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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 υπηρεσίες υγείας, η θνησιμότητα 

όπως και οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά στις αναπτυγμένες 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 τύπος 

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 περιλάβουμε 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 γηράσκοντα 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 εμφανίζονται σε μεγάλη ηλικία και ειδικά 

η νόσος Αλτσχάιμερ αυξάνονται. Ο αριθμός των ασθενών με Αλτσχάιμερ υπολογίζεται σε 600 

χιλιάδες στην Τουρκία.

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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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 χιλιάδες 

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 πληθυσμό 

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 ηλικιωμένων 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. Ο 

αριθμός των ασθενών με Αλτσχάιμερ υπολογίζεται περίπου 350,000, με 300,000 ανθρώπους, 

συμπεριλαμβανομένων συγγενών των ασθενών που επηρεάζονται κοινωνικά.  

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 υπολογίζουν ότι 25,000 Βούλγαροι, ή το ένα 

τέταρτο του συνολικού πληθυσμού, διαγιγνώσκονται με άνοια. Η εξέλιξη αυτή υπάρχει κυρίως 

λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε επαρκή 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 ψυχολογία 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 συνεργατικών 
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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 Ευρωπαϊκό 

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 οικογενειών 

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. 

Στη διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εταίροι ετοίμασαν εκθέσεις πάνω στην τρέχουσα 

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, αυτούς 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 αξιολογήσουν 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 
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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 Αλτσχάιμερ. 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 θεραπείας για 

τους ανθρώπους με άνοια, τους επαγγελματίες υγείας τους και τους συγγενείς 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 διάγνωση και η θεραπεία τους. Προσοχή 

δίνεται στη σημαντικότητα χρήσης φαρμάκων σε συνδυασμό με θεραπευτικές δραστηριότητες, 

συστάσεις για τις ομάδες στόχου, τεκμηριωμένες 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 δραστηριότητες, αθλήματα και χόμπι.   

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του οδηγού θεραπείας, προσοχή δόθηκε στη 

δημιουργία ενός εύκολου και φιλικού προς το χρήστη οδηγού, αποφεύγοντας περίπλοκες 

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 καθόρισε 

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 Μητροπολιτικός Δήμος 

Kahramanmaraş, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος και τις συνεισφορές τους, 

προετοίμασαν αυτόν τον οδηγό με την ελπίδα ότι θα ωφελήσουν και θα υπηρετήσουν όλη την 

ανθρωπότητα.
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Η νόσος  Αλτσχάιμερ είναι μια μη μετατρέψιμη, προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Μπορεί 

να καταστρέψει αργά τις δεξιότητες μνήμης και σκέψης και την ικανότητα εκτέλεσης των 

απλούστερων εργασιών. Το Αλτσχάιμερ είναι ένας γενικός όρος για απώλεια μνήμης και άλλες 

γνωστικές ικανότητες αρκετά σοβαρές οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με την καθημερινή ζωή. 

Η νόσος του Αλτσχάιμερ αντιπροσωπεύει το 60% έως το 80% όλων των περιπτώσεων άνοιας. 

Το Αλτσχάιμερ δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Ο μεγαλύτερος γνωστός 

παράγοντας κινδύνου είναι η αύξηση της ηλικίας και η πλειονότητα των ατόμων με Αλτσχάιμερ 

είναι 65 ετών και άνω, αλλά το Αλτσχάιμερ δεν είναι απλώς μια ασθένεια γήρατος. Το Αλτσχάιμερ 

επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική ασθένεια, όπου 

τα συμπτώματα άνοιας σταδιακά επιδεινώνονται με την πάροδο των ετών.

Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνήθως εξελίσσεται αργά σε τρία γενικά στάδια - ήπια (πρώιμο 

στάδιο), μέτρια (μεσαίο στάδιο) και σοβαρά (όψιμο στάδιο).

2.1.  Πρώιμο στάδιο (αρχικό στάδιο)

Στα πρώτα στάδια του Alzheimer, το άτομο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα. Μπορεί να 

εργάζεται και να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες. Παρ 'όλα αυτά, το άτομο μπορεί να 

έχει απώλεια μνήμης, όπως να ξεχάσει γνωστές λέξεις ή τη θέση των καθημερινών 

αντικειμένων.

Οι κοινές δυσκολίες περιλαμβάνουν:

• Δυσκολία στο να θυμηθούν μία σωστή λέξη ή ένα όνομα

• Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την ανάκληση ονομάτων όταν συστήνονται σε νέα 

άτομα

• Προκλήσεις εκτέλεσης καθηκόντων στο χώρο εργασίας και στις κοινωνικές 

συναναστροφές.

• Το να μη θυμάται κάτι  που μόλις διάβασε

• Απώλεια ή λάθος τοποθέτηση ενός πολύτιμου αντικειμένου

• Αύξηση προβλημάτων προγραμματισμού ή οργάνωσης

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
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2.2.  Νόσος του 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.

Σε αυτό το στάδιο τα συμπτώματα θα είναι πιο 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 συμπεριφορά, όπως 

τρίψιμο χεριού ή τεμαχισμός χαρτιών

2.3.  Νόσος Αλτσχάιμερ σοβαρού βαθμού (όψιμο στάδιο)

Στο τελικό στάδιο της άνοιας υπάρχουν πολλά συμπτώματα. Οι ασθενείς χάνουν τις 

ικανότητές τους να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους, να συνεχίζουν μια συνομιλία και 

επίσης να ελέγχουν την κίνησή τους. Μπορεί ακόμα να λένε λέξεις ή φράσεις, αλλά δεν μπορούν 

να επικοινωνήσουν καλά,  η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Μαζί με τη μνήμη και οι 
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γνωστικές δεξιότητες συνεχίζουν να επιδεινώνονται, ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στην 

προσωπικότητα και μπορεί γενικά να χρειάζονται βοήθεια με τις καθημερινές δραστηριότητες.

Σε αυτό το στάδιο το άτομο μπορεί να:

• Χρειάζεται 24ωρη βοήθεια με καθημερινές δραστηριότητες και προσωπική φροντίδα

• Μην έχει  επίγνωση των πρόσφατων εμπειριών καθώς και του περιβάλλοντός τους

• Βιώνει αλλαγές 

• σε λειτουργίες όπως το περπάτημα, το κάθισμα και τελικά η κατάποση

• Έχει αυξανόμενη δυσκολία στην επικοινωνία

• Γίνει ευάλωτο σε λοιμώξεις, ειδικά στην πνευμονία
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Η άνοια δεν είναι μία μόνο ασθένεια. Είναι ένας γενικός όρος, όπως οι καρδιακές παθήσεις, 

που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων ιατρικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

νόσου του Αλτσχάιμερ. Οι διαταραχές που ομαδοποιούνται με τον γενικό όρο «άνοια» 

προκαλούνται από μη φυσιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Αυτές οι αλλαγές προκαλούν 

μείωση των δεξιοτήτων σκέψης, επίσης γνωστές ως γνωστικές ικανότητες, αρκετά σοβαρές για 

να επηρεάσουν την καθημερινή ζωή και την ανεξάρτητη λειτουργία. Επηρεάζουν επίσης τη 

συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις σχέσεις. Πολλές μορφές άνοιας είναι προοδευτικές, που 

σημαίνει ότι τα συμπτώματα ξεκινούν αργά και σταδιακά χειροτερεύουν.

Η άνοια προκαλείται από βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτή η βλάβη επηρεάζει την 

ικανότητα των εγκεφαλικών κυττάρων να επικοινωνούν μεταξύ τους. Όταν τα εγκεφαλικά 

κύτταρα δεν μπορούν να επικοινωνούν κανονικά, η σκέψη, η συμπεριφορά και τα συναισθήματα 

μπορούν να επηρεαστούν.

Στάδιο 1: Χωρίς γνωστική εξασθένιση

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

υγιές. 

Στάδιο 2: Πολύ ήπια γνωστική εξασθένιση

Αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη φυσιολογική αδυναμία που σχετίζεται 

με τη γήρανση. Για παράδειγμα, ξεχνάνε ονόματα και πού τοποθέτησαν διάφορα αντικείμενα. Τα 

συμπτώματα της άνοιας δεν είναι εμφανή στους αγαπημένους του ατόμου ή στον ιατρό τους.

Στάδιο 3: Ήπια γνωστική εξασθένιση

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει αυξημένη απώλεια μνήμης, δύσκολη συγκέντρωση και 

χαμηλότερη απόδοση στην εργασία. Σε αυτό το στάδιο, οι αγαπημένοι του ατόμου θα αρχίσουν 

να παρατηρούν μια διανοητική πτώση. Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου είναι μεταξύ 2 και 7 

ετών.

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ
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Στάδιο 4: Μέτρια γνωστική εξασθένιση

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει δυσκολία συγκέντρωσης, μειωμένη μνήμη των πρόσφατων 

γεγονότων και δυσκολίες διαχείρισης οικονομικών . Τα άτομα δυσκολεύονται να ταξιδέψουν 

μόνα τους. Επίσης δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν δύσκολες εργασίες αποτελεσματικά ή 

σωστά. Σε αυτό το στάδιο συνήθως αρνούνται τα συμπτώματά τους. Μπορεί επίσης να 

αρχίσουν να απομακρύνονται από την οικογένεια ή τους φίλους τους επειδή η κοινωνικοποίηση 

γίνεται δύσκολη. Σε αυτό το στάδιο, ένας γιατρός μπορεί να εντοπίσει σαφή γνωστικά 

προβλήματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης και εξέτασης ασθενούς. Η μέση διάρκεια αυτού του 

σταδίου είναι 2 χρόνια.

Στάδιο 5: Όχι σοβαρή γνωστική εξασθένιση

Τα άτομα σε αυτό το στάδιο έχουν σοβαρά ελαττώματα της μνήμης και χρειάζονται κάποια 

βοήθεια για να ολοκληρώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες (ντύσιμο, μπάνιο, 

προετοιμασία γευμάτων κ.λπ.). Η απώλεια μνήμης είναι πιο αξιοσημείωτη και μπορεί να 

περιλαμβάνει σημαντικές  πτυχές της καθημερινής ζωής. 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.

Στάδιο 6: Σοβαρή γνωστική εξασθένιση (άνοια μεσαίου σταδίου)

Τα άτομα στο Στάδιο 6 χρειάζονται εκτεταμένη βοήθεια για να εκτελέσουν  Δραστηριότητες 

Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ). Αρχίζουν να ξεχνούν τα ονόματα των στενών μελών της οικογένειας 

και δε θυμούνται πολλά από τα  πρόσφατα γεγονότα. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να θυμούνται 

μόνο μερικές λεπτομέρειες της προηγούμενης ζωής.  Δυσκολεύονται επίσης να μετρήσουν  από 

το 10 αντίστροφα και να ολοκληρώσουν διάφορες εργασίες. Η ακράτεια (απώλεια ελέγχου της 

ουροδόχου κύστης ή του εντέρου) είναι ένα άλλο πρόβλημα σε αυτό το στάδιο. Επίσης η 

ικανότητα ομιλίας μειώνεται.

Η προσωπικότητα του ατόμου αλλάζει καθώς και τα συναισθήματά του. Διακατέχεται από   

αυταπάτες (πιστεύοντας κάτι αληθινό που δεν είναι), καταναγκασμούς (επανάληψη μιας απλής 

συμπεριφοράς, όπως καθαριότητα) ή άγχος . Η μέση διάρκεια αυτού του σταδίου είναι 2,5 

χρόνια
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Στάδιο 7: Πολύ σοβαρή γνωστική εξασθένιση (Άνοια τελικού σταδίου)

Τα άτομα σε αυτό το στάδιο δεν έχουν ουσιαστικά καμία ικανότητα ομιλίας ή  επικοινωνίας. 

Απαιτούν βοήθεια με τις περισσότερες δραστηριότητες (π.χ. χρήση τουαλέτας, φαγητό). Χάνουν 

συχνά ψυχοκινητικές δεξιότητες, όπως την ικανότητα να περπατούν. Η μέση διάρκεια αυτού του 

σταδίου είναι 1,5 έως 2,5 χρόνια.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ;

Οι όροι «άνοια» και «νόσος του Αλτσχάιμερ» μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Πολλοί 

άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι συνώνυμοι, αλλά οι δύο λέξεις   διαφορετικά πράγματα.

Η άνοια είναι ένας γενικός όρος για τη μείωση της ψυχικής 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 μπορεί να 

ενδυναμώσει τα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, τις οικογένειές τους και τους 

φροντιστές τους με τις απαραίτητες γνώσεις.

Η άνοια περιγράφει μια ομάδα συμπτωμάτων που σχετίζονται με μείωση της μνήμης, 

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 πολύπλοκες 

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 είναι η δυσκολία των ατόμων να θυμούνται νέες πληροφορίες, 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 περιλαμβάνουν 

αποπροσανατολισμό, σύγχυση και αλλαγές συμπεριφοράς.
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Όπως γνωρίζουν ήδη τα μέλη της οικογένειας,

 Η άνοια είναι ένα σύνδρομο που οφείλεται σε ασθένειες του εγκεφάλου - συνήθως 

χρόνιας ή προοδευτικής φύσης - ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων ασθενειών.

 Το σύνδρομο (σύνολο συμπτωμάτων) έχει πολλαπλές αιτίες. Συνήθως περιλαμβάνονται 

τα ακόλουθα:

• απώλεια μνήμης

• αλλαγές στη διάθεση

• προβλήματα με τη σκέψη, τον προσανατολισμό, την κατανόηση, τον υπολογισμό, τη 

μαθησιακή ικανότητα

• προβλήματα ομιλίας και κρίσης.

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι άνοιας, που προκαλούνται από συγκεκριμένες ασθένειες.

4.1 Συμπτώματα άνοιας

Διαφορετικοί τύποι άνοιας μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο 

και όλοι θα βιώσουν συμπτώματα με τον δικό τους τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά κοινά 

πρώιμα συμπτώματα που τα μέλη της οικογένειας θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν πριν από τη 

διάγνωση της άνοιας.

4.  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
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Δυσκολία ανάκλησης πρόσφατων πληροφοριών 

(νέα γεγονότα, νέες πληροφορίες, τρέχουσες 

ημερομηνίες και ημέρες)

Δυσκολία στη μαγειρική, στον προγραμματισμό 

μιας συνάντησης, στα ψώνια

Δυσκολεύονται να φτιάξουν ένα φλιτζάνι τσάι, να 

ανοίξουν την τηλεόραση, να χρησιμοποιήσουν το 

τηλέφωνο, φτάνοντας σε μια οικεία τοποθεσία

Σημάδια Περιγραφή και παραδείγματα

Απώλεια μνήμης

Δυσκολία στη συγκέντρωση, 

στο σχεδιασμό ή στην επίλυση

 προβλημάτων

Δυσκολία στην εκτέλεση οικείων 

καθημερινών  εργασιών

Σύγχυση σχετικά με το 

χρόνο και το χώρο

Ξεχνάνε ημερομηνίες, ημέρες, μήνες, χρόνια και 

εποχές. Ξεχνάνε πού βρίσκονται

Προκλήσεις κατανόησης οπτικών

 πληροφοριών

Δ υ σ κ ο λ ί α  α ν ά γ ν ω σ η ς ,  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 

αποστάσεων, διάκρισης  χρωμάτων. Δυσκολία στην 

οδήγηση ή  στην ποδηλασία

Προβλήματα ομιλίας ή γραφής Δυσκολία στο να θυμούνται μια λέξη, να ξεκινούν 

ή να ακολουθούν μια συνομιλία, δυσκολίες γραφής, 

ορθογραφίας, στίξης

Απομάκρυνση από την κοινωνικό

τους περίγυρο
Έλλειψη ενδιαφέροντος για συνάντηση και 

συζήτηση με άλλους στο σπίτι ή στην εργασία. 

Σταματάνε τα χόμπι.

Χάσιμο πραγμάτων Δυσκολία να θυμάστε πού υπάρχουν, να 

Τοποθετούν σε λάθος σημείο  καθημερινά 

αντικείμενα, όπως κλειδιά, μετρητά, έγγραφα και 

δυσκολεύονται να θυμηθούν που βρίσκονται

4.1.1 Συμπτώματα στα αρχικά στάδια της άνοιας

Υπάρχουν 10 τυπικά πρώτα σημάδια άνοιας.
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Κοινά συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ

Η πιο κοινή αιτία της άνοιας είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

• προβλήματα μνήμης - πρόσφατα γεγονότα, ονόματα και πρόσωπα ξεχνιούνται σε 

τακτική βάση

• επαναλαμβανόμενες  ερωτήσεις, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα

• συχνό χάσιμο αντικειμένων ή  τοποθέτηση τους σε περίεργα μέρη

• αυξανόμενες δυσκολίες με εργασίες και δραστηριότητες που απαιτούν οργάνωση και 

προγραμματισμό

• σύγχυση σε άγνωστα περιβάλλοντα

• δυσκολία εύρεσης των σωστών λέξεων

• δυσκολία με αριθμούς και / ή διαχείρηση χρημάτων σε καταστήματα

• διάθεση απόσυρσης ή νευρικότητα.

Δυσκολίες κατανόησης του τι είναι δίκαιο και 

λογικό.  Αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται, 

δίνουν λιγότερη προσοχή στην προσωπική υγιεινή

Συχνές εκφράσεις εκνευρισμού, φόβου, 

κατάθλιψης, άγχους.

Αντιδράνε άκρως με θυμωμένο ή επιθετικό 

τρόπο.

Εάν ένας συγγενής έχει δύο ή περισσότερα 

συμπτώματα και είναι αρκετά σοβαρά τόσο ώστε να 

επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή, απαιτείται 

ιατρική συμβουλή για να γίνει διάγνωση.

Κακή κρίση ή λήψη αποφάσεων

Αλλαγές στη διάθεση
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Παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για τη νόσο  Αλτσχάιμερ 

είναι :

Αυτός είναι ο πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου για την 

ανάπτυξη του Αλτσχάιμερ. Από την ηλικία των 65 ετών, ο 

κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ διπλασιάζεται κάθε 5 χρόνια. 

Μέχρι την ηλικία των 85 ετών, ένα άτομο έχει 50 τοις εκατό 

πιθανότητα να αναπτύξει Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν μερικοί 

άνθρωποι που έχουν σπάνια γονίδια και προσβάλλονται από 

τη νόσο Αλτσχάιμερ στα 30, 40 και 50.

Σημείωση: Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η νόσος του 

Αλτσχάιμερ δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης.

Ένα άτομο είναι πιο πιθανό να αναπτύξει Αλτσχάιμερ εάν 

έχει άμεσο μέλος της οικογένειας με την ασθένεια. Εάν 

περισσότερα από ένα άτομα στην οικογένεια είχαν 

Αλτσχάιμερ,ο γενετικός κίνδυνος αυξάνεται.

Η κατάθλιψη χωρίς θεραπεία μπορεί επίσης να είναι ένας 

παράγοντας κινδύνου και ένα από τα συμπτώματα της νόσου 

του Alzheimer

Παράγοντες και συνθήκες ζωής που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν καρδιαγγειακές παθήσεις

Ηλικία

Κληρονομικότητα

Κατάθλιψη

Τρόπος ζωής
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Συγκεκριμένα συμπτώματα  για την Αγγειακή Άνοια

Η αγγειακή άνοια είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία της άνοιας, μετά το Αλτσχάιμερ. Μερικοί 

άνθρωποι έχουν και  αγγειακή άνοια  και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτό συχνά ονομάζεται «μικτή 

άνοια».

Τα συμπτώματα μπορούν να αναπτυχθούν ξαφνικά και να επιδεινωθούν γρήγορα ή μπορεί 

επίσης να αναπτυχθούν σταδιακά για πολλούς μήνες ή χρόνια. Επηρεάζουν τρία κύρια 

γνωστικά στοιχεία: τη μνήμη, τη σκέψη και τη συλλογιστική.

Μερικές φορές τα προβλήματα μνήμης και σκέψης δεν είναι αρκετά σοβαρά για να 

θεωρηθούν ως συμπτώματα άνοιας. Αυτό μπορεί να ονομάζεται αγγειακή γνωστική 

εξασθένηση.

Τα συμπτώματα της αγγειακής άνοιας μπορεί να περιλαμβάνουν:

• συμπτώματα τύπου εγκεφαλικού: συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής αδυναμίας ή της 

προσωρινής παράλυσης στη μία πλευρά του σώματος (αυτά τα συμπτώματα απαιτούν 

επείγουσα ιατρική φροντίδα)

• προβλήματα κίνησης: δυσκολία στο περπάτημα ή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο περπατά

• προβλήματα σκέψης:  δυσκολία στη συγκέντρωση, το σχεδιασμό και την συλλογιστική

• αλλαγές στη διάθεση:  κατάθλιψη και μία τάση το άτομο να γίνεται πιο συναισθηματικό

• προβλήματα στην ουροδόχο κύστη: Αυτό μπορεί να είναι κοινό σε μεγαλύτερη ηλικία, 

αλλά μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό της αγγειακής άνοιας όταν παρατηρείται με άλλα 

συμπτώματα.
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Η ηλικία είναι ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για 

αγγειακή άνοια. Ο κίνδυνος ενός ατόμου να αναπτύξει την 

πάθηση διπλασιάζεται περίπου κάθε πέντε χρόνια άνω των

Η παροχή αίματος στον εγκέφαλο μειώνεται λόγω ασθενών 

αιμοφόρων αγγείων.

Προκαλείται υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη 

και παχυσαρκία στη μέση ηλικία.

Παράγοντες κινδύνου για αγγειακή άνοια

Πολλοί ερευνητές καθόρισαν διάφορους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τους 
ανθρώπους:

Ηλικία

Μειωμένη παροχή 
αίματος στον 

εγκέφαλο

Άλλες ασθένειες

Εγκεφαλικό Διαβήτης

Άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου (η αναπνοή σταματά για 

λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά κατά τη διάρκεια του ύπνου)

Ιστορικό κατάθλιψης

Καρδιακή ασθένεια

Ένα άτομο που είχε εγκεφαλικό, ή που είχε διαβήτη ή 

καρδιακή νόσο, έχει περίπου διπλάσιες  πιθανότητες να 

αναπτύξει αγγειακή άνοια.

Κάποιος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας διατηρώντας 

υ π ό  έ λ ε γ χο  α υ τ έ ς  τ ι ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  π α ί ρ ν ο ν τ α ς 

συνταγογραφούμενα φάρμακα (ακόμα κι αν το άτομο αισθάνεται 

καλά).

Τρόπος ζωής

Εάν συνεχίζουμε να είμαστε πνευματικά ενεργοί καθ 'όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας, τότε ο κίνδυνος αγγειακής άνοιας 

μειώνεται.
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Συγκεκριμένα συμπτώματα για την άνοια με σωμάτια Lewy 

Η άνοια με σωμάτια Lewy είναι το τρίτο πιο συχνό σύνδρομο άνοιας, που αντιπροσωπεύει το 

10% έως 15% των περιπτώσεων.

Έχει πολλά από τα συμπτώματα των νόσων του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον και τα άτομα 

με την πάθηση συνήθως εμφανίζουν επίσης τα ακόλουθα συγκεκριμένα συμπτώματα:

• περιόδους υπνηλίας, ή κυμαινόμενα επίπεδα σύγχυσης

• διαταραχές ύπνου

• οπτικές παραισθήσεις

• επαναλαμβανόμενες πτώσεις και λιποθυμικά επεισόδια

• γίνονται πιο αργά στις  κινήσεις τους

Η ηλικία είναι ο μεγαλύτερος γνωστός παράγοντας κινδύνου για 

την ανάπτυξη άνοιας με σωμάτια Lewy.

Παράγοντες κινδύνου για άνοια με σωμάτια Lewy

Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες κινδύνου για αυτόν τον τύπο άνοιας:

Ηλικία

Κληρονομικότητα

Αρκετά γονίδια συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας με 

σωμάτια Lewy συμπεριλαμβανομένου ενός γνωστού γονιδίου 

κινδύνου για το Αλτσχάιμερ.

             Επίπεδα χημικών

Τα χαμηλά επίπεδα σημαντικών χημικών (κυρίως ακετυλοχολίνη 

και ντοπαμίνη) που μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των νευρικών 

κυττάρων είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για άνοια με 

σωμάτια Lewy
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Συγκεκριμένα συμπτώματα  για την μετωποκροταφική  άνοια

Η Μετωποκροταφική άνοια είναι ένας ασυνήθιστος τύπος άνοιας που επηρεάζει κυρίως το 

μέτωπο και τις πλευρές του εγκεφάλου (μετωπιαίοι και κροταφικοί λοβοί) και προκαλεί 

προβλήματα στη συμπεριφορά και το λεξιλόγιο. Είναι σχετικά σπάνια μορφή άνοιας.

Οι περισσότερες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται σε άτομα ηλικίας 45-65 ετών, ωστόσο, 

μπορεί να επηρεάσει άτομα νεότερα αλλά και μεγαλύτερα .

Τα πρώιμα συμπτώματα της μετωποκροταφική άνοιας μπορεί να περιλαμβάνουν:

• αλλαγές στην προσωπικότητα - μειωμένη ευαισθησία ως προς τα συναισθήματα των 

άλλων

• αλλαγές στη συμπεριφορά προς την έλλειψη κοινωνικής συνείδησης – λέγονται 

ακατάλληλα αστεία ή υπάρχει έλλειψη τακτ, αν και μερικά άτομα μπορεί να αποτραβηχτούν και 

να είναι απαθείς.

• γλωσσικά προβλήματα - δυσκολία εύρεσης των σωστών λέξεων ή δυσκολία στην 

κατανόησής τους. Οι λέξεις μπαίνουν με λάθος σειρά ή γίνεται λανθασμένη χρήση λέξεων.

• εμμονές- όπως η ανάπτυξη μανίας για ασυνήθιστα τρόφιμα, η υπερκατανάλωση τροφής 

και αλκοόλ.

• προβλήματα αναγνώρισης - δυσκολία αναγνώρισης  ανθρώπων ή της χρήσης 

διαφόρων αντικειμένων.

Παράγοντες κινδύνου για την μετωποκροταφική άνοια

Υπάρχουν δύο κύριες αιτίες για την μετωποκροταφική άνοια:

Η μετωποκροταφική άνοια προκαλείται από συστάδες μη 

φυσιολογικών πρωτεϊνών που σχηματίζονται μέσα στα εγκεφαλικά 

κύτταρα. Βλάπτουν τα κύτταρα και σταματούν να λειτουργούν σωστά

Περίπου ένα στα τρία άτομα με μετωποκροταφική άνοια έχει 

οικογενειακό ιστορικό άνοιας.

Μη φυσιολογική 

πρωτεΐνη

Κληρονομικότητα
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4.2.  Διάγνωση Άνοιας

Κάθε χώρα έχει συγκεκριμένη οδό για τη διάγνωση της άνοιας. Οι συγγενείς θα μπορούσαν 

να ενημερωθούν λεπτομερώς για αυτήν την πορεία από τον οικογενειακό γιατρό / γενικό ιατρό ή 

έναν ειδικό.

Εκτός από αυτές τις εθνικές ιδιαιτερότητες, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα κοινά βήματα 

που πρέπει να γνωρίζει κάθε οικογένεια, δηλαδή:

Βήμα 1:

Επικοινωνία με τον προσωπικό γιατρό ή έναν ειδικό για την άνοια όταν υπάρχουν 

απώλεια μνήμης και  δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες (προσωπική φροντίδα, 

μαγείρεμα, ψώνια, πληρωμή λογαριασμών).

Βήμα 2:

Παραπομπή σε ειδικό άνοιας για περαιτέρω εξετάσεις:

• ψυχίατρος με εμπειρία στη θεραπεία της άνοιας (συνήθως ονομάζεται ψυχίατρος 

γήρατος)

• γιατρός φροντίδας ηλικιωμένων (γηρίατρος)

• νευρολόγος (ειδικός στη θεραπεία καταστάσεων που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και 

το νευρικό σύστημα)

 νευροψυχολόγος

Βήμα 3:

Εάν η διάγνωση είναι άνοια, θα υπάρξουν περαιτέρω εξετάσεις για τον προσδιορισμό 

του τύπου της άνοιας, της ανάπτυξης και της θεραπείας της.

Βήμα 4:

Συνεχής αξιολόγηση της άνοιας για παρακολούθηση της πραγματικής υγείας και της 

γνωστικής κατάστασης του ατόμου με άνοια.

Συνηθισμένα βήματα για τη διάγνωση της άνοιας
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4.2.1.  Λήψη διάγνωσης της άνοιας

Άνοια και πρωτοβάθμια περίθαλψη

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, για τους περισσότερους ανθρώπους, ο γιατρός ή ο 

ειδικός τους είναι η πύλη για τη διάγνωση. Ο γιατρός είναι συνήθως το πρώτο σημείο επαφής για 

άτομα που έχουν προβλήματα μνήμης ή των συγγενών τους.

Η έρευνα σχετικά με το Αλτσχάιμερ  στην Ευρώπη, δείχνει ότι μεταξύ των χωρών εταίρων του 

έργου υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση σε ειδικούς που μπορούν να διαγνώσουν άνοια, 

συγκεκριμένα:

Στη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πολωνία άτομα που αντιμετωπίζουν αλλαγές στη 

μνήμη δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Χρειάζονται παραπομπή 

από τον γιατρό τους για να έχουν πρόσβαση σε έναν ειδικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός 

κάνει μια αρχική γνωστική αξιολόγηση (μνήμη, σκέψη και συλλογιστική), αποκλείει άλλες 

θεραπευτικές καταστάσεις και, στη συνέχεια, τα παραπέμπει για ειδική αξιολόγηση εάν υπάρχει 

υποψία άνοιας.

Στην Πολωνία, απαιτείται παραπομπή για ορισμένους ειδικούς (π.χ. νευρολόγο και 

γηριατρικό), αλλά όχι για άλλους (π.χ. ψυχίατρο).

Στην Ελλάδα, τα άτομα με προβλήματα μνήμης έχουν την επιλογή να δουν τον οικογενειακό 

τους γιατρό ή να πάνε σε έναν ειδικό στο  δημόσιο σύστημα  υγείας 

Στην Τουρκία, τα άτομα με προβλήματα μνήμης έχουν την επιλογή να πάνε σε έναν ειδικό 

στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Επιπλέον, ένας οικογενειακός γιατρός μπορεί να διαγνώσει άνοια στην Πολωνία και την 

Ελλάδα. Οι γιατροί στη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ιταλία δεν διαθέτουν τα προσόντα για 

τη διάγνωση της άνοιας.
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Άνοια και δευτεροβάθμια περίθαλψη

Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας  σχετικά με το Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι 

βασικοί ειδικοί γιατροί που εμπλέκονται στη διάγνωση της άνοιας είναι:

• νευρολόγοι

• ψυχίατροι ή νευροψυχίατροι.

• γηρίατροι

Οι πιο συνηθισμένοι ειδικοί γιατροί για τη διάγνωση της άνοιας είναι νευρολόγοι.

Στις περισσότερες χώρες οι νευρολόγοι, οι ψυχίατροι και οι γηρίατροι είναι εξίσου κατάλληλοι 

για τη διάγνωση της άνοιας στη χώρα τους. Η απόφαση σχετικά με την ειδικότητα του γιατρού 

μπορεί να βασίζεται στο άτομο με προβλήματα μνήμης ή τις προτιμήσεις του γιατρού, τον τύπο 

της άνοιας ή την ηλικία του ατόμου.

4.2.2.  Διάγνωση άνοιας

Η σωστή διάγνωση της άνοιας είναι σημαντική, ώστε να μπορεί να δοθεί κατάλληλη 

θεραπεία και βοήθεια. Εάν οι συγγενείς ανησυχούν για την υγεία ενός μέλους της οικογένειας, θα 

πρέπει να μιλήσουν στον γιατρό τους ή σε έναν ειδικό.

Εάν ο γιατρός υποψιάζεται οποιαδήποτε μορφή άνοιας, μπορεί να παραπέμψει το άτομο σε 

κλινική μνήμης ή σε άλλη εξειδικευμένη κλινική ή δημόσιο νοσοκομείο όπου γίνονται ορισμένες 

ερωτήσεις και εξετάσεις.
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Ανάλογα με τα συμπτώματα και τον τύπο της άνοιας, μπορεί να προσφερθούν άλλες 

διαγνωστικές τεχνικές από τον ειδικό, όπως:

Νευροψυχολογικές εξετάσεις;

• Σάρωση εγκεφάλου - μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία  - χρησιμοποιείται για 

τη διάγνωση όλων των τύπων άνοιας.

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

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

Αλτσχάιμερ.

• Τομογραφία SPECT ( τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) - όταν υπάρχει υποψία 

κινδύνου άνοιας με σωμάτια Lewy .

• Ψυχιατρική αξιολόγηση

 Γενετικός έλεγχος.

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια ή η αιτία είναι αβέβαιη, ο γιατρός μπορεί να θέλει να 

αναζητήσει περαιτέρω αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Για αυτόν τον λόγο, ενδέχεται να 

επαναλάβουν αυτές τις εκτιμήσεις στο μέλλον για να βοηθήσουν να καταστεί η κατάσταση 

Τα εργαλεία αξιολόγησης για την άνοια έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά 

έχουν κοινά μέσα όπως:

Ερωτήσεις σχετικά με τις οικογενειακές ανησυχίες και τα συμπτώματα του ατόμου που 

κινδυνεύει από άνοια - δυσκολίες με καθημερινές εργασίες, δυσκολίες στην επικοινωνία 

κ.λπ.

Ερωτήσεις σχετικά με τη γενική υγεία και το ιατρικό ιστορικό του ατόμου - γενική 

κατάσταση.

Ιατρικός έλεγχος με λεπτομερείς νευρολογικές εξετάσεις.

Γραπτό τεστ για έλεγχο της μνήμης, του λεξιλογίου-language και των δεξιότητων 

επίλυσης προβλημάτων του ατόμου.

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει:

Κοινά Εργαλεία Αξιολόγησης για την Άνοια
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σαφέστερη. Οι αξιολογήσεις θα βοηθήσουν τον γιατρό να μάθει για τυχόν προβλήματα στη 

μνήμη ή τη σκέψη και την πιθανή αιτία.

4.2.3.  Αποκάλυψη της διάγνωσης σε άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους

Υπάρχουν πολλά αποτελέσματα της έρευνας που υποδηλώνουν ότι τα περισσότερα άτομα 

με άνοια θέλουν να ενημερωθούν για τη διάγνωσή τους με σαφή και απλό τρόπο. Ορισμένοι 

οικογενειακοί φροντιστές και επαγγελματίες υγείας διαφωνούν με την αποκάλυψη τη διάγνωση 

της άνοιας, για να μην προκαλέσουν περιττή συναισθηματική δυσφορία.

Η προσέγγιση για την αποκάλυψη της διάγνωσης της άνοιας είναι διαφορετική στις χώρες 

εταίρους του έργου, συγκεκριμένα:

• Η αποκάλυψη εξαρτάται από το τι προτιμάνε οι οικογένειες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία.

• Η αποκάλυψη εξαρτάται από τον ειδικό όπως νευρολόγος και τις προτιμήσεις του 

ψυχιάτρου: Τουρκία.

• Η αποκάλυψη εξαρτάται από τις προτιμήσεις του οικογενειακού γιατρού: Πολωνία.

4.3.  Θεραπεία της άνοιας

Η θεραπεία της άνοιας εξαρτάται από την αιτία της. Στην περίπτωση των πιο προοδευτικών 

μορφών άνοιας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Αλτσχάιμερ, δεν υπάρχει θεραπεία και 

καμία θεραπευτική αγωγή που επιβραδύνει ή σταματά την εξέλιξή της. Υπάρχουν όμως 

φάρμακα και άλλες θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στα 

συμπτώματα άνοιας. Μεταξύ αυτών είναι:

• Φάρμακα για τη θεραπεία της άνοιας.

• Φάρμακα για τη θεραπεία σχετικών παθήσεων.

• Φάρμακα για τη θεραπεία της προκλητικής συμπεριφοράς.

• Θεραπείες που δεν περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

• Θεραπεία γνωστικής διέγερσης και γνωστικής αποκατάστασης 

Η ιατρική θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο της άνοιας, την υγεία και την ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου.
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Θεραπεία σύμφωνα με τον τύπο της άνοιας:

Μόνο ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφεί φάρμακα σε έναν ασθενή!Ο 

γιατρός που συνταγογραφεί φάρμακα θα μπορούσε να είναι νευρολόγος ή 

ψυχίατρος.

Η θεραπεία της άνοιας είναι ευθύνη του ειδικού που έκανε τη διάγνωση. 

Όταν ο ασθενής συνεχίζει τη θεραπεία, ο ειδικός εξουσιοδοτείται να 

συνταγογραφήσει φάρμακα.

Τα περισσότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ βελτιώνουν προσωρινά ή 

σταθεροποιούν τις ικανότητες μνήμης και σκέψης σε 

ορισμένους ασθενείς. Ονομάζονται αναστολείς της 

χολινεστεράσης.

Οι γιατροί μπορεί επίσης να συνταγογραφήσουν άλλα 

φάρμακα,  όπως αντ ισπασμωδικά,  ηρεμ ιστ ικά κα ι 

αντικαταθλιπτικά για τη θεραπεία προβλημάτων που μπορεί να 

σχετίζονται με άνοια, όπως αϋπνία, άγχος, κατάθλιψη και 

διαταραχές του ύπνου.

Τύπος άνοιας Θεραπευτική αγωγή

Η αγγειακή άνοια προκαλείται από το θάνατο του 

εγκεφαλικού ιστού και της αθηροσκλήρωσης, δεν υπάρχει 

τυπική φαρμακευτική αγωγή για αυτό.

Φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της 

αγγειακής άνοιας είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία άλλων αθηροσκληρωτικών αγγειακών παθήσεων, 

για παράδειγμα φάρμακα χοληστερόλης, φάρμακα για την 

αρτηριακή πίεση και φάρμακα κατά της πήξης του αίματος. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να 

βοηθήσουν στη βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται 

με την αγγειακή άνοια.

Νόσος Αλτσχάιμερ

Αγγειακή άνοια
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Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των 

συμπτωμάτων της άνοιας με σωμάτια Lewy  για μερικούς μήνες. 

Οι γιατροί μπορεί να συνταγογραφήσουν φάρμακα που 

μπορούν να βοηθήσουν με προβλήματα σκέψης, κίνησης ή 

ύπνου.

Η φυσικοθεραπεία, η συμβουλευτική, η ψυχοθεραπεία και η 

εργασιακή θεραπεία μπορεί επίσης να βοηθήσουν στην 

ανακούφιση των συμπτωμάτων άνοιας.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θεραπείες ειδικά για την 

μετωποκροταφική άνοια. Το επίκεντρο είναι να βοηθήσουμε τα 

άτομα με την ασθένεια και τους φροντιστές τους να διαχειριστούν 

τα συμπτώματα στην καθημερινή ζωή.

Η διαχείριση των συμπτωμάτων μπορεί να περιλαμβάνει:

• Υποστήριξη από εργοθεραπευτές για τη διατήρηση της 

ανεξαρτησίας όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Λογοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία για να βοηθήσει με 

σωματικά συμπτώματα όπως: προβλήματα κατάποσης ή 

κίνησης.

• Υποστήριξη λογοθεραπείας για χρήση εναλλακτικών 

στρατηγικών επικοινωνίας  - χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών 

tablet ή εικονογραφημάτων.

• Αντικαταθλιπτικά φάρμακα που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στη διαχείριση πτυχών συμπεριφοράς σε άτομα με 

αυτόν τον τύπο άνοιας.

• Σε περίπτωση σοβαρής διέγερσης ή επιθετικότητας, 

ένας γιατρός μπορεί πρώτα να αξιολογήσει τη γενική υγεία και το 

οικείο περιβάλλον , προκειμένου να εντοπίσει τυχόν αιτίες  

αυτών των συμπτωμάτων.

• Η αρωματοθεραπεία ή η μουσικοθεραπεία θα 

μπορούσαν επίσης να εξεταστούν, εάν σχετίζονται με τα ίδια τα 

ενδιαφέροντα του ατόμου .

Άνοια με σωμάτια

 Lewy

Μετωποκροταφική

άνοια
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Η έρευνα για την άνοια συνεχίζεται, με έμφαση σε νέες θεραπείες για να 

επιβραδύνει την εξέλιξη της γνωστικής δυσλειτουργίας. Άλλες έρευνες 

στοχεύουν στη μείωση της εξέλιξης και της βλάβης στον εγκέφαλο λόγω μη 

φυσιολογικών πρωτεϊνών. Η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε νέες θεραπείες 

για την άνοια.

Εκτός από τη θεραπεία με φάρμακα, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι που δεν 

περιλαμβάνουν φάρμακα. Μερικές θεραπείες είναι:

• Θεραπεία γνωστικής διέγερσης και γνωστική αποκατάσταση.

• Μουσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, ψυχοθεραπεία,  θεραπεία μέσω τεχνών.

• Λογοθεραπεία κ.λπ.

Αυτές οι θεραπείες παρουσιάζονται στα άλλα κεφάλαια του οδηγού.
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Οι στόχοι της θεραπείας για άτομα με άνοια είναι η μείωση τυχόν συμπτωμάτων, να 

παραμείνει το άτομο λειτουργικό και η προώθηση της ανεξαρτησίας. Τα φάρμακα για την άνοια 

χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν με συμπτώματα που επηρεάζουν τη σκέψη και τη μνήμη, 

καθώς και συμπτώματα που επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά. Φυσικά, υπάρχουν 

επίσης πολλές μη φαρμακευτικές θεραπείες ως υποστήριξη, δραστηριότητες και φροντίδα, οι 

οποίες μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο με άνοια (βλ. Επόμενα κεφάλαια).

Αρκετοί παράγοντες καθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή σημαντική για την άνοια: 

Επίδραση στον εγκέφαλο. Τα φάρμακα για την άνοια λειτουργούν αυξάνοντας τα επίπεδα 

ορισμένων χημικών στον εγκέφαλο. Γι 'αυτό το φάρμακο παρέχεται μόνο από έναν ειδικό στη 

φροντίδα ατόμων με άνοια. Δεν υπάρχει κίνδυνος «αυτοθεραπείας».

Τακτικοί έλεγχοι και αξιολόγηση. Ένα άτομο που λαμβάνει θεραπεία εξετάζεται τακτικά και 

η κατάσταση του επαναξιολογείται συνήθως από έναν ειδικό ή ομάδα ειδικών. Οι απόψεις των 

φροντιστών σχετικά με την κατάσταση του ατόμου πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη πριν από 

την έναρξη του φαρμάκου και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κατά τη διάρκεια των 

αξιολογήσεων.

Παρακολούθηση της επίδρασης των φαρμάκων. Το φάρμακο συνεχίζεται μόνο για όσο 

διάστημα πιστεύεται ότι έχει σημαντική επίδραση στα συμπτώματα ενός ατόμου. Ο γιατρός θα 

μπορούσε να αποφασίσει να σταματήσει το συγκεκριμένο φάρμακο εάν το πρωταρχικό όφελος - 

διατήρηση της γνωστικής και λειτουργικής κατάστασης και μείωση των συμπεριφορών που 

σχετίζονται με την άνοια - δεν επιτυγχάνεται πλέον.

Επαγγελματική θεραπεία της αλλαγής στην κατάστασης της υγείας. Η άνοια 

εξελίσσεται με διάφορες αλλαγές στη μνήμη, την κίνηση και τη συμπεριφορά και η διαχείριση των 

αλλαγών απαιτεί επαγγελματική προσέγγιση. Οποιαδήποτε δραματική ή ξαφνική αλλαγή της 

κατάστασης του ασθενούς θα πρέπει να αξιολογείται  από γιατρό και μπορεί να απαιτεί 

θεραπεία, όπως μία λοίμωξη ή πόνος. Τα ταυτόχρονα ιατρικά προβλήματα που δεν 

αντιμετωπίζονται μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα συμπεριφοράς, ειδικά εάν το άτομο με 

άνοια δυσκολεύεται να επικοινωνήσει. Ούτε ο ασθενής, ούτε οι συγγενείς τους μπορούν να 

αποφασίσουν μόνοι τους πώς να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις ή πώς να 

5.1.  Η σημασία των φαρμάκων στην άνοια

5.  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
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προσαρμόσουν τις δόσεις του φαρμάκου. 

5.2. Αρχές και συμβουλές για τη λήψη φαρμάκων

5.2.1.  Γενικές αρχές για τη λήψη φαρμάκων

Οι συγγενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν συστήνονται φάρμακα, οι γενικές αρχές για τη 

λήψη φαρμάκων είναι:

• Ξεκινήστε με χαμηλή δόση και μετά αυξήστε αργά με βάση την ανταπόκριση του 

ασθενούς, προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη και να ελαχιστοποιήσετε τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες.

• Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως μικρές και συχνά εξαφανίζονται μετά 

από μερικούς μήνες. Οι συγγενείς, ο ασθενής και ο γιατρός πρέπει να μιλήσουν για τις 

ανεπιθύμητες ενέργειες κάθε φαρμάκου για να τις αναγνωρίσουν και να παρακολουθήσουν και 

την επίδρασή τους στην κατάσταση του ατόμου.

• Παρατηρήστε και αποφύγετε φάρμακα που μπορεί να επιδεινώσουν τη μνήμη και 

τη σκέψη ή να αυξήσουν τη σύγχυση, καθώς τα άτομα με γνωστικά προβλήματα μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις επιδράσεις ορισμένων φαρμάκων.

• Αποφύγετε αλληλεπιδράσεις φαρμάκων που μπορεί να επηρεάσουν άλλα φάρμακα 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία γνωστικών προβλημάτων.

• Κάντε μια αλλαγή φαρμάκου τη φορά για να κατανοήσετε την επίδρασή της.

• Να επισκέπτεστε τακτικά το γιατρό του ασθενούς κατά τη διάρκεια της 

φαρμακευτικής αγωγής. Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται και τα συμπτώματα αλλάζουν, τα 

φάρμακα ή οι δόσεις μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν ή τα φάρμακα μπορεί να σταματήσουν να 

λειτουργούν ή να πρέπει να σταματήσουν. Οι συγγενείς πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό 

πριν πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές στα φάρμακα και να τους ενημερώσουν για όλα 

τα φάρμακα που έλαβε ο ασθενής, συμπεριλαμβανομένων συνταγογραφούμενων, μη 

συνταγογραφούμενων, βιταμινών, συμπληρωμάτων και βοτάνων.

• Παρακολούθηση των φαρμάκων του συγγενή

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές συμβουλές για να βοηθήσουν τους συγγενείς να 

παρακολουθούν όλα τα φάρμακα που παίρνει ο ασθενής:
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• Κάντε μία λίστα. Σημειώστε όλα τα φάρμακα που παίρνουν, συμπεριλαμβανομένων 

των φαρμάκων χωρίς συνταγή και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κατάλογος πρέπει να 

περιλαμβάνει το όνομα κάθε φαρμάκου, την ποσότητα που έχει ληφθεί και τον χρόνο / τις λήψεις. 

Σημειώστε το γιατρό που το συνταγογράφησε και αιτιολογήστε το. Εμφάνιση της λίστας σε όλους 

τους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των φυσιοθεραπευτών και 

των οδοντιάτρων. Φυλάξτε ένα αντίγραφο σε ασφαλές μέρος στο σπίτι και ένα στο πορτοφόλι ή 

στο πορτοφόλι του συγγενή σας.

Δημιουργήστε ένα αρχείο. Αποθηκεύστε όλες τις γραπτές πληροφορίες που συνοδεύουν 

τα φάρμακα και φυλάξτε τις κάπου για εύκολη αναφορά.

Ελέγξτε τις ημερομηνίες λήξης στις συσκευασίες. Εάν ένα φάρμακο έχει περάσει από την 

ημερομηνία λήξης του, επικοινωνήστε με το γιατρό σχετικά με τον τρόπο απόρριψης με 

ασφάλεια. Ο γιατρός θα πει εάν  χρειάζεται ανανέωση του συνταγογραφούμενου φάρμακου 

5.3.  Λήψη φαρμάκων με ασφάλεια

Εάν ένα μέλος της οικογένειας φροντίζει 

για τη φαρμακευτική αγωγή του συγγενή με 

άνο ια ,  ο ι  ακόλουθες συμβουλές θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν:

Μάθετε τα βασικά για το φάρμακο. Μάθετε 

κάθε φάρμακο που παίρνει το άτομο με άνοια. 

• Ρ ωτ ή σ τ ε  το ν  γ ι α τ ρ ό  ή  το ν 

φαρμακοποιό: γιατί χρησιμοποιείται αυτό 

το φάρμακο, ποιες θετικές επιδράσεις έχει και 

πότε, πόσο καιρό θα χρειαστεί να το πάρει το άτομο, ποια είναι η δόση ανά ημέρα, τι ώρα 

χρειάζεται να πάρει το φάρμακο, εάν το άτομο παραλείψει μια δόση, ποιες είναι οι παρενέργειες 

και τι μπορεί να κάνει ο συγγενής για αυτές, αν υπάρχουν προβλήματα εάν το φάρμακο 

λαμβάνεται με άλλα φάρμακα.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες. Διαβάστε τις ετικέτες των φαρμάκων. Βεβαιωθείτε ότι ο 

συγγενής σας παίρνει τα φάρμακα με τον σωστό τρόπο.

• Δώστε προσοχή στο σωστή ποσότητα. Μην δώσετε μεγαλύτερη δόση φαρμάκου 

πιστεύοντας ότι θα βοηθήσει περισσότερο. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, ακόμη και 

θανατηφόρο. Μην παραλείψετε ή δώσετε μισές δόσεις συνταγογραφούμενου φαρμάκου για να 
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εξοικονομήσετε χρήματα. Συζητήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό εάν δεν έχετε την 

οικονομική ευχέρεια να αγοράσετε το φάρμακο. Μπορεί να υπάρχει βοήθεια.

 Δώστε  τα φάρμακα την ώρα που πρέπει. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 

γεύματα ή τον ύπνο ως υπενθύμιση για να πάρουν το φάρμακό τους. Άλλα άτομα 

χρησιμοποιούν γραφήματα, ημερολόγια ή εβδομαδιαία κουτιά χαπιών. Μπορείτε επίσης να 

ρυθμίσετε χρονόμετρο και να γράψετε υπενθυμίσεις για να πάρετε το φάρμακό σας.

 Ανάψτε το φως. Μην πάρετε φάρμακα στο σκοτάδι. Μπορεί να κάνετε λάθος.

 Αναφέρετε τυχόν προβλήματα. Καλέστε αμέσως το γιατρό εάν το άτομο έχει κάποιο 

πρόβλημα με το φάρμακο ή εάν ο συγγενής ανησυχεί ότι μπορεί να κάνει περισσότερο κακό 

παρά καλό.

 Ενημερώστε το γιατρό για το αλκοόλ, το κάπνισμα και τη χρήση φαρμάκων. Το 

αλκοόλ, το κάπνισμα και άλλα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν το πόσο καλά λειτουργούν τα 

φάρμακα για την άνοια.

 Ελέγξτε πριν σταματήσετε. Δώστε συνταγογραφούμενα φάρμακα μέχρι να τελειώσουν 

ή έως ότου ο γιατρός σας πει ότι είναι εντάξει να σταματήσετε. Σημειώστε ότι ορισμένα φάρμακα 

υποτίθεται ότι πρέπει να λαμβάνονται μόνο "όπως απαιτείται".

 Μην χορηγείτε φάρμακα που συνταγογραφούνται για άλλο άτομο

5.4.  Διαχείριση φαρμάκων για το Αλτσχάιμερ

Οι επαγγελματίες παρέχουν ορισμένες συγκεκριμένες τεχνικές για τη διαχείριση φαρμάκων 

όταν το άτομο πάσχει από Αλτσχάιμερ, όπως:

• Προσπαθήστε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα φαρμάκων στην καθημερινή ρουτίνα 

του ατόμου. Μερικά άτομα με  Αλτσχάιμερ κοιμούνται αργά. Άλλοι αλλάζουν τον τρόπο ύπνου 

τους με άλλους τρόπους.

• Χρησιμοποιήστε ένα κουτί διοργανωτή χαπιών που συμπληρώνεται μία φορά την 

εβδομάδα. Εάν το άτομο παίρνει φάρμακα περισσότερες από μία φορές την ημέρα, 

χρησιμοποιήστε ένα κουτί με θήκες με την ένδειξη π.μ. και μ.μ.

• Κάντε μια ρουτίνα για να τους βοηθήσετε να θυμούνται να παίρνουν το φάρμακό τους. Αν 

το παίρνουν συνήθως στο πρωινό, τοποθετήστε το διοργανωτή  χαπιών δίπλα στο μέρος που 

τρώνε ή κοντά στην καφετιέρα. Εάν το πάρουν πριν τον ύπνο, βάλτε το με την οδοντόβουρτσα 
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τους.

• Είναι συνηθισμένο για τα άτομα που βρίσκονται στα αρχικά στάδια του Αλτσχάιμερ να 

παίρνουν φάρμακα για άλλες παθήσεις, αλλά να μην  παίρνουν αυτά για το Αλτσχάιμερ. 

Επικεντρώνονται στην κατάσταση που ήδη έχουν  και δεν βλέπουν την ανάγκη να πάρουν 

περισσότερα φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Χρειάζονται υποστήριξη για αυτήν την «πρόσθετη» 

θεραπεία.

• Όταν ο συγγενής δεν είναι στο σπίτι, χρησιμοποιήστε ένα ξυπνητήρι ή μια καθημερινή 

τηλεφωνική κλήση για να τους βοηθήσετε να θυμηθούν να πάρουν το φάρμακό τους.

• Εάν το άτομο δεν μπορεί να χειριστεί με ασφάλεια τα φάρμακά του μόνο του, 

προσπαθήστε να εργαστείτε ομαδικά. Συζητήστε μαζί του σχετικά με τη βοήθεια που θα ήθελαν.

• Αποθηκεύστε τα  φάρμακα σε ασφαλές σημείο.

5.5.  Χρήσιμες συμβουλές για τη χορήγηση φαρμάκων σε άτομο με άνοια

Οι ειδικοί στην άνοια μοιράζονται μερικές θετικές τεχνικές προσανατολισμένες στο 

συναίσθημα για να ξεπεράσουν την άρνηση ενός ατόμου με άνοια στα φάρμακα. Κάποιοι από 

αυτούς είναι:

Ήρεμη ατμόσφαιρα. Παρέχετε ένα ήρεμο περιβάλλον στο σπίτι - απαλή μουσική, χωρίς 

τηλεόραση,  καθόλου φασαρία. Τόσο ο συγγενής όσο και το άτομο με άνοια πρέπει να 

αισθάνονται ήρεμοι.

Βήματα φαρμακευτικής αγωγής. Σπάστε τη διαδικασία λήψης φαρμάκων σε βήματα και 

εξηγήστε με θετικό τρόπο τι κάνετε.

Απαιτείται χρόνος. Εάν το άτομο αισθάνεται πιεσμένο, φοβισμένο ή μπερδεμένο για το τι 

πρέπει να κάνει, δώστε του τον χρόνο που χρειάζεται.

Αυτοέλεγχος. Δώστε μια αίσθηση αυτοέλεγχου μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία. Ο 

συγγενής θα μπορούσε να ρίξει το νερό στο ποτήρι, αλλά το άτομο μπορεί να πάρει το χάπι από 

το τραπέζι και να το βάλει στο  στόμα του.

Ένα χάπι τη φορά. Σκεφτείτε άλλα πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν την αρνητική 

συμπεριφορά. Μερικοί με άνοια ενοχλούνται όταν βλέπουν όλα τα κουτιά χαπιών. Μερικοί 

φροντιστές έχουν επιτυχία παρουσιάζοντας μόνο ένα χάπι κάθε φορά.

Κατάλληλη μορφή φαρμάκων. Εάν τα χάπια είναι μεγάλα και η κατάποση είναι δύσκολη, μετά 
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από συνεννόηση με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό, συνθλίψτε τα χάπια και ανακατέψτε τα με  

φαγητό. Η σάλτσα μήλου ή το γιαούρτι ενδείκνυνται για αυτό το σκοπό. Μερικά φάρμακα 

διατίθενται σε υγρή μορφή. Συζητήστε με τον γιατρό και σκεφτείτε αυτήν την επιλογή.

Απαιτούνται διαλείμματα. Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, αφήστε τα πάντα στην άκρη για 

λίγα λεπτά, αφήστε χρόνο για ηρεμία και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στη χορήγηση της 

φαρμακευτικής αγωγής σε 10-15 λεπτά.

Διαφορετική προσέγγιση. Να θυμάστε ότι οι συμπεριφορές θα αλλάξουν με την πάροδο 

του χρόνου και ότι αυτό που λειτουργεί για μια χρονική περίοδο μπορεί να χρειαστεί να 

αναθεωρηθεί καθώς εξελίσσεται η ασθένεια.

5.6. Φαρμακευτική αγωγή και προσεγγίσεις διαχείρισης  της συμπεριφοράς με άνοια 

χωρίς φάρμακα

Η φαρμακευτική αγωγή για συμπεριφορές άνοιας δεν είναι η πρώτη λύση και συχνά είναι 

επικίνδυνη. Οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιούνται φάρμακα αφού έχουν δοκιμαστεί 

εναλλακτικές προσεγγίσεις  ή τουλάχιστον σε συνδυασμό με θεραπευτικές αγωγές  χωρίς 

φάρμακα. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες πρόληψης 

και θεραπείας, μερικές από αυτές παρουσιάζονται στον οδηγό.

Ωστόσο, οι συγγενείς πρέπει να γνωρίζουν τους δύο βασικούς λόγους για να λάβουν ιατρική 

βοήθεια γρήγορα:

Εάν ο συγγενής αισθάνεται ανασφαλής (λόγω επιθετικότητας, βίας ή απρόβλεπτων 

συμπεριφορών). Όταν το άτομο δεν σταματά να επιτίθεται, να χτυπάει, να ρίχνει πράγματα ή 

να ασκεί άλλα είδη βίας και απειλών, η αναφορά  στον γιατρό του ατόμου είναι ο καλύτερος και 

ασφαλέστερος δρόμος. Κρατήστε τον εαυτό σας ασφαλή! Τα φάρμακα μπορεί να είναι 

δικαιολογημένα.

Εάν τα προβλήματα ύπνου του ατόμου υπονομεύουν τον ύπνο του συγγενή. Εάν το 

άτομο με άνοια διαταράσσει τον ύπνο των άλλων μελών της οικογένειάς του, ενημερώστε το 

γιατρό του. Υπάρχουν τρόποι βελτιστοποίησης του ύπνου κάποιου με άνοια - και η επίλυση ενός 

προβλήματος ύπνου βελτιώνει την ποιότητα ζωής για όλους τους εμπλεκόμενους.
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6.1. Ποιοι είναι οι φροντιστές;

Ένας φροντιστής φροντίζει τις ανάγκες ενός ασθενούς, εκτός του ιατρικού επαγγελματικού 

πλαισίου. Συχνά εργάζονται δωρεάν και μπορεί να είναι συγγενείς ή φίλοι του ασθενούς που 

χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα λόγω χρόνιας ασθένειας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης 

εξουθενωτικής ιατρικής κατάστασης.

Οι φροντιστές μπορεί να είναι νέοι που φροντίζουν τους γονείς τους με αναπηρία, αλλά και 

ηλικιωμένοι γονείς που φροντίζουν τα ενήλικα παιδιά τους με αναπηρία.

Ο φροντιστής μπορεί:

• Να παρέχει άμεση φροντίδα (πλύσιμο, ντύσιμο, μαγείρεμα κ.λπ.)

• Να παρέχει έμμεση φροντίδα (να εκτελεί νομικές ενέργειες για λογαριασμό του 

ασθενούς)

• Να αποτρέπει δυσάρεστες καταστάσεις και να επεμβαίνει σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης

• Να παρατηρεί τους ασθενείς που είναι καθηλωμένοι στο κρεβάτι για τυχόν αλλαγές στη 

σωματική ή συναισθηματική υγεία 

Το να είσαι φροντιστής μπορεί να είναι μια δραστηριότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 

αλλά πρέπει να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τη φροντίδα του ασθενούς. 

Επομένως, κυμαίνεται από την κάλυψη των φυσικών αναγκών ενός ατόμου, όπως ο 

καθαρισμός του σπιτιού, η παροχή γευμάτων και η χορήγηση φαρμάκων, έως τη διαχείριση 

διοικητικών δραστηριοτήτων, όπως η άσκηση των δικαιωμάτων του ασθενούς, η διαχείριση της 

σύνταξης , η πληρωμή ενοικίου κ.λπ. συναισθηματική υποστήριξη για να τονώσει τον ασθενή να 

συμμετέχει σε καθημερινές δραστηριότητες, ανάλογα με τα όρια της υγείας και της ικανότητάς 

του. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να γίνει ένα συναισθηματικό βάρος για τον 

φροντιστή, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί σε συναισθήματα άγχους, κατάθλιψης, αναταραχής 

και αϋπνίας.

6 .  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ
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6.2. Τι είναι η εξουθένωση του φροντιστή;

Η εξουθένωση του φροντιστή είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και 

διανοητικής εξάντλησης που επηρεάζει τους φροντιστές και προκαλεί αλλαγές στη στάση τους. 

Οι φροντιστές επικεντρώνονται μόνο στη φροντίδα του ασθενούς, ενώ αγνοούν τις δικές τους 

ανάγκες. Συχνά βλέπουν τη δουλειά τους ως ανεπαρκή, ενώ αντιμετωπίζουν άγχος και κόπωση. 

Μπορεί να νιώθουν μόνοι, μη υποστηριζόμενοι ή μη εκτιμημένοι.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η επαγγελματική εξουθένωση είναι 

ένα σύνδρομο που προκύπτει από χρόνιο άγχος που σχετίζεται με την εργασία, με συμπτώματα 

που χαρακτηρίζονται από συναισθήματα εξάντλησης , αυξημένης διανοητικής απόστασης από 

την εργασία  ή συναισθημάτων αρνητισμού ή κυνισμού που σχετίζονται με τη  δουλειά. Παρά το 

γεγονός ότι το σύνδρομο εξουθένωσης επηρεάζει την υγεία και μπορεί να είναι  ένας λόγος που 

οι άνθρωποι  έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες υγείας, δεν αναγνωρίζεται από τον ΠΟΥ ως 

ιατρική κατάσταση. Θεωρείται μόνο ως επαγγελματικό φαινόμενο, δεδομένου ότι αναφέρεται σε 

φαινόμενα στο επαγγελματικό πλαίσιο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

εμπειριών σε άλλους τομείς της ζωής.

Η εξουθένωση έχει οριστεί ως ένας συνδυασμός συναισθηματικής εξάντλησης, 

αλλοτριοπροσωπίας και κακής προσωπικής επίτευξης. Η εξάντληση γεννιέται από χρόνια 

έκθεση σε ανεξέλεγκτο στρες στο εργασιακό περιβάλλον. Όταν είναι αδύνατο να 

εξουδετερωθούν οι στρεσογόνοι παράγοντες, αυτοί που παραμένουν εκτεθειμένοι σε αυτούς 

τους παράγοντες, αναπτύσσουν σταδιακά το σύνδρομο. Η εξάντληση ξεκινά όταν οι φροντιστές 

αρχίζουν να έχουν συναισθήματα ανικανότητας, απελπισίας και αδυναμίας.

Συγκεκριμένα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκτίμηση της επίδρασης της νόσου 

του Αλτσχάιμερ στους οικογενειακούς φροντιστές. Το επίκεντρο είναι να αξιολογηθεί το φορτίο 

που βαραίνει τον φροντιστή, το «βάρος»  της βοήθειας που παρέχεται. Αυτή η έννοια είναι 

πολυδιάστατη και περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική σφαίρα κάλυψης των αναγκών του άλλου ή 

την ικανότητα να τις βοηθά, αλλά και τις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες και την 

προσαρμοστικότητα του φροντιστή.
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Οι ευρείας κλίμακας περιοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του βάρους 

αυτής της επιβάρυνσης είναι: σωματικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και 

οικονομικές.

 Σωματική επιβάρυνση: οι φροντιστές με ένα ή περισσότερα σωματικά συμπτώματα 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης.

 Ψυχολογική επιβάρυνση: λόγω του άγχους, οι φροντιστές μπορούν να παρουσιάσουν 

άγχος,  αγωνία, αϋπνία, ανησυχία και μερικές φορές ψυχιατρικά συμπτώματα όπως κατάθλιψη. 

Η σοβαρότητα των ψυχολογικών συμπτωμάτων μπορεί να σχετίζεται με την οντότητα της 

γνωστικής παρακμής και το επίπεδο εξάρτησης του ατόμου (έχει βρεθεί υψηλό ποσοστό 

κατάθλιψης και άγχους μεταξύ εκείνων που φροντίζουν άτομα με άνοια σε σύγκριση με τον 

γενικό πληθυσμό).

 Συναισθηματική επιβάρυνση: ευερεθιστότητα, θλίψη, κόπωση και ενοχή. Αυτά τα 

συμπτώματα επηρεάζονται από τη συμπεριφορά κα τη ψυχολογική κατάσταση των ασθενών. 

Δεδομένου ότι ο ρόλος του μέλους της οικογένειας με νόσο  Αλτσχάιμερ μπορεί να περιορίσει την 

ανεξαρτησία του φροντιστή, προκαλώντας αύξηση της ευερεθιστότητας και του άγχους, 

επηρεάζοντας τις σχέσεις.

 Κοινωνική επιβάρυνση: οι ώρες φροντίδας ανά ημέρα, το φορτίο φροντίδας και η 

αλλαγή στις καθημερινές δραστηριότητες ζωής, όλα προκαλούν σταδιακή απομάκρυνση από 

την κοινωνική ζωή.

 Οικονομική επιβάρυνση: ο φροντιστής πρέπει να μειώσει τις ώρες εργασίας, 

αντιμετωπίζοντας μια πιθανή μείωση  μισθού, ενώ πρέπει να καλύψει το κόστος της 

επαγγελματικής ιατρικής βοήθειας. Η οικονομική επιβάρυνση έχει επιπτώσεις στην ψυχολογική, 

συναισθηματική και κοινωνική σφαίρα, ειδικότερα, αυξημένο άγχος, προβλήματα ψυχικής 

υγείας και μειωμένο χρόνο που αφιερώνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας.

6.3.  Συμπτώματα της εξουθένωσης των φροντιστών

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η εξουθένωση είναι μια κατάσταση συναισθηματικής, 

ψυχικής και σωματικής εξάντλησης που προκαλείται από υπερβολικό και παρατεταμένο άγχος. 

Η αντιμετώπιση ενός υπερβολικά δύσκολου ασθενή, ο βαρύς φόρτος εργασίας, τα οικογενειακά 

προβλήματα και η αποκλειστική φροντίδα ενός συγγενή, είναι όλα αιτίες νευρικής εξάντλησης και 
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άγχους.

Το άγχος μπορεί να κορυφωθεί  σε εξουθένωση, μια πολύ κοινή κατάσταση μεταξύ των 

φροντιστών και εκείνων που συνεχώς φροντίζουν τους ηλικιωμένους ή τους ασθενείς.

Σε γενικές γραμμές, η εξουθένωση μειώνει την παραγωγικότητα και την ενέργεια του 

φροντιστή, ο οποίος αισθάνεται ολοένα και πιο ανίσχυρος, απελπισμένος, κυνικός και 

αποπροσανατολισμένος. Είναι φυσικό να βιώνονται συναισθήματα πλήξης, υπερβολικής 

εργασίας ή μη εκτίμησης. Απαιτείται μεγάλη θέληση και αποφασιστικότητα για να ξεπεραστούν.

Αλλά όταν ένας φροντιστής αισθάνεται συνεχώς έτσι, θα μπορούσε να είναι τα πρώτα 

προειδοποιητικά σημάδια εξουθένωσης.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της εξουθένωσης μπορεί να επηρεάσουν άλλους τομείς της ζωής, 

όπως το σπίτι, την εργασία και την κοινωνική δραστηριότητα. Η εξάντληση μπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες αλλαγές, καθιστώντας το σώμα ευάλωτο σε ασθένειες, όπως 

κρυολογήματα και γρίπη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους φροντιστές, οι οποίοι λόγω της έντασης 

της συναισθηματικής τους συμμετοχής, βιώνουν αυξανόμενα ποσοστά συναισθηματικής 

κατάρρευσης.

Τα κοινά συμπτώματα της εξουθένωσης είναι:

• Άρνηση της εξουθένωσης και των επιπτώσεών της

• Θυμός απέναντι στον ασθενή επειδή δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν όπως 

παλαιότερα

• Άγχος για το μέλλον και την αντιμετώπιση ορισμένων ημερών ή δραστηριοτήτων

• Ευερεθιστότητα που προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις και ενέργειες

• Αισθήματα αδυναμίας και απελπισίας

• Κοινωνική απομόνωση από φίλους (συναισθηματική και σωματική απομόνωση)

• Έλλειψη συγκέντρωσης, καθιστώντας δύσκολη την εκτέλεση οικείων εργασιών

• Έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που προηγουμένως απολάμβαναν

• Έλλειψη κινήτρου

• Έλλειψη ενέργειας, συνεχής κόπωση
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• Προβλήματα υγείας: αλλαγές στην όρεξη και το βάρος, χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, 

πόνοι στο σώμα 

• Αλλαγές στα πρότυπα ύπνου που προκαλούνται από έγνοιες και αδυναμία χαλάρωσης

• Συναισθήματα πρόκλησης αυτοτραυματισμών ή τραυματισμού του ασθενούς για τον 

οποίο νοιάζονται

• Υπερβολική χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών

• Παραμέληση της υγείας και προσωπικών αναγκών 

6.4.  Αιτίες της εξουθένωσης του φροντιστή

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η εξουθένωση του φροντιστή προέρχεται από ψυχο-

σωματική κόπωση λόγω της αγχωτικής φύσης της εργασίας που εκτελείται.

Το άγχος από την παροχή βοήθειας μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία 

κριτήρια:

Αντικειμενικό: Το άγχος που προκαλείται από δραστηριότητες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν, όπως η διαχείριση της προσωπικής φροντίδας, ο καθαρισμός σπιτιού ή η 

προετοιμασία γευμάτων, η διαχείριση και οι δυσκολίες στην εκτέλεση θεραπειών, η διαχείριση 

συμπτωμάτων και προβληματικών συμπεριφορών και η ευθύνη για τη βοήθεια στην 

επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας και στη διαχείριση υγειονομικής περίθαλψης.

Υποκειμενικό: Το άγχος που προκαλείται από τον τρόπο με τον οποίο ο φροντιστής ζει την 

κατάσταση γενικά, τα συναισθήματα του θυμού και της απώλειας λόγω προσωπικών θυσιών, 

την αγωνία λόγω της ταλαιπωρίας του αγαπημένου  προσώπου, τη συναισθηματική αστάθεια 

που συνδέεται με την προοδευτική φύση της νόσου ή το άγχος για τη μακρά διάρκεια της νόσου.

Θεσμικό: Το άγχος από τη δυσκολία εύρεσης επαρκών πληροφοριών και υποστήριξης.

Μεταξύ των κύριων αιτιών είναι δυνατόν να βρούμε:

Σύγχυση ρόλου: μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστεί ο ρόλος του φροντιστή από 

άλλους ρόλους, όπως συζύγου, παιδιού, φίλου κ.λπ.

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες: η σκέψη ότι η προσωπική τους εμπλοκή θα έχει θετική 

επίδραση στην υγεία και την ευτυχία του αγαπημένου τους προσώπου, κάτι που δεν είναι 

ρεαλιστικό για ασθενείς που πάσχουν από μια προοδευτική ασθένεια όπως το Αλτσχάιμερ
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Παράλογες απαιτήσεις: οι φροντιστές αναλαμβάνουν ένα τεράστιο φορτίο.

Τελειομανία: εστιάζουν περισσότερο σε όσα πρέπει να γίνουν, παρά σε όσα δεν έχουν 

επιτευχθεί.

Δουλειές που δε τελειώνουν ποτέ: οδηγούν ένα άτομο να αισθάνεται σαν να μην έχει 

ολοκληρώσει τίποτα

Εργασίες βήμα-βήμα: σχεδιάστε να κάνετε μόνο ό, τι μπορεί να γίνει σε ένα δεδομένο 

χρονικό διάστημα

Αδύνατες εργασίες: οι φροντιστές πρέπει να κάνουν μόνο εργασίες που είναι ικανοί να 

εκτελέσουν

Αυτοθυσία: κάνοντας εργασίες που κανονικά δεν θα γίνονταν, αναπόφευκτα νοιώθουν 

πικρία

Αλεξιθυμία: η μη έκφραση σκέψεων ή συναισθημάτων μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα

Έλλειψη ελέγχου: απογοήτευση που οφείλεται στην έλλειψη πόρων ή δεξιοτήτων για τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση της περίθαλψης των ασθενών.

6.5. Πρόληψη της εξουθένωσης

Όταν αρχίζουν να εμφανίζονται συναισθήματα εξουθένωσης, είναι απαραίτητο να 

επικεντρωθούμε σε στρατηγικές που θα έχουν βαθύτερο αντίκτυπο και θα δημιουργήσουν 

μόνιμη αλλαγή.

Βρείτε κάποιον αξιόπιστο για να μοιραστείτε συναισθήματα και απογοητεύσεις

Συζητήστε με έναν επαγγελματία: οι θεραπευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί 

εκπαιδεύονται για να βοηθήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα σωματικών και 

συναισθηματικών ζητημάτων. Επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες φροντίδας, από 

λίγες ώρες φροντίδας στο σπίτι έως σύντομη παραμονή σε γηροκομείο ή βοηθητική 

εγκατάσταση διαβίωσης.

Εκπαίδευση: όσα περισσότερα είναι γνωστά για την ασθένεια, τόσο πιο αποτελεσματική θα 

είναι η φροντίδα των ατόμων που έχουν ανάγκη

Θέστε ρεαλιστικούς στόχους: να έχετε επίγνωση ότι το Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτικά 

επιδεινούμενη ασθένεια
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Γιορτάστε τις μικρές νίκες: αντί να αποθαρρύνεστε, να θυμάστε πάντα ότι όλες οι 

προσπάθειες έχουν σημασία

Πρακτική αποδοχή: αποφύγετε τη συναισθηματική παγίδα του να αισθάνεστε λυπημένοι ή 

να ψάχνετε κάποιον να κατηγορήσετε

Έχετε επιλέξει να είστε φροντιστής: θυμηθείτε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε να είστε 

φροντιστής

Κρατήστε θετική στάση: σκεφτείτε πώς η φροντίδα που παρέχετε σας έκανε πιο δυνατούς 

και πώς σας έφερε πιο κοντά στο άτομο που φροντίζετε

Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας: χρησιμοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για να 

διαβάσετε, να κάνετε μια βόλτα ή ένα χαλαρωτικό μπάνιο

Γνωρίστε και σεβαστείτε τα προσωπικά σας όρια: ελέγχετε συχνά την προσωπική σας 

κατάσταση, κλείστε ιατρικό ραντεβού για τον εαυτό σας κ.λπ.

Μάθετε να αφήνετε: αποφύγετε να αισθάνεστε αγχωμένοι για αυτό που δεν μπορείτε να 

ελέγξετε, να επικεντρώνεστε σε αυτό που μπορείτε να κάνετε, να σκέφτεστε πριν αντιδράσετε σε 

προβλήματα

Δημιουργήστε μια λίστα με καθημερινές δραστηριότητες και εργασίες: αναθέστε ό, τι  

μπορείτε σε άλλους 

Μείνετε υγιείς: φάτε σωστά, ασκηθείτε και κοιμηθείτε. Ενώ φροντίζετε κάποιον, μην 

παραμελείτε ποτέ τη δική σας υγεία.

6.6. Συμβουλές για τη διαχείριση της εξουθένωσης

Δεν είναι πάντα εύκολο για τους φροντιστές να παραδεχτούν ότι χρειάζονται βοήθεια για να 

αντιμετωπίσουν ή να αναγνωρίσουν το σύνδρομο εξουθένωσης πριν η κόπωση και το 

συναισθηματικό στρες να καταστούν κρίσιμα ζητήματα.

Όταν ένας φροντιστής συνειδητοποιήσει ότι αυτό που αντιμετωπίζει δεν είναι απλώς το 

άγχος, αλλά μια συνεχής κατάσταση, είναι σημαντικό για αυτόν να αναζητήσει επαγγελματική 

βοήθεια το συντομότερο δυνατό για να λάβει τη φροντίδα και την ανακούφιση που χρειάζεται.

Η επαγγελματική φροντίδα μπορεί να μην είναι απαραίτητη, αλλά οι φροντιστές μπορούν να 

κάνουν τα εξής για να λάβουν βοήθεια:
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Μάθετε ποιοι κοινοτικοί πόροι είναι διαθέσιμοι: προγράμματα ημερήσιας φροντίδας 

ενηλίκων, βοήθεια στο σπίτι, επισκέψεις νοσηλευτών και παράδοση γεύματος είναι μερικές μόνο 

υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν τους φροντιστές να διαχειριστούν 

τις καθημερινές εργασίες. Οι φροντιστές πρέπει να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να 

συνδεθούν με τοπικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Λάβετε βοήθεια και βρείτε υποστήριξη: 24ωρη γραμμή βοήθειας, διαδικτυακή κοινότητα και 

τοπικές ομάδες υποστήριξης είναι καλές πηγές για να βρείτε παρηγοριά και καθησύχαση. Εάν το 

άγχος σας καταβάλλει, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.

Γίνετε μέλος μιας ομάδας υποστήριξης φροντιστή: βοηθάει στ ο να μοιράζεστε 

προβλήματα με άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

Μοιράστε ευθύνες: μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη διαχωρισμού καθηκόντων φροντίδας 

που σχετίζονται με τη διαχείριση ιατρικών ραντεβού ή περίθαλψης, οικονομικών, αγορών κ.λπ. 

Είναι εντάξει να πείτε «ναι» όταν κάποιος προσφέρει βοήθεια.

Γίνετε εκπαιδευμένος φροντιστής: η αύξηση των δεξιοτήτων φροντίδας είναι απαραίτητη 

για τους φροντιστές καθώς τα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ εξελίσσονται.

Μιλήστε: εάν υπάρχουν ανησυχίες ή σκέψεις για το πώς να βελτιώσετε την κατάσταση, μην 

φοβάστε να τις εκφράσετε.

Κάντε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τον ασθενή με Αλτσχάιμερ: θα είναι καλό 

και για τους δύο να περνάτε χρόνο μαζί εκτός του ρόλου του ασθενούς / φροντιστή.

Χρησιμοποιήστε τακτικά τεχνικές χαλάρωσης, όπως διαλογισμό, αναπνευστικές ασκήσεις, 

γιόγκα, προοδευτική χαλάρωση των μυών και γυμναστική - κάνοντας τα μαζί με τον ασθενή.

Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας: αφιερώστε χρόνο κάνοντας κάτι που σας αρέσει, 

αναγνωρίστε τις προσωπικές σας προτεραιότητες, φροντίστε τον εαυτό σας και δώστε προσοχή 

στο σώμα σας όταν εμφανιστούν σημάδια άγχους.

Δημιουργήστε ένα κανονικό σύστημα check-in: ζητήστε από έναν συγγενή ή έναν φίλο 

να σας καλεί τακτικά σε προκαθορισμένο χρόνο, προκειμένου να τον ενημερώνετε για την 

κατάσταση .

Μην τσιγκουνεύεστε τον ύπνο: λιγότερος ύπνος έχει ως αποτέλεσμα να είστε λιγότερο 

παραγωγικοί  και να πληγεί η ικανότητά σας να χειρίζεστε το άγχος.
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7 .  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ 

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 να έχουν μια ουσιαστική και ευχάριστη ζωή είναι τα κλειδιά για την επιτυχή 

παρέμβαση στην εργασιακή θεραπεία.

Οι δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στα εξής:

 Επιβράδυνση της γνωστικής επιδείνωσης

 Συντήρηση και διατήρηση των υπόλοιπων γνωστικών λειτουργιών

 Ενεργή διέγερση της αυτοδιαχειριζόμενης κοινωνικοποίησης

 Βελτίωση της αντίληψης, της μνήμης, τoυ λεξιλογίου, του προσανατολισμό στο χώρο και 

το χρόνο, της συλλογιστικής

 Βελτίωση των λειτουργικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών τους λειτουργιών - 

τόνωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων

 Προώθηση της ψυχικής ευεξίας και της σωματικής υγείας

 Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων

Οι δραστηριότητες μπορούν να  ομαδοποιηθούν σε δραστηριότητες μνήμης, ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες, δημιουργικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ.
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Επίσης, αυτές οι δραστηριότητες εξηγούνται με:

Ομάδες στόχου: 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: Πως πρέπει να εκτελούνται οι δραστηριότητες και  μεθοδολογία αυτών.

Παρακαλώ σημειώστε ότι είναι σημαντικό να δοθεί έπαινος όταν τα 

καθήκοντα έχουν ολοκληρωθεί σωστά και να ενθαρρύνετε  τον ασθενή 

να βρει τις σωστές απαντήσεις ή λύσεις χωρίς να κάνετε την εργασία για 

αυτόν. Να είστε ευέλικτοι, να διατηρείτε τις οδηγίες απλές, να αφήνετε 

χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ή να προχωράτε σε ευκολότερες 

εργασίες.

Η εστίαση πρέπει να είναι στο άτομο και όχι στην κατάσταση. 

Προσπαθήστε να ταιριάξετε άτομα με δραστηριότητες που ταιριάζουν 

στο παρελθόν και την εμπειρία τους.
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Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ενισχύουν τη 

μνήμη και διεγείρουν την ενεργό σκέψη.

Τα παιχνίδια εγκεφάλου για ηλικιωμένους 

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 καθημερινές 

δραστηριότητες σε παιχνίδια εγκεφάλου 

προκαλώντας τον εαυτό τους να απομνημονεύει 

λίστες αγορών ή αντικείμενα 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 ασθενούς. 

Είναι καλό να ξεκινήσετε με ευκολότερη άσκηση που θα επηρεάσει το άτομο με θετικό τρόπο 

λόγω της αίσθησης επιτυχίας. Για να αυξήσουν τη δυσκολία των παιχνιδιών, οι ηλικιωμένοι 

μπορούν 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.

7. 1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Προσδιορισμός συμβάντων καθημερινής ζωής, εξήγηση γεγονότων και 

δραστηριοτήτων, κατανόηση του χρόνου και του τόπου και των αιτίων και των επιπτώσεων.

Υλικά: Φωτογραφικές κάρτες καθημερινών εκδηλώσεων και αντικειμένων στο σπίτι.

Μέθοδος: Κάρτες που απεικονίζουν δραστηριότητες ρουτίνας και μικροδουλειές 

τοποθετούνται στο τραπέζι. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να μιλήσει για την κάθε κάρτα και να 

προσδιορίσει τη σχέση του με την απεικόνιση.

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

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Αναγνώριση των ονομάτων των αντικειμένων και των καταστάσεων που 

συναντώνται στην καθημερινή ζωή. Διδάσκονται νέα γεγονότα με σκοπό την οικοδόμηση 

γνώσης και τη διατήρηση της αναγνώρισης και κατανόησης αντικειμένων.

Υλικά: Κάρτες με εικόνες που απεικονίζουν επαγγέλματα, αντίθετες έννοιες, οχήματα, ζώα, 

αριθμούς, αντικείμενα,  λαχανικά, φρούτα ,ρούχα κ.λπ.

Μέθοδος: Οι κάρτες με αντικείμενα εμφανίζονται στο τραπέζι για αναγνώριση και συζήτηση 

με τον ασθενή.

Καθημερινές δραστηριότητες

Αναγνώριση αντικειμένων
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μέσου σταδίου

Στόχος: Ενίσχυση της ανάκλησης του ασθενούς για καθημερινά συμβάντα ζωής, την 

αντίληψη των διαδικασιών 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.

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Αναγνώριση και κατανόηση του ήχου και διατήρηση της προσοχής.

Υλικά: Ακουστικά, CD player και ηχογραφήσεις ζώων, οχημάτων, καιρικών φαινομένων, 

ατόμων που γνωρίζουν, 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 χρειάζεται και ενθαρρύνεται 

η περαιτέρω συζήτηση για τον ήχο.

Ανάκληση χρόνου

Διακριτικοί ήχοι
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 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 σχέσης με 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. Επιπλέον, εάν αυτό είναι ενδιαφέρον για τον ασθενή, μπορεί να γίνει 

ένα απλό καθημερινό γαλακτοκομείο καιρού.

Καιρός και εποχές
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση σύνδεσης με καθημερινά γεγονότα ζωής.

Υλικά: Κάρτες με εικόνες αντικειμένων, 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, πού, γιατί και πώς)

Δημιουργία συσχετισμών

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση της προσοχής, ικανότητα συγκέντρωσης και βελτίωση της μνήμης.

Υλικά: Εικόνες ή κάρτες που απεικονίζουν ασυνήθιστες ή παράλογες καταστάσεις.

Μέθοδος: Οι εικόνες αντικειμένων, ανθρώπων, ζώων κ.λπ. που είναι εκτός θέσης 

εμφανίζονται στο τραπέζι.

Εντοπισμός διαφορών
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Ενεργοποίηση της συγκέντρωσης σε ένα θέμα, ανάκληση και περιγραφή των 

αναμνήσεων.

Υλικά: Σύντομες και απλές ιστορίες.

Μέθοδος: Οι ασθενείς ενημερώνονται ότι θα ακούσουν μια ιστορία. Διηγείται μια απλή 

ιστορία  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 προχωρημένα στάδια άνοιας καλούνται να ακούσουν την 

ιστορία και να σχολιάσουν. Εκείνοι με ήπια άνοια ενθαρρύνονται να διαβάσουν ή να πουν μια 

ιστορία οι ίδιοι.

Ολοκληρώστε την ιστορία
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Εξάσκηση προσανατολισμού χρόνου-χώρου, διατήρηση σχέσης με γεγονότα ζωής, 

βοήθεια και διατήρηση σύνδεσης με την πραγματικότητα.

λικά: Προσωπικές φωτογραφίες του ασθενούς στη νεανική ηλικία του, οικογενειακές 

εκδηλώσεις όπως γάμοι, πάρτι, πικνίκ κ.λπ. Φωτογραφίες που απεικονίζουν αυτά τα γεγονότα 

από περιοδικά.

Μέθοδος: Φωτογραφίες ή εικόνες που απεικονίζουν παρελθόντα γεγονότα τοποθετούνται 

στο τραπέζι. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να πει ποιοι είναι στις φωτογραφίες, πού και πότε 

τραβήχτηκαν και να περιγράψουν τα γεγονότα.

Πρόσβαση σε αναμνήσεις, αναγνώριση προσώπων, κατανόηση σχέσεων
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Χρησιμοποίηση της φαντασίας και διατήρηση  σχέσης με τα καθημερινά γεγονότα 

της ζωής.

Υλικά: Ένα άνετο περιβάλλον για συζήτηση με τον ασθενή.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να φανταστεί τον εαυτό του σε διαφορετικές καταστάσεις. 

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 

ελεγχθεί η αντίληψη  του ασθενούς.

Επίλυση προβλήματος
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Η ψυχοκινητική μάθηση είναι η σχέση μεταξύ γνωστικών λειτουργιών και  κίνησης.

Η ψυχοκινητική μάθηση αποδεικνύεται από φυσικές δεξιότητες όπως κίνηση, συντονισμός, 

χειραγώγηση, επιδεξιότητα, χάρη, δύναμη, ταχύτητα-ενέργειες που καταδεικνύουν τις λεπτές ή 

μικτές κινητικές δεξιότητες, απαραίτητες για την ακρίβεια της χρήσης οργάνων, εργαλείων και 

περπατήματος.

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

7.2 .  ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού 

σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση συντονισμού χεριών / ματιών, κινητικότητας καρπού, επιδεξιότητας και 

συγκέντρωσης χεριών.

Υλικά: Ψαλίδι και υλικό που θα κοπεί.

Μέθοδος: Στον ασθενή δίνεται ένα ψαλίδι και ένα κομμάτι χαρτί με ευθείες και καμπύλες 

γραμμές ή διακεκομμένα περιγράμματα σχημάτων . Του ζητείται να κάνει μια συνεχή κοπή κατά 

μήκος των γραμμών.

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Χρήση γεωμετρικών σχημάτων για τη δημιουργία εικόνων, ανθρώπων, ζώων, 

αντικειμένων κ.λπ.

Υλικά: Μια μεγάλη εικόνα με πολύχρωμα γεωμετρικά σχήματα.

Μέθοδος: Μια μεγάλη εικόνα από γεωμετρικά σχήματα τοποθετείται μπροστά από το 

ηλικιωμένο άτομο με άνοια. Ζητείται από τον ασθενή να κάνει την ίδια εικόνα με τα γεωμετρικά 

σχήματα.

Δραστηριότητες με κοπές

Δραστηριότητες ταξινόμησης
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα εξετάζει την καθημερινή ρουτίνα και τα συμβάντα ζωής του 

ασθενούς

Υλικά: Κάρτες με εικόνες που παρουσιάζουν μια ιστορία ή μια ακολουθία γεγονότων στη 

λογική εξέλιξή της από την αρχή, μέχρι και το τέλος. Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να θυμηθεί ο ασθενής συγκεκριμένες εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας 

φωτογραφίες ή εικόνες από περιοδικά.

Μέθοδος: Μια σειρά καρτών που απεικονίζουν γεγονότα, όπως μια καθημερινή ρουτίνα 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 επιλεγεί λανθασμένη κάρτα, ο φροντιστής δίνει συμβουλές 

για να βοηθήσει τον ασθενή να επιλέξει τη σωστή.

Δραστηριότητες ταξινόμησης
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Ομάδα στόχου: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Εξάσκηση χρώματος, αναγνώριση σχήματος και συσχετίσεων.

Υλικά: Διαφορετικές χρωματικές κάλτσες ή άλλα ζεύγη / ομάδες αντικειμένων, εικόνες 

καρτών μνήμης, γεωμετρικά σχήματα κ.λπ.

Μέθοδος: Ζεύγη ή ομάδες αντικειμένων ανακατεύονται και τοποθετούνται στο τραπέζι. 

Ζητείται από τον ασθενή να βρει το ταίριασμα 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 επικοινωνίας. Σε ασθενείς με 

άνοια πρώιμου σταδίου δίνονται 10 αντιστοιχίσεις και 5 σε ασθενείς μεσαίου σταδίου.

Αντικείμενα και  χρήσεις τους

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 

είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού 

και μεσαίου σταδίου.

Στόχος:  Εξάσκηση της γνωστικής 

αναγνώρ ισης  κα ι  αναγνώρ ισης  των 

αντικειμένων και της χρήσης τους στην 

καθημερινή ζωή.

Υλικά: Κάλτσα, σημειωματάριο, χαρτί, 

μολύβι, κουτάλι, πιρούνι, γλάστρα, ταψί, 

τηλέφωνο, τσάντα - οποιοδήποτε είδος 

βρίσκεται συνήθως στην καθημερινή χρήση.

Μέθοδος: Ο ασθενής εστιάζει σε ένα 

αντικείμενο κρατώντας το στο χέρι του, 

αναγνωρίζοντάς το και εξηγώντας πώς, πού 

και πότε χρησιμοποιείται.

Αντιστοίχιση και ταξινόμηση αντικειμένων
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Προσδιορισμός  χρωμάτων, σχημάτων και αντιστοίχιση.

Υλικά: Κάρτες  με εικόνες που απεικονίζουν σχέδια και πλαστικά κυβάκια Lego.

Μέθοδος: Τα κυβάκια  Lego τοποθετούνται στο τραπέζι. Μια κάρτα με εικόναμιας απλής 

κατασκευής με Lego δίνεται στον ασθενή. Στον ασθενή δίνεται η οδηγία να δει την εικόνα και να 

φτιάξει την ίδια κατασκευή με τα κυβάκια που υπάρχουν στο τραπέζι.

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

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Ατομική ή ομαδική εργασία , 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.

Δραστηριότητα με Lego

Αναγνώριση χρώματος και σχήματος
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση ομαδικής εργασίας 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.

Εργασία με πηλό

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

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση ομαδικής εργασίας και δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Υλικά: Νήματα διαφόρων χρωμάτων .

Μέθοδος: Νήματα διαφορετικών χρωμάτων και μικρού μήκους, τοποθετούνται στο τραπέζι. 

Οι ασθενείς καλούνται να βρουν, να ταιριάξουν και να δέσουν τα άκρα δύο νημάτων του ίδιου 

χρώματος. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με δύο νήματα διαφορετικών χρωμάτων. Ο πρώτος 

ασθενής ξεκινά τη δραστηριότητα επιλέγοντας 2 κομμάτια νήματος, συνδέει τα άκρα μαζί και το 

δίνει στον επόμενο ασθενή, ο οποίος κάνει το ίδιο.

Ταίριασμα και δέσιμο νημάτων
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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 κουμπιών με μεγάλες 

τρύπες,  βελόνα και κλωστή.

Μέθοδος: Στους ασθενείς δίνεται ένα μεγάλο κομμάτι πανί και κουμπιά διαφορετικών 

μεγεθών και χρωμάτων. Μπορούν 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.

Κουμπιά ραψίματος
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Ομαδοποίηση αντικειμένων, καταμέτρηση, ονομασία χρωμάτων, κατανόηση και 

εκτέλεση απλών οδηγιών.

Υλικά: Νήματα, μεγάλες χάντρες ή μεγάλα κουμπιά διαφόρων χρωμάτων 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 κάθε χάντρα τοποθετείται  γίνονται ερωτήσεις όπως - ποια τρόφιμα είναι 

κόκκινα, ποιο χρώμα είναι ο ουρανός, ποιο ζώο είναι καφέ ή γίνεται μέτρηση των χαντρών ανά 

σχήμα. Οι ασθενείς μπορούν να εξασκήσουν την ομαδοποίηση 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.

Σειρά από χάντρες ή κουμπιά
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια  αρχικού 

σταδίου.

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

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.

Σφραγίδες λαχανικών ή κουζινικών σκευών 

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 

είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού 

και μεσαίου σταδίου.

Σ τ ό χ ο ς :  Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  σ χ ε δ ί ο υ 

χρησ ιμοπο ιώντας  ένα  μολύβ ι  ή  ένα 

μαρκαδόρο

Υλικά: Φωτοτυπίες απλών σχημάτων ή 

αντικειμένων από διακεκομμένες γραμμές, 

μολύβια ή μαρκαδόροι.

Μέθοδος: Οι ασθενείς χρησιμοποιούν ένα 

μολύβι ή ένα μαρκαδόρο για να σχεδιάσουν μια 

συνεχή γραμμή κατά μήκος  διακεκομμένων 

γραμμών δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

μια ε ικόνα ή ένα σχέδιο.  Ο ασθενής 

ενθαρρύνεται να μιλήσει καθώς εργάζεται 

κάνοντας του ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα 

κ.λπ.

Ολοκλήρωση γραμμής
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα 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 προϊόντα.

Δημιουργία υφαντών

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

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Αύξηση 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 κατάσταση του . Μετρήστε τις κορίνες 

που έχουν πέσει για να επεκτείνετε τη δραστηριότητα.

Μπόουλινγκ
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Χρήση δακτύλων, αναγνώριση τμημάτων του προσώπου και συναισθημάτων, 

αναγνώριση σχημάτων και αντικειμένων.

Υλικά: Εικόνες με περίγραμμα προσώπων, παζλ προσώπου και παραδοσιακά παιχνίδια 

σχηματισμού προσώπου όπως «Ο κύριος Πατάτας»

Μέθοδος: Ο φροντιστής δίνει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον ασθενή. Γίνεται 

προφορική ανασκόπηση των μερών του προσώπου και του κεφαλιού Έπειτα ο φροντιστής 

δείχνει στον ασθενή πώς να χτίσει το πρόσωπο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν επιλεγεί 

για τη δραστηριότητα. Μια χαλαρή συζήτηση για τη δραστηριότητα μπορεί να γίνει καθώς ο 

ασθενής εργάζεται.

Δημιουργία προσώπων
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση δεξιοτήτων επικοινωνίας παράλληλα με την άσκηση καρπών και χεριών.

Υλικά: Ξύλινος, παιδικός πάγκος εργασίας  με εργαλεία όπως βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια, 

μανταλάκια κ.λπ.

Μέθοδος: Ο φροντιστής δείχνει πώς να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία για την εκτέλεση 

διαφορετικών εργασιών. Οι ασθενείς καλούνται να κάνουν το ίδιο. Συζητούνται τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται και τα σχετικά επαγγέλματά .

Δραστηριότητες σε πάγκο εργασίας

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 ταμπλό.

Μέθοδος: Ξύλινα σχήματα διαφορετικών 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.

Στοίβαξη σχημάτων
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διάκριση μεγεθών.

Υλικά: Δαχτυλίδια, κύπελλα ή άλλα αντικείμενα διαβαθμισμένων μεγεθών και χρωμάτων 

που μπορούν να στοιβάζονται.

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 υπάρξει 

συζήτηση σχετικά  με χρώματα, αριθμούς, μεγέθη κλ.π..

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

και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Διατήρηση της συγκέντρωσης.

Υλικά: Ξύλινα σχήματα σε διαφορετικά χρώματα.

Μέθοδος: Ο ασθενής αφαιρεί προοδευτικά τους ξύλινους πείρους ή τα τουβλάκια 

προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρρευση της στοίβας.

Διαβαθμισμένη στοίβαξη

Ισορροπία
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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 προσωπικών 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.

7.3.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κατανόηση και εκτέλεση 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.λπ.

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.

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν άνοια 

αρχικού και μεσαίου σταδίου.

Στόχος: Κοινωνική αλληλεπίδραση, τόνωση της δημιουργικότητας.

Υλικά: Χρωματιστές χάντρες, ελαστικό νήμα, ψαλίδι.

Μέθοδος: Ο ασθενής δείχνει πώς να ταξινομήσει και να βάλει χάντρες σε μια αβγοθήκη. 

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.

Διακόσμηση με στένσιλ

Βραχιόλια με ελαστικό νήμα
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Ο στόχος αυτής της φυσικής δραστηριότητας είναι να διατηρήσει τις δεξιότητες 

επικοινωνίας και να ενθαρρύνει τη δημιουργική αυτο-έκφραση.

Υλικά: Γυαλιστερό χαρτί ζωγραφικής με τα δάχτυλα, δαχτυλομπογιές, λεπτά γάντια από 

λατέξ ή βινύλιο.

Μέθοδος: Ζητείται από τον ασθενή να κάνει μια εικόνα ή σχέδιο. Ο φροντιστής υποβάλλει 

ερωτήσεις για να ενθαρρύνει τον ασθενή να μιλήσει για την εικόνα του. Οι ασθενείς μπορούν 

επίσης να ενημερωθούν για τη βαφή ενός συγκεκριμένου αντικειμένου.

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα.

Υλικά: Χρωματιστό χαρτί, λευκό χαρτί ή φωτοτυπικά χρωματιστά χαρτιά, 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 ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια που ο ασθενής 

δουλεύει.

Ζωγραφική με δάχτυλα

Χάρτινο Μωσαϊκό
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι 

ευεργετ ική γ ια ασθενε ίς  που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους 

ασθενείς να θυμούνται και να μιλούν για τα μέλη της 

οικογένειας.

Υλικά: Οικογενειακές φωτογραφίες, ψαλίδια, 

κόλλα, κενό πρότυπο οικογενειακού δέντρου που 

εκτυπώνεται από το Διαδίκτυο. 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

Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Διατήρηση επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Υλικά: Άχρωμες εικόνες, χρωματιστά 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.

Δημιουργία οικογενειακού δέντρου

Χρωματισμός με μολύβια ή μαρκαδόρους
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς που εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στάδιο άνοιας.

Στόχος: Δημιουργική αυτο-έκφραση, σχεδιασμός, οραματισμός ενός ολοκληρωμένου 

έργου, ατομική ή ομαδική εργασία.

Υλικά: Χαρτόνι για υδρόχρωμα ή καμβάς, ακρυλική μπογιά ή ακουαρέλα, μολύβι, πινέλα.

Μέθοδος: Ο ασθενής συζητά τι θα ήθελε να ζωγραφίσει με τον φροντιστή. Οι εικόνες 

μπορούν επίσης να δοθούν ως προτροπή ή οδηγός. Ο ασθενής έχει οδηγίες να σκιαγραφήσει 

χαλαρά με ένα μολύβι την εικόνα που θα ζωγραφίσει στο χαρτί ή στον  καμβά πριν από τη 

ζωγραφική.

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 χρησιμοποιήσει 

για το έργο του. Αποφασίζει σε ποια σημεία πάνω στο αντικείμενο που πρόκειται να διακοσμηθεί 

θα τα τοποθετήσει και θα τα κολλήσει. Όταν στεγνώσει το έργο, μπορεί να βαφτεί με ακρυλικό 

χρώμα.

Ζωγραφική με ακρυλική μπογιά

Διακόσμηση
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Ομάδα στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ευεργετική για ασθενείς με άνοια αρχικού και 

μέσου σταδίου.

Στόχος: Εκτέλεση λεπτομερούς εργασίας, έκφραση δημιουργικότητας και σχεδιασμός ενός 

απλού έργου.

Υλικά: Αυτοκόλλητα, πλαστικές αυτοκόλλητες 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.

Αυτοκόλλητα 
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Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η σωματική άσκηση φαίνεται ωφέλιμη για την πρόληψη της 

γνωστικής βλάβης 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 εξασθένηση, 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.

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

7.3. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Ø  Διάταση άνω ράχης

7.3.1 . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΣΗΣ

• 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.

 

Ø  Καθίστε και τεντωθείτε

• Καθίστε στην άκρη μιας καρέκλας και εκτείνετε τα πόδια προς τα εμπρός με τα γόνατα 

ελαφρώς λυγισμένα.

• Κρατήστε τα πέλματα στο πάτωμα και τα δάχτυλα 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 επιστρέψτε στη θέση ηρεμίας.
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Ø  Διάταση θώρακα

• Καθίστε και χαλαρώστε τους ώμους.

• Τραβήξτε τα χέρια εκτεταμένα  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 .

Ø  Διάταση λαιμού

 Ενώ κάθεστε γείρετε αργά το κεφάλι στον δεξιό 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.
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Ø  Διάταση εσωτερικού μηρού

• Σταθείτε με πόδια ελαφρώς πιο ανοιχτά από το πλάτος του 

ισχίου και τα δάχτυλα των ποδιών  λίγο προς τα έξω.

• Κλίνετε αργά προς την αριστερή πλευρά κάμπτοντας το 

αριστερό γόνατο διατηρώντας το δεξί πόδι ίσιο.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και μετά επιστρέψτε στη θέση 

ηρεμίας και επαναλάβετε στα δεξιά.

Ø  Σχηματισμός κύκλων με τους  ώμους

 • Ενώ κάθεστε τοποθετήστε τα δάχτυλα των χεριών στους ώμους.

•  Σχηματίστε κύκλους με τους ώμους 15 φορές προς τα εμπρός και μετά 15 φορές προς τα 

πίσω.

Ø  Διατάσεις  χεριών

• Ενώ κάθεστε με τα χέρια απλωμένα μπροστά, στρέψτε τις παλάμες  προς τα κάτω.

• Ανοίξτε και τα δύο χέρια για να απλώσετε τα δάχτυλά σας και μετά κλείστε τα χέρια. 

Επαναλάβετε 10 φορές.
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Ø  Στάση πελαργού

• Σταθείτε με τα πόδια ενωμένα και το χέρια χαλαρωμένα στα πλάγια. Κρατηθείτε σε μια 

καρέκλα για υποστήριξη αν χρειαστεί.

• Λυγίστε το ένα γόνατο, σηκώστε το πόδι ελαφρώς από το έδαφος και ισορροπήστε με το 

άλλο πόδι.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε με το άλλο πόδι.

Ø  Ενιαία στάση άκρου με βραχίονα

• Σταθείτε με τα πόδια ενωμένα και το χέρια χαλαρωμένα στα πλάγια. Κρατηθείτε σε μια 

καρέκλα για υποστήριξη αν χρειαστεί.

• Σηκώστε το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι και σηκώστε το αριστερό πόδι προς τα 

εμπρός και έξω από το πάτωμα.

• Μείνετε για 10 δευτερόλεπτα και μετά επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

7.3.2.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
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Ø  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 δάχτυλα του άλλου 

ποδιού. Επαναλάβετε για 15-20 βήματα.

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

με άνοια!

Ø  Προσέγγιση ρολογιού

• Ξεκινήστε να στέκεστε, κρατώντας μια καρέκλα με το αριστερό χέρι. Φανταστείτε ένα 

ρολόι που να δείχνει  12:00 μπροστά σας και ένα άλλο πίσω σας που να δείχνει 6:00 .

• Σταθείτε στο αριστερό σας πόδι, φέρετε το δεξί σας χέρι στις 12 το μεσημέρι και φτάστε 

στις 3 η ώρα στο πλάι σας και στις 6 η ώρα προς τα πίσω. Επαναλάβετε με την άλλη πλευρά.

Ø  Πλευρικές ανυψώσεις ποδιών

• Σταθείτε πίσω από μια καρέκλα ή έναν πάγκο και στηρίξτε το ένα ή και τα δύο χέρια  για 

υποστήριξη

• Σηκώστε το δεξί πόδι προς τα έξω και επαναλάβετε 10 φορές για κάθε πόδι
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7.3.3 .  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΡΕΚΛΗΣ

Ø  Διατάσεις  βραχίονα

• Ενώ κάθεστε, κρατήστε μια μπάλα με τα δύο χέρια και με τις παλάμες να βλέπουν η 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 την μπάλα στο ύψος του ώμου και στη συνέχεια 

χαμηλώστε προς τα πίσω, παίρνοντας περίπου 3 δευτερόλεπτα για να σηκώσετε και να 

χαμηλώσετε. Επαναλάβετε 10-15 φορές.

Ø  Ενδυνάμωση κουντεπιέ

•  Καθίστε στην άκρη μιας καρέκλας με τα πόδια εκτεταμένα, φτέρνες στο πάτωμα και τα 

γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

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

•   Κάντε 15 επαναλήψεις, χαλαρώστε και μετά κάντε 15 ακόμη επαναλήψεις.
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Ø  Καθίσματα

•   Κρατήστε το πίσω μέρος μιας καρέκλας. Σταθείτε με τα πόδια ελαφρώς πιο ανοιχτά από το 

πλάτος του ώμου, ενώ τα δάχτυλα είναι ελαφρώς προς τα έξω.

•   Λυγίστε τα γόνατα αργά, χρησιμοποιώντας 2 ολόκληρα δευτερόλεπτα για να χαμηλώσετε.  

Προσαρμόστε τη θέση του ποδιού, εάν χρειάζεται, για να κρατήσετε τα πόδια αρκετά ανοιχτά.

•    Εκτελέστε 8 φορές και μετά ξεκουραστείτε. Κάντε άλλο  ένα σετ.

Ø  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.
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7.3.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ø  Σηκώματα ποδιών •    Ξαπλώστε στην πλάτη με τα πόδια στο 

έδαφος 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.

Ø  Πλευρικές στροφές

• Κάμψεις γονάτων

• Καθίστε σε μια καρέκλα με τα πέλματα στο πάτωμα.

• Τοποθετήστε το ένα χέρι πίσω από το κεφάλι και το άλλο χέρι τεντωμένο στη μία πλευρά.

• Σκύψτε προς τα πλάγια σαν να προσπαθείτε να φτάσετε  το πάτωμα.

• Σφίξτε τους πλάγιους κοιλιακούς και επιστρέψτε στην αρχική θέση, διατηρώντας 

ταυτόχρονα την πλάτη ευθεία και τα πέλματα στο πάτωμα. Επαναλάβετε πέντε φορές σε κάθε 

πλευρά.

Ø  Καθίσματα γόνατος

•    Καθίστε σε ένα χαλί ή πάγκο.

•    Τραβήξτε αργά και τα δύο γόνατα μέχρι το στήθος μέχρι 

τα πόδια να αγγίξουν το στομάχι.
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Ø  Άσκηση Ταχύτητας

•  Σχεδιάστε ένα σχέδιο με αριθμημένα τετράγωνα στο πάτωμα με κιμωλία ή ταινία.

•  Περπατήστε στα τετράγωνα τοποθετώντας το ένα πόδι σε ένα τετράγωνο και έπειτα 

φέρνοντας το άλλο πόδι στο ίδιο τετράγωνο.

• Μεταβείτε στο επόμενο τετράγωνο και συνεχίστε μέχρι να φτάσετε στο τέλος του 

πλέγματος. Γυρίστε και επαναλάβετε.

Ø  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.

7.3.5.  ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ



80

Ø  Αεροβική στο νερό

Η αερόμπικ στο νερό είναι μια καλή άσκηση για ηλικιωμένους. Μειώνει τις επιπτώσεις στο 

σώμα κατά τη διάρκεια της άσκησης, διευκολύνει την αρθρίτιδα και τον πόνο στις αρθρώσεις. 

Είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να ασκήσετε σε ολόκληρο 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.
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Ø  Καθίσματα

•  Ξεκινήστε όρθιος, χρησιμοποιώντας μια καρέκλα για υποστήριξη.

•  Λυγίστε τα γόνατά σας όσο πιο άνετα μπορείτε χωρίς 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 λυγίστε τα γόνατά σας σχεδόν 90 μοίρες σαν να κάθεστε σε μια αόρατη καρέκλα.

Ø  «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.

7.3.6.   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
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Ø  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.

Ø  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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Ø  Κηπουρικήαθίσματα

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 τσουγκράνα 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.

7.5 .  ΧΟΜΠΙ
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Ø  Χορός

Ο χορός μπορεί να γίνει παραδοσιακά, με ζευγάρια ή σε ομάδες για τη βελτίωση της 

κινητικότητας. Ο σύγχρονος χορός μπορεί να περιλαμβάνει κορδέλες, μπαλόνια ή μπάλες. Ο 

χορός 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.

Ø  Περπάτημα

Το περπάτημα ταιριάζει σε όλες τις ικανότητες. Είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται εξειδικευμένο 

εξοπλισμό και μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Η απόσταση και ο χρόνος που περνάς μπορεί να 

ποικίλει ανάλογα με τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.  Ορισμένα τοπικά κέντρα αναψυχής και 

άλλοι οργανισμοί οργανώνουν ομαδικές βόλτες, υποστηριζόμενες από έναν αρχηγό περιπάτου, 

διαφόρων αποστάσεων, οπότε μπορεί επίσης να είναι μια κοινωνική δραστηριότητα (βλ. «Άλλες 

χρήσιμες οργανώσεις»)
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8.1. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

8.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

1. Έξυπνο Τηλεφωνικό Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Το 2016, το «Έξυπνο Κέντρο Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και Συντονισμού» υλοποιήθηκε στην 

πόλη Καχραμανμάρας. Τώρα, για πρώτη φορά, 

πραγματοποιείται από τον Μητροπολιτικό Δήμο 

Καχραμανμάρας. Το Έξυπνο Τηλεφωνικό Κέντρο 

Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι ένα έξυπνο σύστημα 

τηλεφώνου και παρακολούθησης εγκατεστημένο στα 

σπίτ ια  των 

κατοίκων άνω των 65 ετών ή σε σπίτια ασθενών με 

Αλτσχάιμερ, στο κέντρο της πόλης Καχραμανμάρας. 

Το Smart Elder Care Call Center στελεχώνεται με 

εκπαιδευμένο προσωπικό που παρέχει 24ωρη 

εξυπηρέτηση σε ηλικιωμένους, εξασφαλίζοντας έναν 

ασφαλή και υγιεινό τρόπο ζωής.  

Με τον ''Έξυπνο Καρπό'' (ρολόι χειρός), η Μηχανή 

Αυτοματισμού θα λειτουργεί με ολοκληρωμένο τρόπο και θα μετρήσει τον καρδιακό ρυθμό του 

ατόμου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας και θα τα μεταφέρει αμέσως στο 

σύστημα με το όνομα του ατόμου. Με αυτή τη συσκευή, σύστημα Ασφαλής Κύκλος  θα 

ειδοποιήσει το τηλεφωνικό κέντρο και τους συγγενείς του ατόμου με Αλτσχάιμερ και του ψυχικά 

διαταραγμένου άνθρωπου που θα βγει από την καθορισμένη απόσταση. Επιπλέον, χάρη στο 

τσιπ που βασίζεται στην τεχνολογία GPS στο ρολόι χειρός, η τοποθεσία των ασθενών με νόσο 

του Αλτσχάιμερ θα παρακολουθείται. Το σύστημα Ασφαλής Κύκλος, οι συγγενείς αυτών των 

ανθρώπων, η αστυνομία, το τηλεφωνικό κέντρο θα φτάσουν εύκολα σε άτομο. Το σύστημα θα 

αποτρέψει  απώλεια ανθρώπων.
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Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φυσικού αερίου, καπνού ή πλημμύρας, ένα έξυπνο σύστημα 

αυτοματισμού ανιχνεύει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας τεχνολογία 

Machine to Machine Technology (M2M) και το Διαδίκτυο (IOT). Σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, το έξυπνο σύστημα αυτοματισμού μεταφέρει δεδομένα στο Έξυπνο Τηλεφωνικό 

Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εκτός από αυτό το σύστημα, παρέχεται επίσης ένα κουμπί 

έκτακτης ανάγκης για την αναφορά τυχόν κρίσης ή τραυματισμού .

Όταν λαμβάνεται ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης από το προσωπικό του τηλεφωνικού 

κέντρου, ειδοποιούνται αμέσως οι κατάλληλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 

συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας του καλούντος. Τα ζωτικά σημεία όπως η αρτηριακή 

πίεση, ο καρδιακός ρυθμός κ.λπ. παρακολουθούνται από ένα έξυπνο σύστημα 

παρακολούθησης  και σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ένα ασθενοφόρο 

αποστέλλεται στο σπίτι.

Η ομάδα του τηλεφωνικού κέντρου είναι επίσης διαθέσιμη  να προσφέρει ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη, να βοηθήσει στην ανακούφιση της μοναξιάς και των συνηθισμένων προβλημάτων 

που προκαλούνται από τη γήρανση και την τωρινή κατάσταση απομόνωσης που ανάγκασε 

άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω να μένουν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ηλικιωμένοι 

κάτοικοι που χρειάζονται επιπλέον φροντίδα θα λάβουν ένα τηλεφώνημα έτσι ώστε εάν 

χρειάζεται να τους παραχθεί  οποιαδήποτε  βοήθεια (αγορά τροφίμων, φαρμάκων κ.λ.π.).



87

2. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Τουρκικού Συλλόγου για άτομα με Αλτσχάιμερ

 

Ο Τουρκικός Σύλλογος για άτομα με 

Αλτσχάιμερ είναι μια μη κυβερνητικός 

οργανισμός που ιδρύθηκε από τους 

φροντιστές ασθενών με Αλτσχάιμερ το 1997 

και ιατρούς ειδικευμένους στον τομέα αυτής 

της ασθένειας.

Η  κο ρ υ φ α ί α  π ρ οτ ε ρ α ι ότ η τα  το υ 

ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ  ε ί ν α ι  η  α ύ ξ η σ η  τ η ς 

ευαισθητοποίησης του κοινού για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τη θεραπεία της και η παροχή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο σε επαγγελματίες φροντιστές όσο και σε συγγενείς ασθενών 

και στην αύξηση της ποιότητας ζωής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους συγγενείς τους. Σε 

αυτό το πλαίσιο, στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ και στους φροντιστές τους παρέχεται ιατρική 

υποστήριξη, εκπαίδευση, κοινωνική υποστήριξη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και 

ψυχολογική υποστήριξη, μέσω της συνεργασίας ειδικών ιατρών και εθελοντών. Όλες οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται είναι δωρεάν.

Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους έχουν πολλές δυσκολίες λόγω της ασθένεια και μπορεί να 

μην έχουν τα μέσα κοινωνικοποίησης και βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου. Ο Τουρκικός 

Σύλλογος για άτομα με Αλτσχάιμερ έχει καταβάλει αξιοσημείωτη προσπάθεια για την ίδρυση 

τουλάχιστον ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

Μερικές δραστηριότητες:

• δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ

• δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τρόπο βελτίωσης των υπηρεσιών φροντίδας και 

θεραπείας ασθενειών

• υπηρεσίες για ασθενείς και φροντιστές.

• γνωστικά κίνητρα

• δημιουργικά εργαστήρια

• εικαστική θεραπεία και μουσικοθεραπεία

• ενημερωτικές συναντήσεις για φροντιστές και ασθενείς.
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1.  Φιλικές Κοινότητες  για την Άνοια

Το πρώτο έργο στην Ιταλία για τις Φιλικές Κοινότητες ως προς την Άνοια σχεδιάστηκε από 

την Ιταλική Ομοσπονδία για άτομα με Αλτσχάιμερ. Βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο που 

αναπτύχθηκε στη Βρετανία από την Εταιρεία Αλτσχάιμερ, πρωτοπόρο της οργάνωσης «Φιλική 

ως προς την Άνοια Κοινότητα» στην Ευρώπη.

Πολλές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, συνειδητοποίησαν την ανάγκη να δράσουν και να 

αλλάξουν για να βελτιώσουν την υποστήριξη των ατόμων με άνοια. Για να τους επιτραπεί να 

ζήσουν καλύτερα στην κοινότητα, ξεκίνησε ένας δρόμος για τη μεταμόρφωση της ζωής των 

ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους.

Αυτή η πρόκληση στοχεύει να ξεκινήσει μια πορεία όπου οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να 

μετατραπούν σε ένα δίχτυ ικανό να καλωσορίσει και να εμπλέξει άτομα με άνοια. Αυτό το 

μονοπάτι περιλαμβάνει ψυχαγωγικές, πολιτ ιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 

προσανατολισμένες στη συμμετοχή των πολιτών.

Μερικά παραδείγματα:

Το Μιλάνο, ήταν η πρώτη φιλική προς την άνοια κοινότητα στην Ιταλία, όπου οι άνθρωποι 

συλλέγουν πληροφορίες για να εντοπίσουν εμπόδια και ανάγκες  που δημιουργεί η άνοια. Οι 

έμποροι παρακολούθησαν μαθήματα για να μάθουν πώς να κάνουν το κατάστημά τους 

προσβάσιμο σε άτομα με άνοια και πώς να παρέμβουν σωστά σε δύσκολες καταστάσεις. Οι 

αστυνομικοί , οι υπάλληλοι του δήμου και το προσωπικό της δημοτικής βιβλιοθήκης 

παρακολούθησαν συγκεκριμένα μαθήματα. Μετά τα μαθήματα, λήφθηκε η απόφαση ότι ένας  

χώρος στις βιβλιοθήκες θα μπορούσε να είναι τόπος συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών για 

όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Ο δήμος Μπέργκαμο εφάρμοσε το πρόγραμμα «Εθελοντής στο σπίτι»: μετά από μια 

περίοδο εξάσκησης, νέοι εθελοντές πηγαίνουν στα σπίτια των ατόμων με άνοια για να 

προσφέρουν υποστήριξη και να ακούνε αυτούς και τις οικογένειές τους. Οι νέοι εθελοντές 

υποστηρίζονται πάντα από ειδικούς( εθελοντές )για να αντιμετωπίσουν σωστά και συνειδητά 

οποιοδήποτε πρόβλημα.

8.2.  ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
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2.  Αλτσχάιμερ Cafe

Το La Grande Famiglia Onlus προσφέρει δωρεάν χώρους όπου οι ασθενείς μπορούν να 

περάσουν χαρούμενες στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής, για αρκετές ώρες την εβδομάδα. 

Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από νόσο του 

Αλτσχάιμερ, αλλά και της οικογένειας του ασθενούς.

Το Αλτσχάιμερ Cafe στο Παλέρμο είναι η πρώτη εγκατάσταση αναψυχής για ασθενείς με 

Αλτσχάιμερ που γεννήθηκαν στη Σικελία και εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2013.

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ που προσφέρονται στο 

Αλτσχάιμερ Cafe είναι:

• γνωστικά κίνητρα

• δημιουργικά εργαστήρια

• εικαστική θεραπεία  και μουσικοθεραπεία

• ανθοκομία

Οι δραστηριότητες για τις οικογένειες των ασθενών με Αλτσχάιμερ είναι:

• σεμινάρια για εκπαίδευση και πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του Αλτσχάιμερ

• ομαδική ή ατομική ψυχολογική υποστήριξη

• νομικές συμβουλές

Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες καθοδηγείται πάντα από το εξειδικευμένο 

προσωπικό του συλλόγου. Οι ασθενείς και οι οικογένειες τους είναι πραγματικά ικανοποιημένοι 

με αυτήν την ευκαιρία.

Μιλώντας για τα προβλήματα που φέρνει η άνοια, τα άτομα που νοσούν και οι οικογένειες 

τους  μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις δικές τους καταστάσεις. Οι συγγενείς βλέπουν ότι 

δεν είναι οι μόνοι που αισθάνονται αδύναμοι, ανήμποροι, στενοχωρημένοι. Τα άτομα με άνοια 

μπορούν να αισθάνονται ικανά να επηρεάσουν αυτήν την κατάσταση και όχι μόνο να υποφέρουν 

από αυτήν.

3. Ημερήσιο Κέντρο Φροντίδας για άτομα με Αλτσχάιμερ

Το La Grande Famiglia Onlus φιλοξενεί επίσης Ημερήσιο Κέντρο Φροντίδας για άτομα με 



90

Αλτσχάιμερ το οποίο είναι ανοιχτό από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.  πέντε ημέρες την εβδομάδα. Σε 

αυτό το κέντρο, οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, μετά 

από αποστολή του Κέντρου Γνωστικών Ελλειμμάτων και Άνοιας της Λειτουργικής Μονάδας 

Νευρολογίας και Νευρο-Φυσιοπαθολογίας Πολυκλινικής του Παλέρμου, η οποία συνήθως τα 

φροντίζει. Στο  La Grande Famiglia Alzheimer, το εξειδικευμένο προσωπικό φροντίζει τους 

ασθενείς σε δομικό πλαίσιο με βάση τις ανάγκες τους

Αυτοί είναι οι στόχοι του Ημερήσιου Κέντρου Φροντίδας για τους ασθενείς με 

Αλτσχάιμερ:

• βελτίωση της λειτουργικής, ψυχολογικής κατάστασης και συμπεριφοράς 

• ενθάρρυνση των κοινωνικών  δεξιοτήτων

• προγραμματισμός παρεμβάσεων υποστήριξης για μέλη της οικογένειας και φροντιστές

• προώθηση της ψυχικής ευεξίας και της σωματικής υγείας

• βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων με τη συμμετοχή εθελοντών και μελών της 

οικογένειας σε δραστηριότητες

• απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση ασθενειών
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2019 ξεκινήσαμε μια εκστρατεία «Όλοι μαζί να χτυπήσουμε την Άνοια» οργανώνοντας έναν 

αγώνα δρόμου 5 χλμ μαζί με μια άλλη  ΜΚΟ, η οποία διοργανώνει δωρεάν αγώνες δρόμου 5 χλμ 

κάθε Σάββατο. Η ιδέα μας είναι να οργανώσουμε την κούρσα μία φορά το χρόνο με σκοπό «Όλοι 

μαζί να χτυπήσουμε την Άνοια» και να ωθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να τρέχουν σε 

καθημερινή βάση ως αθλητική πρόληψη της άνοιας. Περισσότερα από 100 μέλη συμμετείχαν 

στη διαδρομή το 2019 μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Η επόμενη διαδρομή 5 χλμ  

θα είναι στις 25 Απριλίου 2020.

8.3.   ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1.  Το Αλτσχάιμερ στη  Βουλγαρία
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Ο κύριος νόμιμος στόχος του ŁTA είναι να βοηθήσει άτομα με νόσο του Αλτσχάιμερ ή άλλη 

άνοια, καθώς και τη σταδιοδρομία τους και τις οικογένειές τους.

Διευθύνουν ένα σπίτι ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλα 

σύνδρομα άνοιας, παρέχοντας:

• εξειδικευμένη φροντίδα

• συνεδρίες  με έναν ψυχίατρο μία φορά την εβδομάδα

• καθημερινά ατομικά μαθήματα με ψυχολόγο και λογοθεραπευτή

Μέσω των προγραμμάτων υπολογιστών AfaSystem και RehaCom παρέχεται

• καθημερινή εργασιακή θεραπεία, εικαστική θεραπεία  και μουσικοθεραπεία

• φυσική αποκατάσταση τρεις φορές την εβδομάδα

• σπιτική ατμόσφαιρα, ευγένεια και αποδοχή

• κοινόχρηστος  χώρος θεραπείας

Διοργανώνονται  διάφορες εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων τέχνης.

συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, μοντέλα, εγκαταστάσεις, 

ψηφιδωτά - μια ποικιλία μορφών και τεχνικών.

8.4.   ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

1.  Αλτσχάιμερ στην πόλη Λοτζ- Πολωνία
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1.  Κατ 'Οικον Φροντιδα:

Το πρόγραμμα Alzheimer Athens Home 

Care έχει σχεδιαστεί για άτομα με άνοια που δεν 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των κέντρων 

ημερήσιας φροντίδας λόγω προβλημάτων 

κινητικότητας. Το πρόγραμμα στοχεύει να 

επιτρέψει στα άτομα με άνοια να παραμείνουν 

στην κοινότητα για όσο το δυνατόν περισσότερο 

και να αποφύγουν τη φροντίδα των ιδρυμάτων. 

Οι επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης 

επισκέπτονται τακτικά άτομα με άνοια στο σπίτι 

και προσφέρουν νοσηλευτικές υπηρεσίες, φυσιοθεραπεία και γνωστική εκπαίδευση σε άτομα που 

επηρεάζονται και συμβουλευτική ή ψυχοεκπαίδευση στους φροντιστές τους.

2. Εκπαιδευτικα Προγραμματα:

Ο Σύλλογος οργανώνει πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα και ομάδες υποστήριξης για 

φροντιστές ατόμων με άνοια.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια (οκτώ 2ωρες 

συνεδρίες) πραγματοποιούνται σε τακτική βάση 

κατά τη διάρκεια του έτους, διδάσκοντας στους 

ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ύ ς  φ ρ ο ν τ ι σ τ έ ς  π ώ ς  ν α 

αντιμετωπίσουν το πρακτικό και ψυχολογικό 

βάρος της άνοιας..

Αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται στην παροχή ειδικών αναγκών των φροντιστών 

προσφέροντας:

• Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα άνοιας, την εξέλιξη και τις 

διαθέσιμες θεραπείες

• Ειδικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη σωματική, 

ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση της άνοιας

8.25.  ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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