατήστε μια μπάλα με τα δύο  
και με τις παλάμες να βλέπουνη μία την άλλη.

• Επεκτείνετε τα χέρια προς τα εμπρός, έτσι 
ώστε η μπάλα να ακουμπά στα πόδια, με 
τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους.

• Σηκώστε αργά τα χέρια για να σηκώσετε τη 
μπάλα στο ύψος του ώμου και, στη συνέχεια, 
χαμηλώστε προς τα πίσω, παίρνοντας περί-
που 3 δευτερόλεπτα για να σηκώσετε και να 
χαμηλώσετε. Επαναλάβετε 10-15 φορές.

 Ενδυνάμωση κουντεπιέ

• Καθίστε στην άκρη μιας καρέκλας με τα πό-
δια εκτεταμένα, φτέρνες στο πάτωμα και τα 
γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

• Στρέψτε τα δάχτυλα των ποδιών προς τα 
κάτω και έπειτα κάμψτε τα προς τα πάνω.

• Κάντε 15 επαναλήψεις, χαλαρώστε και μετά 
κάντε 15 ακόμη επαναλήψεις

 Καθίσματα

• Κρατήστε το πίσω μέρος μιας καρέκλας. Στα-
θείτε με τα πόδια ελαφρώς πιο ανοιχτά από το 
πλάτος του ώμου, ενώ τα δάχτυλα είναι ελα-
φρώς προς τα έξω.

• Λυγίστε τα γόνατα αργά, χρησιμοποιώντας 2 
ολόκληρα δευτερόλεπτα για να χαμηλώσετε . 
Προσαρμόστε τη θέση του ποδιού, εάν χρειά-
ζεται, για να κρατήσετε τα πόδια αρκετά ανοι-
χτά.

• Εκτελέστε 8 φορές και μετά ξεκουραστείτε. 
Εκτελέστε  άλλο ένα σετ
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 Περιστροφή κορμού

• Ενώ κάθεστε ,κρατείστε μια 
μπάλα με τα χέρια κοντά στο 
στομάχι και τους αγκώνες 
ελαφρώς λυγισμένους.

• Περιστρέψτε αργά τον κορμό 
προς τα δεξιά όσο το δυνατόν πιο 
άνετα, διατηρώντας ταυτόχρονα 
το υπόλοιπο σώμα σταθερό.

• Επιστρέψτε στο κέντρο και 
επαναλάβετε στα αριστερά. 
Επαναλάβετε, 8 περιστροφές 
ανά πλευρά.

7.4.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 Σηκώματα ποδιών

• Ξαπλώστε στην πλάτη με τα πόδια στο έδα-
φος και τα πέλματα χαλαρά.

• Σφίξτε τους κοιλιακούς μυς ενώ σηκώνετε ένα 
πόδι 5 ίντσες από το πάτωμα και κρατήστε το 
για 3 δευτερόλεπτα.

• Χαμηλώστε και επαναλάβετε με το άλλο πόδι. 
Επαναλάβετε 5 φορές κάθε πόδι.

 Περιστροφές

• Καθίστε σε μια μπάλα γυμναστικής ή σε μια ανθε-
κτική καρέκλα.

• Εάν χρησιμοποιείτε μπάλα, ξεκινήστε τοποθετώ-
ντας τα πόδια σας στο έδαφος. Εάν χρησιμοποιείτε 
μια καρέκλα, ξεκινήστε πιέζοντας τα πόδια σας στα 
πόδια της καρέκλας.

• Λυγίστε τον κορμό σε γωνία 45 μοιρών από το πά-
τωμα. Τοποθετήστε τα χέρια στο στήθος και στηρίξ-
τε προς τα πίσω όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Προχωρήστε προς τα εμπρός και στρίψτε αργά 
προς τα αριστερά, γείρετε πίσω και επιστρέψτε 
αργά στην αρχική θέση. Επαναλάβετε με τη δεξιά 

πλευρά. Κάντε τρία σετ των 15 επαναλήψεων το καθένα.
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 Κάμψεις γονάτων

• Καθίστε σε ένα χαλί ή πάγκο.

• Τραβήξτε αργά και τα δύο γόνατα μέχρι το 
στήθος μέχρι τα πόδια να αγγίξουν το στομά-
χι.

• Εκτελέστε 15 έως 20 επαναλήψεις για ένα 
σετ και ολοκληρώστε συνολικά τρία σετ.

7.4.5 ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

 Τρυπάνι ταχύτητας

• Σχεδιάστε ένα σχέδιο με αριθμημένα τετρά-
γωνα στο πάτωμα με κιμωλία ή ταινία.

• Περπατήστε στα τετράγωνα τοποθετώντας το 
ένα πόδι σε ένα τετράγωνο και έπειτα φέρνο-
ντας το άλλο πόδι στο ίδιο τετράγωνο.

• Μεταβείτε στο επόμενο τετράγωνο και συνε-
χίστε μέχρι να φτάσετε στο τέλος του πλέγμα-
τος. Γυρίστε και επαναλάβετε.

 Στεπ

• Ξεκινήστε από το κάτω μέρος ενός 
σκαλοπατιού. Πατήστε το πρώτο σκαλοπάτι 
με το αριστερό σας πόδι.

• Στη συνέχεια, σηκώστε το δεξί σας πόδι από 
το πάτωμα και κρατήστε το στον αέρα για ένα 
δευτερόλεπτο.

• Κατεβείτε με το δεξί πόδι και μετά το αριστερό.

• Επαναλάβετε την αντίθετη πλευρά και 
επαναλάβετε 10 φορές ανά πλευρά.
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 Αεροβική στο νερό

Η αερόμπικ στο νερό είναι μια καλή 
άσκηση για ηλικιωμένους. Μειώνει τις 
επιπτώσεις στο σώμα κατά τη διάρ-
κεια της άσκησης, διευκολύνει την αρ-
θρίτιδα και τον πόνο στις αρθρώσεις. 
Είναι ένας ασφαλής και αποτελεσμα-
τικός τρόπος για να ασκήσετε σε ολό-
κληρο το σώμα . Η αερόμπικ νερού 
βοηθά στην οικοδόμηση δύναμης και 
αντοχής. Τα περισσότερα μαθήματα 
πραγματοποιούνται σε γυμναστήρια 

ή σπα σε ρηχά νερά, οπότε  δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζετε κολύμπι.

7.4.6 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

 Καθίσματα

Ξεκινήστε όρθιος, χρησιμοποιώντας μια καρέκλα για 
υποστήριξη.

Λυγίστε τα γόνατά σας όσο πιο άνετα μπορείτε χω-
ρίς όμως τα γόνατά σας να περάσουν τα δάχτυλα των 
ποδιών σας και μετά επιστρέψετε στην αρχική θέση.

Επαναλάβετε 10 φορές.

Για μια πιο προηγμένη έκδοση, δοκιμάστε το μισό 
κάθισμα στον τοίχο: εκτελέστε το στον τοίχο και λυγί-
στε τα γόνατά σας σχεδόν 90 μοίρες σαν να κάθεστε 
σε μια αόρατη καρέκλα.

 «Σπάσιμο» καρπού

• Τοποθετήστε τον πήχη σας στο μπράτσο μιας 
καρέκλας με το χέρι σας να κρέμεται πάνω από 
την άκρη.

• Κρατήστε ένα βάρος με την παλάμη σας 
στραμμένη προς τα πάνω.

• Λυγίστε αργά τον καρπό σας πάνω-κάτω και μετά 
επαναλάβετε 10 φορές.

• Αλλάξτε πλευρές και εκτελέστε 10 επαναλήψεις 
με το άλλο σας χέρι. Επαναλάβετε ένα ακόμη σετ 
των 10 σε κάθε πλευρά.
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 Ενδυνάμωση δικέφαλων

• Επιλέξτε ένα βαράκι αρκετά βαρύ ώστε 
να μπορείτε να ολοκληρώσετε μόνο 10-12 
επαναλήψεις.

• Καθίστε σε μια καρέκλα με ένα βαράκι σε κάθε 
χέρι, με τις παλάμες σας στραμμένες προς τα 
εμπρός, κρατώντας τους αγκώνες σας κοντά 
στα πλευρά σας.

• Λυγίστε το χέρι σας στους αγκώνες για 
να σηκώσετε το βαράκι μέχρι τα 3/4 της 
απόστασης μέχρι τους ώμους σας, χωρίς να 

απομακρύνετε τους αγκώνες σας από τα πλευρά σας.

• Κάντε 10 έως 12 επαναλήψεις ανά βραχίονα.

 Όρθια μπροστινή σειρά

• Σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά μέχρι το πλά-
τος των ώμων, τα γόνατα ελαφρώς λυγισμέ-
να και μερικώς κλίνοντας προς τα εμπρός.

• Κρατήστε ένα βαράκι σε κάθε χέρι μπρο-
στά, με τις παλάμες στραμμένες προς το 
σώμα.

• Σηκώστε και τα δύο βαράκια προς το πη-
γούνι, ενώ κρατάτε την πλάτη ευθεία και 
τους ώμους σταθερούς.

• Επιστρέψτε στην αρχική θέση και επανα-
λάβετε 10 φορές.

 Εκτάσεις γονάτων

• Καθίστε σε μια καρέκλα με την πλάτη ίσια και 
τα γόνατα λυγισμένα.

• Εκτείνετε αργά το δεξί πόδι προς τα εμπρός 
και μείνετε για μερικά δευτερόλεπτα πριν πάτε 
πίσω στην αρχική θέση.

• Επαναλάβετε με το αριστερό πόδι.

• Κάντε 10 επαναλήψεις ανά πόδι.
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7.5 ΧΟΜΠΙ

 Giardinaggio

   

Η κηπουρική απολαμβάνεται από πολλούς και είναι μια κατάλληλη δραστηριότητα 
για άτομα σε όλα τα στάδια της άνοιας. Παρέχει επίσης την ευκαιρία να βρεθείτε εκτός 
σπιτιού. Τα επίπεδα δραστηριότητας μπορούν επίσης να ποικίλουν ανάλογα με τις 
ικανότητες του ασθενούς. Η κηπουρική μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερο επίπονες 
δραστηριότητες, όπως βοτάνισμα ή κλάδεμα, ή επίπονες δραστηριότητες όπως τσου-
γκράνα ή κοπή χόρτου, οι οποίες βοηθούν στην ενίσχυση των μυών και στη βελτίωση 
της αναπνοής. Για όσους δεν μπορούν να πάνε σε εξωτερικούς χώρους ή δεν έχουν 
κήπο, μπορούν να φροντιστούν τα φυτά σε γλάστρες. 

 Χορός

Ο χορός μπορεί να γίνει παραδοσι-
ακά, με ζευγάρια ή σε ομάδες για τη 
βελτίωση της κινητικότητας. Ο σύγ-
χρονος χορός μπορεί να περιλαμβάνει 
κορδέλες, μπαλόνια ή μπάλες. Ο χο-
ρός μπορεί επίσης να γίνει καθισμένος 
σε μια καρέκλα. Είναι μια ευχάριστη 
δραστηριότητα κοινωνικής άσκησης 
που αυξάνει τη δύναμη, την ευελιξία, 
τη σταθερότητα και μειώνει το άγχος.

 Περπάτημα

Το περπάτημα ταιριάζει σε όλες τις 
ικανότητες. Είναι δωρεάν, δεν χρει-
άζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό και 
μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Η από-
σταση και ο χρόνος που περνάς μπο-
ρεί να ποικίλει ανάλογα με τα επίπεδα 
φυσικής κατάστασης.  Ορισμένα τοπι-
κά κέντρα αναψυχής και άλλοι οργα-
νισμοί οργανώνουν ομαδικές βόλτες, 
υποστηριζόμενες από έναν αρχηγό 
περιπάτου, διαφόρων αποστάσεων, 

οπότε μπορεί επίσης να είναι μια κοινωνική δραστηριότητα 
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