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Μ.1.1 Διαφορετικές μορφές άνοιας και τα χαρακτηριστικά τους 
 

Η άνοια είναι ένας γενικός όρος για απώλεια μνήμης και άλλες ψυχικές ικανότητες αρκετά 

σοβαρές ώστε να παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή. Προκαλείται από φυσικές αλλαγές 

στον εγκέφαλο. Το Αλτσχάιμερ είναι ο πιο κοινός τύπος άνοιας, αλλά υπάρχουν πολλά 

είδη. 

 

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, η απώλεια μνήμης μπορεί να γίνει πρόβλημα. Είναι 

φυσιολογικό η μνήμη να επηρεάζεται από το άγχος, την κούραση ή ορισμένες ασθένειες 

και φάρμακα. Αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό εάν συμβαίνει περιστασιακά, αλλά αν 

επηρεάζει την καθημερινή ζωή ενός ατόμου ή γίνεται ανησυχητικό, πρέπει να αναζητηθούν 

ιατρικές συμβουλές. 

 

Αλλά η άνοια δεν είναι απλώς απώλεια μνήμης. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο 

που οι άνθρωποι μιλούν, σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται. Είναι επίσης 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι η άνοια δεν αποτελεί φυσικό μέρος της γήρανσης. 

Τι είναι η άνοια; 
 

Η άνοια είναι ένα σύνδρομο (μια ομάδα σχετικών συμπτωμάτων) που σχετίζεται με μια 

συνεχιζόμενη πτώση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

προβλήματα με: 

 

• απώλεια μνήμης 

• ταχύτητα σκέψης 

• πνευματική ευκρίνεια και ταχύτητα 

• Γλώσσα 

• κατανόηση 

• κρίση 

• διάθεση 

• κίνηση 

• δυσκολίες στην πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων 

 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αιτίες άνοιας. Οι άνθρωποι συχνά μπερδεύονται για τη 

διαφορά μεταξύ της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας. Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι 

ένας τύπος άνοιας και μαζί με την αγγειακή άνοια αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων. Τα άτομα με άνοια μπορεί να αποστασιοποιηθούν ή να μην 

ενδιαφέρονται για τις συνηθισμένες δραστηριότητές τους ή μπορεί να έχουν προβλήματα 

ελέγχου των συναισθημάτων τους. Μπορούν επίσης να βρουν κοινωνικές καταστάσεις 

απαιτητικές και χάνουν το ενδιαφέρον για κοινωνικοποίηση. Οι πτυχές της 
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προσωπικότητάς τους μπορεί να αλλάξουν. Ένα άτομο με άνοια μπορεί να χάσει 

ενσυναίσθηση (κατανόηση και συμπόνια), μπορεί να δει ή να ακούσει πράγματα που άλλοι 

άνθρωποι δεν κάνουν (ψευδαισθήσεις). Επειδή τα άτομα με άνοια μπορεί να χάσουν την 

ικανότητα να θυμούνται τα γεγονότα ή να κατανοούν πλήρως το περιβάλλον ή τις 

καταστάσεις τους, μπορεί να φαίνονται σαν να μην λένε την αλήθεια ή να αγνοούν 

προφανώς τα προβλήματα. Καθώς η άνοια επηρεάζει τις πνευματικές ικανότητες ενός 

ατόμου, μπορεί να βρουν δύσκολο τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Η διατήρηση 

της ανεξαρτησίας τους μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα. Ένα άτομο με άνοια θα 

χρειαστεί συνεπώς βοήθεια από φίλους ή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας 

στη λήψη αποφάσεων. 

 

Γιατί είναι σημαντικό να γίνει μια διάγνωση; 
 

Παρόλο που δεν υπάρχει θεραπεία για άνοια σήμερα, εάν διαγνωστεί έγκαιρα, υπάρχουν 

τρόποι να επιβραδυνθεί και να διατηρηθεί η ψυχική λειτουργία. Η διάγνωση μπορεί να 

βοηθήσει τα άτομα με άνοια να έχουν τη σωστή θεραπεία και υποστήριξη και να 

βοηθήσουν όσους βρίσκονται κοντά τους να προετοιμάσουν και να προγραμματίσουν το 

μέλλον. Με τη θεραπεία και την υποστήριξη, πολλοί άνθρωποι είναι σε θέση να έχουν 

δραστήριες, πλήρεις ζωές. Τα συμπτώματα της άνοιας τείνουν να επιδεινώνονται με το 

χρόνο. Στα πολύ αργότερα στάδια της άνοιας, οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κάνουν 

πολύ λιγότερο για τον εαυτό τους και μπορεί να χάσουν μεγάλο μέρος της ικανότητάς τους 

να επικοινωνούν. 

Πόσο  συχνή είναι η άνοια; 
 

Το 2015, ο αριθμός των ατόμων με άνοια ήταν περίπου 10,5 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Οι 

προβλέψεις είναι ανησυχητικές, καθώς προβλέπεται ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων 

ατόμων θα αυξηθεί σε 13,4 εκατομμύρια μέχρι το 2030 και σε 18,7 εκατομμύρια μέχρι το 

2050. 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πιο κοινή αιτία άνοιας στην ΕΕ είναι η νόσος του 

Αλτσχάιμερ (περίπου το 50-70% των περιπτώσεων) και τα διαδοχικά εγκεφαλικά επεισόδια 

που οδηγούν σε πολυεμφρακτική άνοια (περίπου 30%). Άλλα αίτια είναι η νόσος του Pick, 

η ασθένεια του Binswanger, η άνοια Lewy-Body και άλλα. 

 

Συχνά χρησιμοποιούμενες ταξινομήσεις άνοιας 
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Ενώ οι διάφοροι τύποι ασθενειών ποικίλουν, υπάρχουν μερικές συχνά χρησιμοποιούμενες 

ταξινομήσεις για να τις περιγράψουμε: 

 

Φλοιώδη άνοια: Η βλάβη του εγκεφάλου επηρεάζει κυρίως τον φλοιό του εγκεφάλου ή το 

εξωτερικό στρώμα. Τείνει να προκαλεί προβλήματα στη μνήμη, στη γλώσσα, στη σκέψη και 

στην κοινωνική συμπεριφορά. 

 

Υποφλοιώδης άνοια: Επηρεάζει τμήματα του εγκεφάλου κάτω από τον φλοιό. Οι 

υποφλοιώδεις τύποι τείνουν να προκαλούν μεταβολές στα συναισθήματα και την κίνηση 

εκτός από τα προβλήματα με τη μνήμη. 

 

Προοδευτική άνοια: Αυτός ο τύπος επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, 

παρεμβαίνοντας σταδιακά σε περισσότερες γνωστικές ικανότητες και καθημερινές 

δραστηριότητες. 

 

Πρωτογενής άνοια: Αυτός ο τύπος δεν προκύπτει από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Η 

νόσος του Alzheimer είναι πρωτογενής. 

 

Δευτερογενής άνοια: Η κατάσταση εμφανίζεται ως αποτέλεσμα σωματικής ασθένειας ή 

τραυματισμού. 

 

Ορισμένοι τύποι χωρούν σε περισσότερες από μία από αυτές τις ταξινομήσεις. Για 

παράδειγμα, η ασθένεια Azheimer θεωρείται προοδευτική και φλοιώδης. 

 

 

Μ.1.1.1 Ασθένεια Alzheimer 
 

Ενδείξεις και συμπτώματα της νόσου του Alzheimer 

 
Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική κατάσταση, που σημαίνει ότι τα 

συμπτώματα αναπτύσσονται σταδιακά για πολλά χρόνια και τελικά γίνονται πιο σοβαρά. 

Επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες του εγκεφάλου. Το πρώτο σημάδι της νόσου του 

Alzheimer είναι συνήθως μικρά προβλήματα μνήμης. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε 

να είναι το να ξεχάσει κανείς τις πρόσφατες συνομιλίες ή γεγονότα και να ξεχάσει τα 

ονόματα τόπων και αντικειμένων. 

 

Καθώς αναπτύσσεται η κατάσταση, τα προβλήματα μνήμης γίνονται πιο σοβαρά και 

μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω συμπτώματα, όπως: 
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• σύγχυση, αποπροσανατολισμό και το να χαθεί κανείς σε γνωστά μέρη 

• δυσκολία σχεδιασμού ή λήψης αποφάσεων 

• προβλήματα με την ομιλία και τη γλώσσα 

• προβλήματα κίνησης χωρίς βοήθεια ή εκτέλεσης καθηκόντων αυτοεξυπηρέτησης 

• αλλαγές στην προσωπικότητα, όπως η επιθετικότητα, η απαιτητικότητα και η ύπαρξη 

καχυποψίας για τους άλλους 

• ψευδαισθήσεις (βλέποντας ή ακούγοντας πράγματα που δεν υπάρχουν) και 

παραισθήσεις (πιστεύοντας ότι είναι αναληθή) 

• χαμηλή διάθεση ή άγχος 

Ποιος επηρεάζεται; 
 

Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι πιο συχνή σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο κίνδυνος της 

νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας αυξάνεται με την ηλικία, επηρεάζοντας 

κατ 'εκτίμηση 1 στους 14 ανθρώπους άνω των 65 ετών και 1 στους 6 ανθρώπους άνω των 

80 ετών. Αλλά περίπου 1 στις 20 περιπτώσεις νόσου του Αλτσχάιμερ επηρεάζει άτομα 

ηλικίας 40 έως 65 ετών. Αυτό ονομάζεται νόσος του Alzheimer πρόωρης ή νεαρής ηλικίας. 

 

Λήψη διάγνωσης 
 

Καθώς τα συμπτώματα της νόσου του Alzheimer εξελίσσονται αργά, μπορεί να είναι 

δύσκολο να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι τα 

προβλήματα μνήμης είναι απλώς ένα μέρος του να μεγαλώνεις. Επίσης, η ίδια η ασθένεια 

μπορεί να εμποδίσει (αλλά όχι πάντα) τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν αλλαγές στη 

μνήμη τους. Αλλά η ασθένεια του Αλτσχάιμερ δεν είναι ένα «φυσιολογικό» μέρος της 

διαδικασίας γήρανσης. Μια ακριβής και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ 

μπορεί να σας δώσει την καλύτερη ευκαιρία να προετοιμαστείτε και να σχεδιάσετε  το 

μέλλον, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε θεραπεία ή υποστήριξη που μπορεί να 

βοηθήσει. 

 

Εάν είναι δυνατόν, κάποιος που γνωρίζει καλά τον πάσχοντα πρέπει να είναι μαζί του, 

καθώς μπορεί να βοηθήσει στην περιγραφή οποιωνδήποτε αλλαγών ή προβλημάτων που 

έχει παρατηρήσει. Εάν ένα άτομο ανησυχεί για κάποιον άλλο, θα πρέπει να τον ενθαρρύνει 

να κλείσει ένα ραντεβού και ίσως να προτείνει να πάει μαζί του. Δεν υπάρχει κανένα τεστ 

που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της νόσου του Alzheimer. Και είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα προβλήματα μνήμης δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι το 

άτομο έχει νόσο Alzheimer. 

 

Εάν υπάρχει υποψία για ασθένεια του Alzheimer, ο πάσχων μπορεί να παραπεμφθεί σε 

ειδική υπηρεσία για: 
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• να αξιολογήσει τα συμπτώματα με περισσότερες λεπτομέρειες 

• να κάνει περαιτέρω εξετάσεις, όπως μαγνητικές εγκεφάλου εάν είναι απαραίτητο 

• να δημιουργήσει ένα σχέδιο θεραπείας και περίθαλψης 

 

Πώς θεραπεύεται η νόσος του Alzheimer 
 

Σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο του Alzheimer, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα 

φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων. 

Διάφοροι άλλοι τύποι υποστήριξης είναι επίσης διαθέσιμοι για να βοηθήσουν τα άτομα 

που πάσχουν  από την νόσο Alzheimer να ζουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, όπως η 

πραγματοποίηση αλλαγών στο περιβάλλον του σπιτιού τους, ώστε να είναι ευκολότερο να 

μετακινηθούν και να θυμηθούν καθημερινές εργασίες. Οι ψυχολογικές θεραπείες, όπως η 

θεραπεία γνωστικής διέγερσης, μπορούν επίσης να προσφερθούν για να βοηθήσουν στην 

υποστήριξη της μνήμης, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και της ικανότητας 

γλωσσών. 

 

Τα άτομα με νόσο του Alzheimer μπορούν να ζήσουν για αρκετά χρόνια αφού αρχίσουν να 

αναπτύσσουν συμπτώματα. Αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε 

άτομο. Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια ασθένεια που περιορίζει τη ζωή, παρόλο που 

πολλοί άνθρωποι που διαγνώσκονται με την πάθηση θα πεθάνουν από μια άλλη αιτία. 

Δεδομένου ότι η νόσος του Alzheimer είναι μια προοδευτική νευρολογική κατάσταση, 

μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατάποσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναρρόφηση 

(τροφή που εισπνέεται στους πνεύμονες), η οποία μπορεί να προκαλέσει συχνές μολύνσεις 

στο στήθος. Είναι επίσης κοινό για τα άτομα με νόσο του Αλτσχάιμερ να έχουν τελικά 

δυσκολία στην κατανάλωση φαγητού και να έχουν μειωμένη όρεξη. 

 

Υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι τα άτομα με νόσο του Αλτσχάιμερ χρειάζονται 

παρηγορητική φροντίδα. Αυτό περιλαμβάνει υποστήριξη για τις οικογένειες, καθώς και για 

το άτομο με Αλτσχάιμερ. 

 

Μπορεί να προληφθεί η νόσο του Alzheimer; 
 

Καθώς η ακριβής αιτία της νόσου του Alzheimer δεν είναι ξεκάθαρη, δεν υπάρχει κανένας 

γνωστός τρόπος για την πρόληψη της πάθησης. 

 

Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο ή να 

καθυστερήσουν την έναρξη της άνοιας, όπως: 

 

• να σταματήσει κανείς το κάπνισμα και να μειώσει το αλκοόλ 
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• να έχει μια υγιή, ισορροπημένη διατροφή και να διατηρεί ένα υγιές βάρος 

• να μένει σωματικά και διανοητικά δραστήριος 

 

Αυτά τα μέτρα έχουν και άλλα οφέλη για την υγεία, όπως η μείωση του κινδύνου 

καρδιαγγειακών παθήσεων και η βελτίωση της συνολικής ψυχικής υγείας. 

 

M.1.1.2 Αγγειακή άνοια 
 

Η αγγειακή άνοια είναι ένας κοινός τύπος άνοιας που προκαλείται από μειωμένη ροή 

αίματος στον εγκέφαλο. Τείνει να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, αν και μερικές 

φορές είναι δυνατόν να επιβραδυνθεί. 

 

Συμπτώματα αγγειακής άνοιας 
 

Η αγγειακή άνοια μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά ή να έρθει αργά με την πάροδο του χρόνου. 

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

 

• βραδύτητα σκέψης 

• δυσκολία σχεδιασμού και κατανόησης 

• προβλήματα συγκέντρωσης 

• αλλαγές στη διάθεση, στην προσωπικότητα ή στη συμπεριφορά 

• αίσθημα αποπροσανατολισμού και σύγχυσης 

• δυσκολία στο περπάτημα και στη διατήρηση της ισορροπίας 

• συμπτώματα της νόσου του Αλτσχάιμερ, όπως προβλήματα μνήμης και γλώσσας (πολλά 

άτομα με αγγειακή άνοια έχουν επίσης νόσο του Αλτσχάιμερ) 

 

Αυτά τα προβλήματα μπορούν να καταστήσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όλο και 

πιο δύσκολες και κάποιος με την πάθηση αυτή μπορεί τελικά να μην είναι σε θέση να 

φροντίσει τον εαυτό τους. 

 

Κάνοντας Διάγνωση 
 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ένας υποψήφιος πάσχων πρέπει να δει τον παθολόγο του εάν 

πιστεύει ότι έχει πρόωρα συμπτώματα άνοιας, ειδικά εάν είναι άνω των 65 ετών. Εάν 

εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο, η θεραπεία μπορεί να εμποδίσει την αγγειακή άνοια να 

επιδεινωθεί ή τουλάχιστον να την επιβραδύνει. Ο παθολόγος μπορεί να κάνει μερικούς 

απλούς ελέγχους για να προσπαθήσει να βρει την αιτία των συμπτωμάτων σας και μπορεί 

να παραπέμψει τον πάσχοντα σε μια κλινική μνήμης ή σε κάποιον άλλο ειδικό για 

περαιτέρω εξετάσεις, αν χρειαστεί. 
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Δεν υπάρχει ενιαία εξέταση για αγγειακή άνοια. Για τη διάγνωση χρειάζονται τα εξής: 

 

• αξιολόγηση των συμπτωμάτων - για παράδειγμα, εάν υπάρχουν τυπικά συμπτώματα 

αγγειακής άνοιας 

• πλήρες ιατρικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένης της ερώτησης για ιστορικό καταστάσεων 

που σχετίζονται με αγγειακή άνοια, όπως εγκεφαλικά επεισόδια ή υψηλή αρτηριακή πίεση 

• μια αξιολόγηση των διανοητικών ικανοτήτων -αυτό συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά 

από ασκήσεις και ερωτήσεις 

• σάρωση του εγκεφάλου, όπως σάρωση μαγνητικής τομογραφίας, σάρωση CT ή μία 

σάρωση υπολογιστικής τομογραφίας (SPECT) μεμονωμένων φωτονίων - αυτό μπορεί να 

ανιχνεύσει σημάδια άνοιας και βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. 

 

Θεραπείες για αγγειακή άνοια 
Δεν υπάρχει σήμερα θεραπεία για αγγειακή άνοια και δεν υπάρχει τρόπος να αντιστραφεί 

οποιαδήποτε απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων που συνέβη πριν από τη διάγνωση της 

πάθησης. Αλλά η θεραπεία μπορεί μερικές φορές να βοηθήσει στην επιβράδυνση της 

αγγειακής άνοιας. Η θεραπεία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας, η 

οποία μπορεί να μειώσει την ταχύτητα με την οποία χάνονται τα εγκεφαλικά κύτταρα. 

Αυτό συχνά συνεπάγεται: 

 

• υγιεινή διατροφή 

• απώλεια βάρους εάν το άτομο είναι υπέρβαρο 

• διακοπή του καπνίσματος 

• άσκηση 

• μείωση του αλκοόλ 

• λήψη φαρμάκων, όπως φάρμακα για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης, τη 

μείωση της χοληστερόλης ή την πρόληψη θρόμβων αίματος 

 

Άλλες θεραπείες όπως η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, οι δραστηριότητες άνοιας 

(όπως οι καφετέριες μνήμης) και οι ψυχοθεραπευτικές θεραπείες μπορούν να συμβάλουν 

στη μείωση του αντίκτυπου των υφισταμένων προβλημάτων. 

 

 

Μέλλουσα κατάσταση αγγειακής άνοιας 
 

Η αγγειακή άνοια συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να 

συμβεί σε ξαφνικά βήματα, με περιόδους μεταξύ των οποίων τα συμπτώματα δεν 

αλλάζουν πολύ, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα συμβεί αυτό. Απαιτείται 
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συνήθως βοήθεια κατ 'οίκον και ορισμένοι άνθρωποι θα χρειαστούν τελικά φροντίδα σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα. Αν και η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει, η αγγειακή άνοια μπορεί να 

μειώσει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Αλλά αυτό είναι πολύ μεταβλητό και πολλοί 

άνθρωποι ζουν για πολλά χρόνια με την πάθηση αυτή ή πεθαίνουν από κάποια άλλη αιτία. 

 

Αιτίες αγγειακής άνοιας 
 

Η αγγειακή άνοια προκαλείται από μειωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο, η οποία 

προκαλεί βλάβες και τελικά σκοτώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτό μπορεί να αναπτυχθεί 

ως αποτέλεσμα: 

 

• στένωσης και απόφραξης των μικρών αιμοφόρων αγγείων στο εσωτερικό του εγκεφάλου 

• ενός εγκεφαλικού επεισοδίου (όπου η παροχή αίματος σε ένα τμήμα του εγκεφάλου 

διακόπτεται ξαφνικά) 

• πολλών "μίνι εγκεφαλικών επεισοδίων" που προκαλούν μικροσκοπική αλλά ευρέως 

διαδεδομένη βλάβη στον εγκέφαλο 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα προβλήματα αυτά συνδέονται με υποβόσκουσες παθήσεις - 

όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης - και με παράγοντες του τρόπου ζωής όπως 

το κάπνισμα και το υπερβολικό βάρος. Η αντιμετώπισή τους μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

αγγειακής άνοιας αργότερα, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ακριβώς πόσο μπορεί να 

μειωθεί ο κίνδυνος άνοιας. 

 

M.1.1.3 Άνοια με σωμάτια Lewy 
 

Η άνοια με σωμάτια Lewy (DLB) προκαλεί προβλήματα με τις διανοητικές ικανότητες και 

μερικές άλλες δυσκολίες. Τα συμπτώματα τείνουν να εμφανίζονται σταδιακά και να 

χειροτερεύουν αργά για αρκετά χρόνια, αν και η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει. 
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Προβλήματα με τις πνευματικές ικανότητες 
 

Όπως και με άλλους τύπους άνοιας, η άνοια με τα σωμάτια Lewy προκαλεί συνήθως 

προβλήματα με: 

 

•  την ταχύτητα της σκέψης 

•  την κατανόηση 

•  την κρίση 

•  την οπτική αντίληψη 

• τη γλώσσα 

• τη μνήμη (αλλά σημαντική απώλεια μνήμης μπορεί να μην συμβεί μέχρι πολύ αργότερα) 

 

Αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι σταθερά αλλά τυπικά τείνουν να έρχονται και να 

φεύγουν. Υπάρχουν επίσης και άλλα συμπτώματα άνοιας με σωμάτια Lewy που μπορούν 

να βοηθήσουν στη διάκριση από άλλους τύπους άνοιας, όπως: 

 

• σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ επαγρύπνησης και σύγχυσης ή υπνηλίας - αυτό μπορεί 

να συμβεί απροσδόκητα και να αλλάξει σε ώρες ή ημέρες 

• αργή κίνηση, άκαμπτα άκρα, τρεμούλιασμα (ανεξέλεγκτο τρέμουλο) και σύρσιμο κατά το 

περπάτημα - παρόμοια με τη νόσο του Πάρκινσον 

• το να βλέπετε ή μερικές φορές να ακούτε πράγματα που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις) 

- αυτά μπορεί να κυμαίνονται από ευχάριστα έως δυσάρεστα 

• λιποθυμία, αστάθεια και πτώσεις 

• διαταραγμένο ύπνο - αυτό θα μπορούσε να είναι η ομιλία στον ύπνο, κίνηση κατα τη 

διάρκεια των ονείρων ή υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• δυσκολία στην κατάποση 

• κατάθλιψη 

Οι καθημερινές δραστηριότητες καθίστανται όλο και πιο δύσκολες και μπορεί να υπάρχουν 

και άλλα προβλήματα υγείας, όπως τραυματισμός μετά από πτώση ή λοίμωξη στο στήθος 

που προκαλείται από τυχαία εισπνοή τροφής. 

 

Μ.1.1.4 Ανάμικτη άνοια 
 

Στην πιο κοινή μορφή μικτής άνοιας, οι αφύσικες πρωτεϊνικές αποθέσεις που σχετίζονται 

με τη νόσο του Alzheimer συνυπάρχουν με προβλήματα αιμοφόρων αγγείων που 

συνδέονται με αγγειακή άνοια. Οι μεταβολές του εγκεφάλου του Αλτσχάιμερ επίσης 

συνυπάρχουν συχνά με τα σωμάτια Lewy. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο μπορεί να 

έχει αλλαγές στον εγκέφαλο που συνδέονται με τις τρεις συνθήκες - ασθένεια του 

Alzheimer, αγγειακή άνοια και άνοια με σωμάτια Lewy. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν με 

ακρίβεια πόσοι ενήλικες διαγνωσμένοι με συγκεκριμένο τύπο άνοιας έχουν πράγματι μικτή 
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άνοια, αλλά οι αυτοψίες δείχνουν ότι η πάθηση μπορεί να είναι πολύ πιο κοινή από ότι 

είχαν συνειδητοποιήσει προηγουμένως. Οι μελέτες αυτοψίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο 

στο να διαφωτίσουν την ανάμικτη άνοια, επειδή οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να 

μετρήσουν τις περισσότερες αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την άνοια στα 

ζωντανά άτομα. Στις πιο ενημερωτικές μελέτες, οι ερευνητές συσχετίζουν τη γνωστική 

υγεία κάθε συμμετέχοντος και τα διαγνωσμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια της ζωής με 

την ανάλυση του εγκεφάλου μετά το θάνατο. 

 

Συμπτώματα της μικτής άνοιας 

 
Τα μικτά συμπτώματα άνοιας μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με τους τύπους αλλαγών του 

εγκεφάλου και τις περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 

συμπτώματα μπορεί να είναι παρόμοια ή ακόμη και να μην διακρίνονται από τα 

συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ ή άλλου τύπου άνοιας. Σε άλλες περιπτώσεις, τα 

συμπτώματα ενός ατόμου ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 

ένας τύποι άνοιας. 

 

Κάνοντας Διάγνωση 
 

Μια διάγνωση μικτής άνοιας προκύπτει μετά από μια αυτοψία στον εγκέφαλο. Τα 

περισσότερα άτομα των οποίων οι αυτοψίες δείχνουν ότι είχαν μεικτή άνοια διαγνώστηκαν 

με έναν συγκεκριμένο τύπο άνοιας κατά τη διάρκεια της ζωής, συνηθέστερα με τη νόσο του 

Alzheimer. 

 

Για παράδειγμα, στη μελέτη "Μνήμη και γήρανση" που περιλαμβάνει μακροχρόνιες 

γνωστικές εκτιμήσεις, ακολουθούμενη από ενδεχόμενη αυτοψία στον εγκέφαλο, το 94% 

των συμμετεχόντων που είχαν διαγνωστεί με άνοια διαγνώστηκαν με Alzheimer's. Οι 

αυτοψίες αυτών που διαγνώστηκαν με το Αλτσχάιμερ έδειξαν ότι το 54% είχε 

συνυπάρχουσα παθολογία. Η πιο συνηθισμένη συνυπάρχουσα ανωμαλία ήταν 

προηγουμένως ανιχνεύσιμοι θρόμβοι αίματος ή άλλες ενδείξεις αγγειακής νόσου. Τα Lewy 

σωμάτια ήταν η δεύτερη συνηθέστερη συνυπάρχουσα ανωμαλία. 

 

Αιτίες και κίνδυνοι 
 

Αν και η μικτή άνοια μπορεί σπάνια να διαγνωσθεί κατά τη διάρκεια της ζωής, πολλοί 

ερευνητές πιστεύουν ότι αξίζει περισσότερης προσοχής επειδή ο συνδυασμός δύο ή 

περισσοτέρων τύπων μεταβολών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την άνοια μπορεί να 

έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον εγκέφαλο παρά μόνο ένας τύπος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 
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η παρουσία περισσότερων από έναν τύπο αλλαγής που σχετίζεται με την άνοια μπορεί να 

αυξήσει τις πιθανότητες ενός ατόμου να αναπτύξει συμπτώματα. 

 

Θεραπεία και αποτελέσματα 
 

Επειδή στα περισσότερα άτομα με μικτή άνοια γίνεται διάγνωση με έναν τύπο άνοιας, οι 

γιατροί συχνά βασίζουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τον τύπο της άνοιας που έχει 

διαγνωσθεί. Δεν έχουν εγκριθεί συγκεκριμένα φάρμακα για τη θεραπεία της μικτής άνοιας. 

Οι ιατρικοί ειδικοί που πιστεύουν ότι η νόσος του Alzheimer συγκαταλέγεται μεταξύ των 

παθήσεων που συμβάλλουν στην άνοια ενός ατόμου μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

συνταγογράφησης των φαρμάκων που έχουν εγκριθεί για τη νόσο του Αλτσχάιμερ. 

 

Πολλοί ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι η αυξανόμενη κατανόηση της μικτής άνοιας, σε 

συνδυασμό με την αναγνώριση ότι οι αγγειακές μεταβολές είναι η συνηθέστερη 

συνυπάρχουσα εγκεφαλική αλλαγή, μπορεί να δημιουργήσει μια ευκαιρία για τη μείωση 

του αριθμού των ατόμων που αναπτύσσουν άνοια. Ο έλεγχος των γενικών παραγόντων 

κινδύνου για ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων μπορεί επίσης να 

προστατεύσει τον εγκέφαλο από τις αγγειακές αλλαγές. 

 

Μ.1.1.5 Άλλοι τύποι άνοιας 

 

Νόσος Creutzfeldt-Jakob 
 

Οι ασθένειες Prion, όπως η νόσος Creutzfeldt-Jakob, εμφανίζονται όταν η πρωτεΐνη πριόν, 

η οποία βρίσκεται σε ολόκληρο το σώμα, αλλά η κανονική της λειτουργία δεν είναι ακόμη 

γνωστή, αρχίζει να αναδιπλώνεται σε ένα ανώμαλο τρισδιάστατο σχήμα. Αυτή η αλλαγή 

σχήματος ενεργοποιεί σταδιακά την πρωτεΐνη πρίον στον εγκέφαλο για να διπλώσει στο 

ίδιο ανώμαλο σχήμα. Η CJD (η νόσος) προκαλεί έναν τύπο άνοιας που επιδεινώνεται 

ασυνήθιστα γρήγορα. Οι συχνότερες αιτίες της άνοιας, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, η 

άνοια με τα σωμάτια Lewy και η μετωπιαγωγική άνοια, συνήθως προχωρούν πιο αργά. 

Μέσω μιας διαδικασίας που οι επιστήμονες δεν κατανοούν ακόμα, η λανθασμένη 

πρωτεΐνη πριονιών καταστρέφει τα κύτταρα του εγκεφάλου. Η προκύπτουσα βλάβη οδηγεί 

σε ταχεία πτώση της σκέψης και της λογικής καθώς και σε ακούσιες μυϊκές κινήσεις, 

σύγχυση, δυσκολία στο περπάτημα και αλλαγές στη διάθεση. Η CJD είναι σπάνια, 

συμβαίνει περίπου σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους ετησίως παγκοσμίως. 

 

Οι ειδικοί αναγνωρίζουν γενικά τους ακόλουθους κύριους τύπους CJD: 
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Η σποραδική CJD αναπτύσσεται ξαφνικά για μη γνωστό λόγο. Αποτελεί το 85% των 

περιπτώσεων. Κατά μέσο όρο, η σποραδική CJD εμφανίζεται για πρώτη φορά μεταξύ των 

ηλικιών 60 και 65 ετών. 

 

Η οικογενής CJD προκαλείται από ορισμένες αλλαγές στο γονίδιο χρωμοσώματος 20 που 

κωδικοποιεί το βιολογικό σχέδιο για την πρωτεΐνη πριόν. Τα άτομα που αναπτύσσουν 

οικογενειακή CJD το κάνουν επειδή κληρονόμησαν τις γενετικές αλλαγές από έναν γονέα. 

Το οικογενειακό CJD αντιπροσωπεύει περίπου το 10 έως 15 τοις εκατό των περιπτώσεων. 

Αναπτύσσεται, κατά μέσο όρο, σε νεότερη ηλικία από το σποραδικό CJD, με ορισμένους 

γενετικούς τύπους που εμφανίζονται ήδη από την ηλικία 20 έως 40 ετών. 

 

Τα αποκτηθέντα αποτελέσματα CJD από την έκθεση σε μια εξωτερική πηγή ανώμαλης 

πρωτεΐνης πριόν. Οι πηγές αυτές εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% των 

περιπτώσεων CJD. Οι δύο πιο συνηθισμένες εξωτερικές πηγές είναι: 

 

• Ιατρικές διαδικασίες που αφορούν όργανα που χρησιμοποιούνται στη νευροχειρουργική, 

αυξητική ορμόνη από ανθρώπινες πηγές ή ορισμένους μεταμοσχευμένους ανθρώπινους 

ιστούς. 

• Κρέας ή άλλα προϊόντα από βοοειδή που έχουν μολυνθεί από σπογγώδη 

εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών ("ασθένεια τρελών αγελάδων"), που αναγνωρίστηκε στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 ως η αιτία της παραλλαγής CJD (vCJD). Οι επιστήμονες 

παρακολούθησαν αυτόν τον νέο τύπο CJD στην κατανάλωση βοδινού κρέατος από 

βοοειδή, των οποίων η τροφή περιελάμβανε επεξεργασμένο εγκεφαλικό ιστό από άλλα 

ζώα. 

 

Εμπρόσθια ατερμόνια άνοια 
 

Η βλάβη των νευρικών κυττάρων που προκαλείται από την άνοια του μετωπιαίου 

τοιχώματος οδηγεί σε απώλεια λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες 

προκαλούν μεταβολή της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας, των διαταραχών της 

γλώσσας ή μεταβολές στις μυϊκές ή κινητικές λειτουργίες. Υπάρχει μια σειρά διαφορετικών 

ασθενειών που προκαλούν εκφυλισμό του μετωπιαίου πόρου. Οι δύο πιο σημαντικές είναι: 

 

• μια ομάδα εγκεφαλικών διαταραχών που περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη tau 

• μια ομάδα εγκεφαλικών διαταραχών που περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη που ονομάζεται 

TDP43. 

 

Για λόγους που δεν είναι ακόμα γνωστοί, αυτές οι δύο ομάδες προτιμούν τους μετωπικούς 

και χρονικούς λοβούς που προκαλούν άνοια. 
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FTD ονομαζόταν ασθένεια Pick από τον Arnold Pick, M.D., έναν γιατρό ο οποίος το 1892 

περιγράφει για πρώτη φορά έναν ασθενή με ξεχωριστά συμπτώματα που επηρεάζουν τη 

γλώσσα. Μερικοί γιατροί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον όρο "ασθένεια Pick". Άλλοι 

όροι που μπορεί να παρατηρήσετε για να περιγράψετε την FTD περιλαμβάνουν τις 

μετωπιαγωγικές διαταραχές, τους εκφυλισμούς του μετωπιαίου πόρου και τις διαταραχές 

του μετωπιαίου λοβού. 

 

Λιγότερο εμφανιζόμενοι τύποι άνοιας 

 

Άλλοι τύποι άνοιας στους οποίους επηρεάζεται η λειτουργία του εγκεφάλου 

περιλαμβάνουν: 

 

• τη Νόσο του Huntington 

• την Υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης 

• την Ατροφία οπίσθιου φλοιού 

• την Άνοια της νόσου του Πάρκινσον 

• το Σύνδρομο Korsakoff 

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτούς τους άλλους λιγότερο συνήθεις τύπους 

άνοιας, οι πηγές στο διαδίκτυο μπορούν να σας δώσουν κάποια αρχική επισκόπηση. 

 

M.1.1.6 Εξετάσεις για τη διάγνωση της άνοιας 
 

Δεν υπάρχει καμία εξέταση για άνοια. Η διάγνωση βασίζεται σε συνδυασμό εκτιμήσεων και 

εξετάσεων. Αυτά μπορεί να γίνουν από έναν παθολόγο ή έναν ειδικό σε μια κλινική μνήμης 

ή ένα νοσοκομείο. 

 

Λαμβάνοντας ένα ιστορικό 
 

Αυτό γίνεται συνήθως από έναν παθολόγο. Εάν ο ασθενής παραπέμπεται σε ειδικό, θα 

παρθεί ένα πιο λεπτομερές ιστορικό. Βοηθάει αν κάποιος που γνωρίζει καλά τον ασθενή 

είναι επίσης μαζί του, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην περιγραφή τυχόν αλλαγών ή 

προβλημάτων που έχει παρατηρήσει. 

 

Ο γιατρός θα: 

•  ρωτήσει πώς και πότε άρχισαν τα συμπτώματα και εάν επηρεάζουν την καθημερινή ζωή 

• ελέγξει εάν τυχόν υπάρχουσες παθήσεις, όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης, η 

κατάθλιψη ή το εγκεφαλικό επεισόδιο, αντιμετωπίζονται σωστά 
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• αναθεωρήσει τα φάρμακα που παίρνει ο ασθενής, συμπεριλαμβανομένων των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, εκείνων που αγόρασαν από το φαρμακείο και τυχόν 

εναλλακτικών προϊόντων, όπως τα συμπληρώματα βιταμινών 

 

Εξετάσεις διανοητικής ικανότητας για τη διάγνωση της άνοιας 
 

Τα άτομα με συμπτώματα άνοιας κάνουν εξετάσεις για να ελέγξουν τις διανοητικές τους 

ικανότητες, όπως η μνήμη ή η σκέψη. Αυτές οι εξετάσεις είναι γνωστές ως γνωσιακές 

αξιολογήσεις και μπορεί να γίνουν αρχικά από έναν παθολόγο. Υπάρχουν διάφορες 

εξετάσεις. Πιθανότατα η πιο συνηθισμένη από τους γιατρούς είναι αξιολόγηση της 

γνωστικής λειτουργίας από παθολόγο. 

 

Αν και αυτές οι εξετάσεις δεν μπορούν να διαγνώσουν άνοια, μπορεί να δείξουν ότι 

υπάρχουν δυσκολίες μνήμης που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Οι περισσότερες 

εξετάσεις περιλαμβάνουν μια σειρά δοκιμασιών και ερωτήσεων με στυλό και χαρτί, 

καθένα από τα οποία φέρει βαθμολογία. Αυτά τα τεστ αξιολογούν μια σειρά διαφορετικών 

νοητικών ικανοτήτων, όπως: 

 

• τη βραχυπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη μνήμη 

• τη συγκέντρωση και τη διάρκεια προσοχής 

• τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

• την επίγνωση του χρόνου και του τόπου (προσανατολισμός) 

 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα αποτελέσματα των τεστ μπορεί να επηρεάζονται από το 

επίπεδο εκπαίδευσης ενός ατόμου. Για παράδειγμα, κάποιος που δεν μπορεί να διαβάσει 

ή να γράψει πολύ καλά μπορεί να έχει χαμηλότερο σκορ, αλλά μπορεί να μην έχει άνοια. 

Ομοίως, κάποιος με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να επιτύχει υψηλότερη 

βαθμολογία, αλλά να εξακολουθεί να έχει άνοια. 

 

Εξετάσεις αίματος για έλεγχο άλλων παθήσεων 
 

Ο γιατρός θα κανονίσει για αιματολογικές εξετάσεις που θα βοηθήσουν να αποκλειστούν 

άλλες αιτίες συμπτωμάτων που μπορεί να συγχέονται με άνοια. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, αυτές οι εξετάσεις αίματος θα ελέγξουν: 

• την ηπατική λειτουργία 

• τη νεφρική λειτουργία 

• τη λειτουργία του θυρεοειδούς 

• την αιμοσφαιρίνη A1c (για τον έλεγχο του διαβήτη) 

• τα επίπεδα βιταμίνης Β12 και φολικού οξέος 
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Εάν ο γιατρός πιστεύει ότι ο ασθενής μπορεί να έχει λοίμωξη, μπορεί επίσης να του ζητήσει 

να κάνει μια εξέταση ούρων ή άλλες εξετάσεις. 

 

Μαγνητικές εγκεφάλου για άνοια 
 

Οι εξετάσεις εγκεφάλου χρησιμοποιούνται συχνά για τη διάγνωση της άνοιας μόλις οι 

απλούστερες εξετάσεις αποκλείσουν άλλα προβλήματα. Όπως τα τεστ μνήμης, οι 

μαγνητικές εγκεφάλου από μόνες τους δεν μπορούν να διαγνώσουν την άνοια, αλλά 

χρησιμοποιούνται ως μέρος της ευρύτερης αξιολόγησης. Δεν θα χρειαστούν όλοι έλεγχο 

του εγκεφάλου, ειδικά αν οι δοκιμές και οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι η άνοια είναι μια 

πιθανή διάγνωση. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν 

για στοιχεία άλλων πιθανών προβλημάτων που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα 

συμπτώματα ενός ατόμου, όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένας όγκος στον εγκέφαλο. 

 

Συνιστάται μαγνητική τομογραφία για: 

 

• να βοηθήσει να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της άνοιας και ο τύπος της νόσου που 

προκαλεί την άνοια 

• να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη βλάβη των αιμοφόρων αγγείων που 

εμφανίζεται στην αγγειακή άνοια 

• να παρουσιάσει συρρίκνωση σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου - για 

παράδειγμα, οι μετωπικοί και οι κροταφοί λοβών επηρεάζονται κυρίως από τη συρρίκνωση 

της μπροστινοτετραπολικής άνοιας, ενώ συνήθως μόνο οι κροταφικοί λοβοί επηρεάζονται 

στα αρχικά στάδια της νόσου του Αλτσχάιμερ 

 

Μια αξονική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει για συμπτώματα 

εγκεφαλικού επεισοδίου ή όγκου στον εγκέφαλο. Αλλά δεν μπορεί να παράσχει 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή του εγκεφάλου. Ακόμα κι αν η μαγνητική του 

εγκεφάλου δεν παρουσιάζει προφανείς αλλαγές, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει 

άνοια. 

 

Άλλοι τύποι σπινθηρογραφήματος του εγκεφάλου, όπως το σπινθηρογράγημα SPECT ή το 

σπινθηρογράφημα ΡΕΤ, μπορεί να συνιστώνται εάν το αποτέλεσμα της μαγνητικής 

τομογραφίας ή της αξονικής τομογραφίας είναι αβέβαιο. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

άνθρωποι δεν θα χρειαστούν αυτούς τους τύπους ανίχνευσης. Και οι εξετάσεις SPECT και 

PET εξετάζουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και μπορεί να ανιχνεύσει ανωμαλίες με τη ροή 

αίματος στον εγκέφαλο. Εάν ένας ειδικός ανησυχεί ότι η επιληψία μπορεί να προκαλεί 

συμπτώματα άνοιας, μπορεί να ληφθεί ένα EEG για την καταγραφή των ηλεκτρικών 

σημάτων του εγκεφάλου (εγκεφαλική δραστηριότητα), αλλά αυτό είναι σπάνιο. 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τo ‘Σύνδεσμος Στήριξης 

Ατόμων με τη νόσο Alzheimer’καθώς επίσης με το Υπουργείο Υγείας. 
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M.1.2 Πώς να αντιμετωπίζετε τους ασθενείς με άνοια 

 
Οι επαγγελματίες και οι κατ’οίκον φροντιστές που φροντίζουν κάποιον που έχει άνοια είναι 

πιθανό να αντιμετωπίσουν πολλά πρακτικά ζητήματα στην καθημερινή ζωή τους. 

 

Τα άτομα με άνοια μπορεί να αισθάνονται ευάλωτα καθώς η πάθησή τους εξελίσσεται και 

όλο και περισσότερο εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για να κάνουν πράγματα γι 

'αυτούς. Είναι σημαντικό τα άτομα που έχουν άνοια να αισθάνονται καθησυχασμένα και 

να υποστηρίζονται, διατηρώντας παράλληλα κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας. Παρόλο που 

ορισμένα συμπτώματα είναι κοινά για πολλούς ανθρώπους με άνοια, η εμπειρία του 

καθενός με την ασθένεια και ο τρόπος αντιμετώπισης της θα είναι διαφορετικός. 

 

Βοηθώντας κάποιον που πάσχει από άνοια με καθημερινές δουλειές 
 

Όταν ένα άτομο με άνοια διαπιστώνει ότι οι νοητικές ικανότητές του μειώνονται, είναι 

πιθανό να αισθάνεται άγχος, ένταση και φόβο. Μπορεί να γνωρίζουν την αυξανόμενη 

αδεξιότητά τους και την αδυναμία τους να θυμούνται τα πράγματα και αυτό μπορεί να 

είναι πολύ απογοητευτικό και να τους αναστατώνει. Εάν φροντίζετε κάποιον που πάσχει 

από άνοια, μπορείτε να τον βοηθήσετε να νιώθει πιο ασφαλής δημιουργώντας μια τακτική 

καθημερινή ρουτίνα σε ένα χαλαρό περιβάλλον, όπου ενθαρρύνεται και δεν επικρίνεται. 

 

Η συμμετοχή του ατόμου που φροντίζετε σε καθημερινές εργασίες μπορεί να τους κάνει να 

αισθάνονται χρήσιμοι και να βελτιώνει την αίσθηση αυτοπεποίθησης. Θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν με τα ψώνια, για παράδειγμα, με το στρώσιμο του τραπεζιού ή το σκούπισμα 

των φύλλων στον κήπο. Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, οι εργασίες αυτές μπορεί να γίνουν 

δυσκολότερες για να τις διαχειριστούν ανεξάρτητα και μπορεί να χρειαστεί να τους δώσετε 

περισσότερη υποστήριξη. 

 

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε: 

 

Ο κύριος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον που πάσχει από άνοια είναι 

να προσφέρετε υποστήριξη με ευαισθησία και να μην είστε επικριτικοί σε αυτό που 

κάνουν. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για το άτομο με άνοια να αισθάνεται ότι είναι 

ακόμα χρήσιμο. Στα πρώτα στάδια, βοηθήματα μνήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τριγύρω στο σπίτι για να βοηθήσουν το άτομο να θυμάται πού βρίσκονται τα πράγματα. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να βάζετε φωτογραφίες στις πόρτες των ντουλαπιών από 

το τί έχουν μέσα, όπως κούπες και πιατάκια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενεργοποίηση 
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της μνήμης τους και να τους επιτρέψει να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους λίγο 

περισσότερο. 

 

Διατήρηση των χόμπι και των ενδιαφερόντων όταν κάποιος έχει άνοια 
 

Πολλοί άνθρωποι με άνοια θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα χόμπι ή τα 

ενδιαφέροντά τους. Για παράδειγμα, αν τους αρέσει το μαγείρεμα, μπορεί να βοηθήσουν 

στο να ετοιμάσουν ένα γεύμα. Πηγαίνοντας μια βόλτα ή ασχολούμενοι με την κηπουρική 

είναι ένας απλός τρόπος για να ασκηθούν και να αποκτήσουν μια αίσθηση επιτεύγματος. Ή 

μπορεί να προτιμούν να ακούνε μουσική ή να παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Η 

φροντίδα μιας γάτας ή ενός σκύλου ως κατοικίδιο μπορεί να φέρει πολλή ευχαρίστηση σε 

μερικούς ανθρώπους. 

 

Εάν το πρόσωπο που φροντίζετε ήταν πολύ κοινωνικό και εξωστρεφές, ή αν έχει μεγάλη 

οικογένεια, μπορεί πραγματικά να απολαύσει επισκέψεις από ένα ή δύο μέλη της 

οικογένειας ή φίλους. Παρ’όλα αυτά, μπορεί να δυσκολευτεί για να συμβαδίσει με τις 

συνομιλίες αν έχει πολλούς επισκέπτες την ίδια στιγμή. 

 

Διατήρηση της καλής υγείας και της διατροφής για κάποιον με άνοια 
 

Είναι σημαντικό το άτομο που φροντίζετε να έχει μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και 

να ασκείται. Όσο περισσότερο διατηρείται σε φόρμα και υγιές, τόσο καλύτερη είναι η 

ποιότητα ζωής του. Αν θέλετε κάποιες εύκολες ασκήσεις, κοιτάξτε στο διαδίκτυο για 

κάποιες καθιστές ασκήσεις. Εάν το άτομο που φροντίζετε δεν τρώει αρκετά ή τρώει 

ανθυγιεινό φαγητό, μπορεί να γίνει ευαίσθητο σε άλλες ασθένειες. Τα άτομα με άνοια 

μπορούν να βρίσκονται σε περισσότερη σύγχυση αν αρρωστήσουν. 

 

Τα κοινά προβλήματα που σχετίζονται με το φαγητό για άτομα με άνοια περιλαμβάνουν: 

 

• να μην αναγνωρίζει τα τρόφιμα 

• να ξεχνάει τι φαγητό του αρέσει 

• να αρνείται να φάει ή φτύνει το φαγητό 

• να αντιστέκεται να ταιστεί 

• να ζητά παράξενους συνδυασμούς τροφίμων 
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Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται συνήθως σε σύγχυση ή ερεθισμό στο στόμα που 

προκαλείται από οδοντολογικά προβλήματα, παρά να θέλει να είναι περίεργος. Εάν 

ανησυχείτε για τη διατροφική συμπεριφορά του ατόμου, μιλήστε στο γιατρό του. 

 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε: 

 

•να κάνετε το άτομο που φροντίζετε να συμμετέχει ενεργά. Για παράδειγμα, αν δεν μπορεί 

να τροφοδοτήσει τον εαυτό του, θα μπορούσατε να βάλετε τα μαχαιροπίρουνα στο χέρι 

του και να τα καθοδηγήσετε στο στόμα του. Θα μπορούσατε επίσης να τον εμπλέξετε στην 

προετοιμασία του φαγητού, αν είναι σε θέση. 

• Προσπαθήστε να μείνετε ήρεμοι. Εάν νιώθετε άγχος κατά τη διάρκεια των γευμάτων, το 

άτομο που φροντίζετε πιθανότατα θα αγχωθεί και αυτό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό 

χρόνο για τα γεύματα, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν. 

• Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε αλλαγές συμπεριφοράς. Είναι πιθανό ότι το άτομο που 

φροντίζετε θα αλλάξει τα πρότυπα διατροφής και τις συνήθειες του με την πάροδο του 

χρόνου. Γνωρίζοντας αυτό και προσπαθώντας να είστε ευέλικτοι, τα γεύματα θα είναι 

λιγότερο αγχωτικά και για τους δυο σας. 

• Αν νομίζετε ότι το άτομο που φροντίζετε μπορεί να έχει προβλήματα υγείας ή 

οδοντιατρικά προβλήματα, να λάβετε βοήθεια από τον γιατρό ή τον οδοντίατρό του. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με μια ομάδα ντόπιων φροντιστών για να μιλήσετε με 

άλλους ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες. 

• Αν το άτομο που πάσχει από άνοια καπνίζει, αντικαταστήστε τα σπίρτα με αναπτήρες 

μίας χρήσης για να μειώσετε τον κίνδυνο να προκαλέσει τυχαία πυρκαγιά. 

• Αν το πρόσωπο που φροντίζετε πίνει αλκοόλ, ελέγξτε εάν αυτό συνιστάται παράλληλα με 

οποιοδήποτε φάρμακο που λαμβάνει. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε το γιατρό του. 

 

Αντιμετώπιση της ακράτειας σε κάποιον με άνοια 
 

Η ακράτεια μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και μπορεί να αναστατώνει πολύ 

το άτομο που φροντίζετε. Είναι κοινό για άτομα με άνοια να βιώνουν ακράτεια. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, σε δυσκοιλιότητα που 

προκαλεί η πρόσθετη πίεση στην ουροδόχο κύστη ή σε φαρμακευτική αγωγή. Ένα άτομο 

με άνοια μπορεί επίσης απλά να ξεχάσει να πάει στην τουαλέτα, ή να ξεχάσει πού 

βρίσκεται η τουαλέτα. Μπορεί επίσης να έχει χάσει την ικανότητα να λέει πότε χρειάζεται 

την τουαλέτα. 

 

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε: 
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Είναι σημαντικό να δείχνετε κατανόηση, να διατηρείτε την αίσθηση του χιούμορ και να 

θυμάστε ότι δεν είναι δικό του λάθος. Ενδέχεται επίσης να θέλετε να δοκιμάσετε τα εξής: 

• Βάλτε ένα σημάδι στην πόρτα της τουαλέτας, όπως μια φωτογραφία της τουαλέτας. 

• Κρατήστε την πόρτα τουαλέτας ανοιχτή και βεβαιωθείτε ότι το άτομο που φροντίζετε 

μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση. 

• Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αφαιρέσει τα ρούχα του - κάποιοι άνθρωποι με άνοια μπορεί 

να δυσκολεύονται με τα κουμπιά και τα φερμουάρ. 

• Προσέξτε για σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι χρειάζεται να πάει στην τουαλέτα, 

όπως το να κινείται νευρικά και να σηκώνεται πάνω-κάτω. 

• Kάντε προσαρμογές στην τουαλέτα, εάν είναι απαραίτητο - ίσως μπορείτε να τις κάνετε 

μέσω μιας αξιολόγησης των αναγκών φροντίδας και υποστήριξης. 

 

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ακράτεια, ζητήστε από τον 

θεράποντα ιατρό σας να σας παραπέμψει σε έναν ειδικό για την ακράτεια σύμβουλο, ο 

οποίος μπορεί να σας συμβουλεύσει για θέματα όπως αδιάβροχο κρεβάτι ή μαξιλάρια 

ακράτειας. 

 

Βοηθώντας κάποιον με άνοια με την προσωπική του υγιεινή 

 
Τα άτομα που πάσχουν από άνοια μπορεί να αγχώνονται για ορισμένες πτυχές της 

προσωπικής υγιεινής και μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για το πλύσιμο. Για παράδειγμα, 

μπορεί να φοβούνται ότι θα πέσουν όταν βγαίνουν από το λουτρό, ή μπορεί να 

αποπροσανατολιστούν στο ντους. Ο άνθρωπος που φροντίζετε μπορεί να μην θέλει να 

μείνει μόνος του ή μπορεί να αντιστέκεται να πλυθεί, επειδή βρίσκει την έλλειψη 

ιδιωτικότητας αναξιοπρεπής και ντροπιαστική. Προσπαθήστε να κάνετε ό, τι είναι 

καλύτερο για αυτούς. 

 

Βοηθώντας κάποιον με άνοια να κοιμάται καλά 
 

Τα άτομα με άνοια συχνά αντιμετωπίζουν διαταραγμένο ύπνο. Μπορεί να ξυπνήσουν κατά 

τη διάρκεια της νύχτας ή να είναι ανήσυχοι. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να επιδεινωθούν 

καθώς η ασθένεια εξελίσσεται. Τα άτομα με άνοια μπορεί επίσης να έχουν οδυνηρές 

ασθένειες όπως η αρθρίτιδα που προκαλεί ή συμβάλλει σε προβλήματα ύπνου. Ορισμένα 

φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και να 

παρεμβαίνουν στον ύπνο τη νύχτα. Τα υπνωτικά χάπια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

προσοχή σε άτομα με άνοια. Ωστόσο, τα μέτρα "υγιεινής ύπνου" είναι τα καλύτερα για 
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άτομα που πάσχουν από άνοια - για παράδειγμα, όχι ελαφρύς ύπνος κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, ρυθμισμένες ώρες ύπνου και να αποφεύγουν το αλκοόλ ή την καφεΐνη τη νύχτα. 

 

Φροντίδα της ευημερίας του φροντιστή 
 

Όταν φροντίζετε κάποιον που πάσχει από άνοια, μπορεί να είναι δύσκολο να μείνετε 

θετικοί. Θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνοι και ότι η βοήθεια και η υποστήριξη είναι 

διαθέσιμες. Μιλήστε σε κάποιον για τις ανησυχίες σας. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένα 

μέλος της οικογένειας ή ένας φίλος, ένα μέλος της τοπικής ομάδας υποστήριξης άνοιας ή ο 

γιατρός σας μπορεί να σας παραπέμψει σε έναν σύμβουλο στην περιοχή σας. 

 

Είναι σημαντικό για τη σωματική υγεία και την ψυχολογική ευεξία ενός φροντιστή να είναι 

σε θέση να κάνει ένα διάλειμμα (ανάπαυση) από τη φροντίδα. Οι φροντιστές μπορεί 

επίσης να χρειάζονται διάλειμμα εάν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο ή να τηρήσουν άλλες 

σημαντικές δεσμεύσεις. 

Οι φίλοι, οι συγγενείς και οι γείτονες μπορούν να παρέχουν φροντίδα ανακούφισης στο 

σπίτι. Μπορείτε επίσης να κανονίσετε την κατ 'οίκον φροντίδα ανακούφισης μέσω των 

οργανισμών φροντίδας στο σπίτι ή, σε ορισμένες περιοχές, της τοπικής σας αρχής. Η 

φροντίδα μακριά από το σπίτι μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε μερικά άτομα με άνοια, 

τόσο όταν είναι μακριά όσο και όταν επιστρέψουν. Εάν αποφασίσετε τη φροντίδα 

ανακούφισης μακριά από το σπίτι του ατόμου, είναι καλή ιδέα να επισκεφθείτε το μέρος 

φροντίδας εκ των προτέρων για να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

ατόμου με άνοια. 

 

Η φροντίδα για κάποιον με άνοια μπορεί να είναι απογοητευτική και αγχωτική κατά 

περιόδους, αλλά υπάρχουν πολλές οργανώσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Κάντε έρευνα 

στο διαδίκτυο ποια είναι διαθέσιμη για εσάς στην περιοχή σας. 

 

 

M.1.2.1 Θεραπεία επικύρωσης 
 

Η επικύρωση είναι μια μέθοδος επικοινωνίας και συχνά βοηθώντας τους 

αποπροσανατολισμένους ανθρώπους με άνοια. Είναι ένας πρακτικός τρόπος εργασίας που 

βοηθά στη μείωση του στρες, στην ενίσχυση της αξιοπρέπειας και στην αύξηση της 

ευτυχίας. Η επικύρωση βασίζεται σε μια ενσυναίσθητη στάση και μια ολιστική άποψη των 

ατόμων. Όταν κάποιος μπορεί να μπει στη θέση ενός άλλου ανθρώπου και να "δει μέσα 

από τα μάτια του", μπορεί κανείς να μπει στον κόσμο των αποπροσανατολισμένων πολύ 
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ηλικιωμένων ανθρώπων και να καταλάβει την έννοια της περίεργης μερικές φορές 

συμπεριφοράς τους. 

 

Η θεωρία επικύρωσης εξηγεί ότι πολλοί αποπροσανατολισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι συχνά 

διαγιγνώσκονται ότι έχουν άνοια τύπου Alzheimer, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής, 

προσπαθώντας να επιλύσουν ημιτελή ζητήματα για να πεθάνουν ειρηνικά. Ο τελευταίος 

αγώνας είναι σημαντικός και εμείς, ως φροντιστές, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. 

Χρησιμοποιώντας τεχνικές επικύρωσης, προσφέρουμε στους αποπροσανατολισμένους 

ηλικιωμένους την ευκαιρία να εκφράσουν αυτό που θέλουν να εκφράσουν είτε με λεκτική 

ή μη λεκτική επικοινωνία. Οι επαγγελματίες επικύρωσης είναι στοργικοί, όχι επικριτικοί και 

είναι ανοιχτοί στα αισθήματα που εκφράζονται. Όταν οι αποπροσανατολισμένοι 

ηλικιωμένοι μπορούν να εκφράσουν τα πράγματα που συχνά καταπιέζουν για πολλά 

χρόνια, η ένταση των συναισθημάτων μειώνεται, οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο 

και είναι λιγότερο πιθανό να πέσουν σε περαιτέρω στάδια αποπροσανατολισμού. 

 

Η επικύρωση έχει τρία βασικά στοιχεία 
 

1. Η επικύρωση είναι μια θεωρία όπου οι πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι αγωνίζονται να 

επιλύσουν τα ημιτελή ζητήματα ζωής πριν από το θάνατο. Η συμπεριφορά τους 

είναι έχει να κανει με την ηλικία. Οι κινήσεις τους αντικατοπτρίζουν τις ανθρώπινες 

ανάγκες. Η επικύρωση είναι ένας τρόπος ταξινόμησης των συμπεριφορών τους σε 

τέσσερα προοδευτικά στάδια: 

 

• Αποπροσανατολισμός – Το να εκφράζουν παρελθούσες συγκρούσεις σε 

συγκεκαλυμμένες μορφές. 

• Σύγχυση χρόνου – Το να μην εμμένουν πια στην πραγματικότητα. 

• Επαναλαμβανόμενη κίνηση - Οι κινήσεις αντικαθιστούν τις λέξεις και 

χρησιμοποιούνται για να ξεπεράσουν ανεπίλυτες συγκρούσεις. 

• Κατάσταση ‘φυτού’ - Σβήνουν εντελώς τον κόσμο και παραιτούνται από την 

προσπάθεια επίλυσης ζωντανών προβλημάτων. 

 

Κάθε φάση έχει συγκεκριμένα σωματικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά. 

 

2. Η επικύρωση βασίζεται σε μια βασική, ενσυναισθητική στάση που σέβεται και 

εκτιμά πολύ ηλικιωμένους χωρίς επίκριση. 

 

3. Η επικύρωση περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές για ατομική και ομαδική 

εργασία, με βάση τις ανάγκες του ατόμου και τη φάση της επίλυσης. 
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Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο από τον Naomi Feil, το άτομο πίσω από τις αρχές 

θεραπείας επικύρωσης, για να πάρετε μια αρχική ιδέα για την Θεραπεία Επικύρωσης. 

https://www.youtube.com/watch?v=NPsTZUTqUFw και στα ελληνικά 

https://www.youtube.com/watch?v=VrA2gEMM2wM (16:50)  

 

 

Αρχές επικύρωσης 
 

Οι αρχές δημιουργήθηκαν από τη Naomi Feil, ισχύουν για τους μη προσανατολισμένους και 

τους αποπροσανατολισμένους ηλικιωμένους που συχνά υποφέρουν από άνοια, βοηθούν 

στην καθοδήγηση των ενεργειών μας και καθορίζουν την  Στάση Επικύρωσης. Οι 

θεωρητικές υποθέσεις / βάσεις δημιουργούνται από άλλους θεωρητικούς, ισχύουν για τον 

γενικό πληθυσμό (δεν είναι συγκεκριμένες για τους αποπροσανατολισμένους 

ηλικιωμένους) και είναι χρήσιμες για την υποστήριξη αρχών επικύρωσης όταν αυτές 

αμφισβητούνται από επιστήμονες ή ακαδημαϊκούς. Οι Ενέργειές μας / η συμπεριφορά μας 

απορρέουν από τις Αρχές και υποστηρίζουν τις τεχνικές Επικύρωσης. 

 

1. Όλοι οι ηλικιωμένοι είναι μοναδικοί και αξίζουν τον κόπο. 

 

Παράδειγμα: Μια γυναίκα ηλικίας 90 ετών ζει σε γηροκομείο. Ο φροντιστής την αποκαλεί 

"γλυκιά" ή μητέρα ή γιαγιά. " Επικύρωση: Οι φροντιστές της απευθύνονται ως " κα. Σμιθ" 

 

Εργαζόμενος Επικύρωσης (Ε/ Ε): απευθυνόμαστε σε ηλικιωμένους με σεβασμό και 

αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο ως άτομο. 

 

Θεωρία: από την Ανθρωπιστική Ψυχολογία (Maslow, Rogers, κλπ.):  να γνωρίζετε τον 

πελάτη σας ως ένα μοναδικό άτομο. 

 

2. Τα άτομα με άνοια πρέπει να γίνονται αποδεκτά ως έχουν: δεν πρέπει να 

προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. 

 

Παράδειγμα: μια γυναίκα ηλικίας 90 ετών απαιτεί το πρωινό της ενώ μόλις είχε φάει. Η 

νοσοκόμα δεν λέει: "Γλυκειά μου, είναι 8. Μόλις τελειώσατε όλο το πρωινό σας. Δεν 

γίνεται να πεινάτε ". 

 

Επικύρωση: γνωρίζουμε ότι αυτή η γυναίκα είναι ίσως ψυχολογικά πεινασμένη για την 

οικογένειά της, για την αγάπη. Ρωτάμε, τι σας γεμίζει; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPsTZUTqUFw
https://www.youtube.com/watch?v=VrA2gEMM2wM
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Δράση Ε / Ε: δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του ατόμου. το 

αποδεχόμαστε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το άτομο να εκπληρώσει τις ανάγκες που 

εκφράζει. 

 

Θεωρία: από την Ανθρωπιστική Ψυχολογία (Rogers, Maslow, κλπ.): Αποδεχτείτε τον πελάτη 

σας χωρίς επίκριση. Επιπλέον, ο Freud είπε ότι ο θεραπευτής δεν μπορεί να δώσει 

διευκρινίσεις ή να αλλάξει συμπεριφορά εάν ο πελάτης δεν είναι έτοιμος να αλλάξει ή δεν 

έχει τη γνωστική ικανότητα για διευκρινίσεις. 

 

3. Το να ακούς με συμπόνοια δημιουργεί εμπιστοσύνη, μειώνει το άγχος και 

αποκαθιστά την αξιοπρέπεια. 

 

Παράδειγμα: Μια γυναίκα θυμωμένη δηλώνει ότι ο φροντιστής έριξε μια λεκάνη με νερό 

πάνω στα ρούχα της και τώρα είναι όλα βρεγμένα. Ο αξιόπιστος, οικείος με την επικύρωση 

φροντιστής αναδιατυπώνει, ρωτά: “Αυτό συμβαίνει κάθε πρωί; “Ναι, κάθε πρωί.” Υπάρχει 

κάποιο πρωινό που δεν έριξε νερό πάνω σας; ” “Λοιπόν, μόνο όταν η όμορφη νεαρή 

κοπέλα έρχεται τη νύχτα να δει πώς είμαι. Ρωτάει αν χρειάζομαι να πάω στην τουαλέτα. 

Βλέπετε, μεγαλώνω τώρα και έχω πρόβλημα μερικές φορές με το κατούρημα. “ 

 

Ε / Ε δράση: καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γυναίκα ντρέπεται για την ακράτεια της και να 

συναισθανόμαστε τα συναισθήματα του ηλικιωμένου ατόμου χωρίς να επικεντρωνόμαστε 

στην «αλήθεια» των γεγονότων. 

 

Θεωρία: από την Ανθρωπιστική Ψυχολογία, ιδιαίτερα από τον Rogers, ο οποίος 

επικεντρώθηκε στην προσέγγιση που βασίζεται στον πελάτη στη χρήση της ενσυναίσθησης. 

 

4. Τα οδυνηρά συναισθήματα που εκφράζονται, αναγνωρίζονται και επικυρώνονται από 

έναν αξιόπιστο ακροατή θα μειωθούν. Τα επώδυνα συναισθήματα που αγνοούνται ή 

καταστέλλονται θα αποκτήσουν δύναμη 

 

Παράδειγμα: Μια ηλικιωμένη γυναίκα σηκώνεται στις 3:30 κάθε μεσημέρι για να πάει στο 

σπίτι της στα παιδιά της. Όταν το προσωπικό λέει: "Καθίστε. Ολα είναι εντάξει. " Γίνεται πιο 

νευρική και αναστατώνεται. Όταν το προσωπικό ρωτάει: "Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα 

που μπορεί να συμβεί στα παιδιά σας;" Η ηλικιωμένη γυναίκα εκφράζει τη ζωντανή της 

μνήμη ότι εγκατέλειψε τα παιδιά της μόνα τους. Οι φόβοι της εκφράζονται σε έναν έγκριτο 

φροντιστή και η ηλικιωμένη γυναίκα αισθάνεται ανακουφισμένη. 

 

Δράση Ε/ Ε: είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα συναισθήματα που εκφράζουν οι ηλικιωμένοι. 

Μέσω της ενσυναίσθησης μοιραζόμαστε αυτά τα συναισθήματα και ενθαρρύνουμε την 
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έκφραση. Αναγνωρίζουμε ότι οι αποπροσανατολισμένοι ηλικιωμένοι εκφράζουν ελεύθερα 

συναισθήματα για να θεραπεύσουν τους εαυτούς τους. 

 

Θεωρία: από την ψυχαναλυτική ψυχολογία (Freud, Jung, κλπ.): "Η γάτα που αγνοείται, 

γίνεται τίγρης" 

 

5. Υπάρχει ένας λόγος πίσω από τη συμπεριφορά των ανθρώπων με άνοια. 

 

Παράδειγμα: Μια γυναίκα κατηγορεί τον μάγειρα ότι δηλητηριάζει το φαγητό. Η νοσοκόμα 

δεν λέει: «Έχουμε τον καλύτερο μάγειρα από το Παρίσι». Η νοσοκόμα γνωρίζει ότι η 

ηλικιωμένη μπορεί να είχε υπερταιστεί από τη μητέρα της (αντί να αγαπηθεί) και τώρα 

εκφράζει θυμό ενάντια στον μάγειρα. Ο επικυρωμένος φροντιστής ρωτά: "Τι βάζει στη 

σούπα;" 

 

Παράδειγμα: Μια ηλικιωμένη γυναίκα αρνείται να φάει σούπα και κάνει εμετό κάθε φορά 

που αναγκάζεται να το πράξει. Ως Εβραία γυναίκα κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου 

Πολέμου, έκρυψε τα δελτία ταυτότητάς της στη σουπιέρα κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής 

στο σπίτι της. 

 

Ε / Ε δράση: Παρόλο που δεν γνωρίζουμε πάντα γιατί το άτομο συμπεριφέρεται με κάποιο 

τρόπο, το βοηθάμε να εκφράζει τα συναισθήματά του για την επίλυση των ημιτελών 

εκκρεμοτήτων του από το παρελθόν. 

 

Θεωρία: Ο εγκέφαλος δεν είναι ο αποκλειστικός ρυθμιστής της συμπεριφοράς σε πολύ 

μεγάλη ηλικία. Η συμπεριφορά είναι ένας συνδυασμός φυσικών, κοινωνικών και 

ενδοψυχικών αλλαγών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής. (Ο Adrian Verwoerdt 

είναι η αρχική πηγή για αυτό, αλλά αυτή η ιδέα έγινε γενικά αποδεκτή από τους 

περισσότερους γηριάτρους). 

 

6. Οι λόγοι που υποκινούν τη συμπεριφορά των πασχόντων από άνοια μπορεί να είναι 

μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες βασικές ανθρώπινες ανάγκες: 

 

Επίλυση των ημιτελών ζητημάτων, προκειμένου να πεθάνουν ειρηνικά 

 

• Να ζήσουν ειρηνικά 

• Ανάγκη αποκατάστασης μιας αίσθησης ισορροπίας όταν η όραση, η ακοή, η κινητικότητα 

και η μνήμη αποτυγχάνουν. 

• Ανάγκη να βγάζουν νόημα μέσα από μια ανυπόφορη πραγματικότητα: να βρουν ένα 

μέρος που αισθάνονται άνετα, όπου αισθάνεται κανείς σε τάξη ή σε αρμονία και όπου οι 

σχέσεις είναι εξοικειωμένες. 
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• Ανάγκη αναγνώρισης, κατάστασης, ταυτότητας και αυτοπεποίθησης 

• Ανάγκη να είναι χρήσιμοι και παραγωγικοί 

• Ανάγκη να ακουστούν και να τους σέβονται. 

• Ανάγκη να εκφράζουν συναισθήματα και να ακούγονται. 

• Ανάγκη να αγαπηθούν και να ανήκουν κάπου: ανάγκη για ανθρώπινη επαφή 

•Ανάγκη για φροντίδα, να αισθάνονται εξασφαλισμένοι και ασφαλείς, αντί να είναι 

ακινητοποιημένοι και περιορισμένοι. 

• Ανάγκη για διέγερση αισθήσεων: αφής, οπτικά, ακουστικά, οσφρητικά, γευστικά, καθώς 

και σεξουαλικής έκφρασης 

• Ανάγκη μείωσης του πόνου και της δυσφορίας. 

 

Έτσι κινούνται στο παρελθόν ή ωθούνται από το παρόν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

τους. Αυτές: επιλύουν, υποχωρούν, ανακουφίζουν, αναβιώνουν, εκφράζουν. 

 

Παράδειγμα: Μια πολύ αποπροσανατολισμένη γυναίκα φιλάει το χέρι της. Το χέρι είναι 

ένα σύμβολο του μωρού της. Η γυναίκα είχε κάνει έκτρωση και τώρα πρέπει να εκφράσει 

την ενοχή της. Μπορεί να μην είναι σε θέση να δει το χέρι της ή να γνωρίζει τη θέση του 

σώματός της στο χώρο. Το χέρι της είναι απαλό, σαν να ήταν το μωρό της. Βλέπει το μωρό 

της με το μυαλό της για να λύσει την ενοχή της και να αποκαταστήσει την ταυτότητά της ως 

μια καλή μητέρα. 

 

Παράδειγμα: Μια ηλικιωμένη γυναίκα κινεί τα δάχτυλά της όπως χρησιμοποιούσε τη 

γραφομηχανή της, για να διατηρήσει την αξιοπρέπεια και την ταυτότητά της ως 

δακτυλογράφος. Δεν μπορεί να αντέξει να είναι ηλικιωμένη χωρίς δουλειά. Για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας, εργάζεται. Ένας φροντιστής επικύρωσης ρωτάει: "Σίγουρα 

κάνατε πολύ δακτυλογράφηση στη ζωή σας, έτσι δεν είναι;" 

Δράση Ε/ Ε: Δεχόμαστε ότι οι ηλικιωμένοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής, 

"Επίλυση", τους συνοδεύουμε στη διαδικασία, αποδεχόμαστε ότι βρίσκονται συχνά σε μια 

προσωπική πραγματικότητα και το βλέπουν αυτό ως μια σοφή και θεραπευτική απάντηση 

σε μια αφόρητη παρούσα πραγματικότητα. 

 

Θεωρία: πολλές θεωρίες υποστηρίζουν αυτή την αρχή: 

 

Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow 

 

Η θεωρία της ζωής του Erikson 

 

Από την Ανθρωπιστική Ψυχολογία: τα ανθρώπινα όντα αγωνίζονται για την ισορροπία / 

ομοιόσταση και έχουν ισχυρό κίνητρο να θεραπεύσουν τους εαυτούς τους (Rogers 

ιδιαίτερα) 
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7. Οι πρώιμες συμπεριφορές επιστρέφουν όταν αποτυγχάνει η λεκτική ικανότητα και η 

πρόσφατη μνήμη: 

 

Παράδειγμα: η κίνηση της γλώσσας, των δοντιών και των χειλιών δημιουργούν νέους 

συνδυασμούς λέξεων - είναι συχνά μια έκφραση βασικών ανθρώπινων αναγκών, μια 

ηλικιωμένη γυναίκα πιπιλά τα δάχτυλά της για να αισθανθεί την ασφάλεια και την 

ευχαρίστηση (όπως αισθάνθηκε ως μωρό) και είναι αυτο-διεγερτικό - είναι ζωντανή. 

 

Η πρώιμη κίνηση μπορεί να αντικαταστήσει την ομιλία όταν αποτύχει η λεκτική ικανότητα. 

 

Μια γυναίκα αναστενάζει: ΟΥΡΑΝΟΣ. Λέει στον εργαζόμενο ότι χρειάζεται βοήθεια από τον 

ουρανό. Η μητέρα της είναι στον ουρανό. Συνδυάζει εικόνες και ήχους για να διαμορφώσει 

τη λέξη, ΟΥΡΑΝΟΣ. Ο εργαζόμενος ρωτάει: "Σας λείπει πολύ η μητέρα σου. Ήταν πάντα μαζί 

σου όταν χρειαζόσουν βοήθεια; " 

 

Δράση Ε / Ε: Υπολογίζουμε την αναπνοή, τις κινήσεις, τις χειρονομίες, την ένταση του 

σώματος, τις κινήσεις –καθρέφτης και τους ήχους. Αυτό μας επιτρέπει να φτάσουμε στο 

ίδιο μήκος κύματος με το παλιό άτομο και να τους συναντήσουμε εκεί που βρίσκεται 

εκείνη τη στιγμή, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά τη συμπεριφορά τους. 

 

Θεωρία: Η θεωρία του Piaget: η κίνηση έρχεται πριν από την ομιλία στην ανθρώπινη 

γνωστική ανάπτυξη. 

 

8. Τα προσωπικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται από τους ηλικιωμένους με άνοια είναι 

άνθρωποι ή πράγματα (επί του παρόντος) που αντιπροσωπεύουν ανθρώπους, πράγματα 

ή έννοιες από το παρελθόν που είναι φορτωμένες με συγκίνηση. 

 

Παράδειγμα: 

 

Πρόσωπο: Ένας ηλικιωμένος που έχει καταπιεστεί από τον πατέρα του, κατηγορεί τον 

διαχειριστή του ότι τον δένει τη νύχτα, μια κούκλα αντιμετωπίζεται σαν ένα μωρό. 

 

Έννοια: Ένα γαμήλιο δαχτυλίδι μπορεί να αντιπροσωπεύει την αγάπη, μια τσάντα, την 

ταυτότητα ή τον εαυτό. 

 

Αντικείμενο: Μια αίθουσα του ιδρύματος μπορεί να γίνει δρόμος, μια αναπηρική καρέκλα 

μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο, ένας ηλικιωμένος που ήταν μηχανικός αυτοκινήτων 

μπαίνει κάτω από το κρεβάτι του κάθε μέρα για να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο. 
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Δράση Ε / Ε: Δεχόμαστε ότι τα σύμβολα χρησιμοποιούνται για την έκφραση των αναγκών 

και των συναισθημάτων, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε και να αντιδράσουμε με 

ενσυναίσθηση. 

 

Θεωρία: Ο Freud και ο Jung έγραψαν εκτενώς για τα σύμβολα, περιγράφοντάς τα ως 

παραστάσεις. 

 

9. Τα άτομα με άνοια ζουν σε διάφορα επίπεδα συνειδητοποίησης, συχνά ταυτόχρονα. 

 

Παράδειγμα: Μια ηλικιωμένη γυναίκα εξέρχεται από το σπίτι νοσηλείας φωνάζοντας 

"μαμά", πρέπει να βρει τη μητέρα της. Όταν ρωτήθηκε: «Πού είναι η μητέρα σας;» η 

ηλικιωμένη λέει: «Η μητέρα μου είναι με τον Κύριο». 

 

Δράση Ε/ Ε: ποτέ δεν λέμε ψέματα σε ηλικιωμένους γιατί γνωρίζουμε ότι σε κάποιο 

επίπεδο γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια. 

 

Θεωρία: Φρόυντ, υποσυνείδητο, συνειδητό και ασυνείδητο 

 

10. Όταν οι 5 αισθήσεις αποτύχουν, οι πάσχοντες από άνοια διεγείρουν και 

χρησιμοποιούν τις «εσωτερικές τους αισθήσεις». Βλέπουν με το «μάτι του μυαλού» τους 

και ακούνε ήχους από το παρελθόν. 

 

Παράδειγμα: Μια μητέρα ακούει τα παιδιά της που την καλούν - θέλει να είναι καλή 

μητέρα για τα παιδιά της. Ο φροντιστής επικύρωσης ρωτά: "Πόσα παιδιά έχετε;" 

 

 

Παράδειγμα: Μια ηλικιωμένη μητέρα ακούει την κόρη της να κλαίει δίπλα. Αυτό συμβαίνει 

κάθε βράδυ. Η 17χρονη κόρη της πέθανε και η μητέρα δεν είχε ποτέ αρκετό χρόνο να 

θρηνήσει. Θέλει να εκφράσει την ενοχή της. Ο φροντιστής ρωτάει: "Τι σας λείπει 

περισσότερο;" 

 

Δράση Ε / Ε: όταν οι ηλικιωμένοι βλέπουν ή ακούν πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε ή 

ακούμε, τα δεχόμαστε ως μέρος της προσωπικής τους πραγματικότητας και 

καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να καλύψουν τις ανθρώπινες ανάγκες τους. 

 

Θεωρία: Wilder Penfield: Τα ανθρώπινα όντα μπορούν να προκαλέσουν το μυαλό τους για 

να αναδημιουργήσουν ζωντανές οπτικές, ακουστικές και κιναισθητικές μνήμες. 

 

11. Τα γεγονότα, τα συναισθήματα, τα χρώματα, οι ήχοι, οι μυρωδιές, οι γεύσεις και οι 

εικόνες δημιουργούν συναισθήματα, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν παρόμοια 
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συναισθήματα που βίωσαν στο παρελθόν. Οι ηλικιωμένοι αντιδρούν σήμερα, όπως και 

στο παρελθόν. 

 

Παράδειγμα: Μια γυναίκα κρύβεται πίσω από τον καναπέ φοβισμένη μέχρι θανάτου κάθε 

φορά που το καλάθι με τα γεύματα κάνει θόρυβο στο διαμέρισμα. Αισθάνεται τον ίδιο 

φόβο που αισθάνθηκε όταν τανκ μπήκαν στους δρόμους της πατρίδας της και 

βομβάρδισαν το σπίτι της όταν ήταν 4 χρονών. Ο εργαζόμενος ρωτάει: "Εγινε κάτι 

τρομερό;" 

 

Δράση Ε / Ε: Δεχόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι οι εμπειρίες από το παρελθόν μπορούν να 

ενεργοποιηθούν και να εξερευνήσουν τα συναισθήματα χωρίς κρίση και με ενσυναίσθηση. 

 

Θεωρία: Οι πρώιμες, καθιερωμένες συναισθηματικές μνήμες επιβιώνουν σε πολύ μεγάλη 

ηλικία. Schettler & Boyd. Ο Proust ήταν ένας νευροεπιστήμονας, από τον Jonah Lehrer, 

2007, που δημοσιεύτηκε από την Houghton Mifflin Co., NY 

 

M.1.2.2 Χρήση της γλώσσας 

 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της κατάλληλης γλώσσας όταν αντιμετωπίζετε 

πάσχοντες από άνοια. Εκτός από τις αρχές που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα 

σχετικά με τη θεραπεία επικύρωσης, όταν είστε αντιμέτωποι με αβέβαιες μελλοντικές 

εξελίξεις και πιθανότητες, οι φροντιστές πρέπει πάντοτε να επικεντρώνονται στις πιο 

ελπιδοφόρες. 

 

Δημιουργία επαφής 
 

• Επαφή με τα μάτια: Συνειδητοποιήστε την επαφή με τα μάτια πριν μιλήσετε, αποφύγετε 

να μιλάτε από πίσω ή πάνω, καθώς η όραση του ασθενούς μειώνεται σε όραση που 

μοιάζει με σήραγγα. Όταν τους πλησιάζετε ή τους σερβίρετε κάτι, βεβαιωθείτε ότι είναι 

μέσα σε αυτό το τούνελ ακριβώς μπροστά τους. 

• άγγιγμα: αγγίξτε απαλά, παρατηρήστε (μη) λεκτικές αντιδράσεις, μην αγγίξετε και 

απομακρυνθείτε όταν ο ασθενής σηματοδοτεί δυσφορία. Ο πάσχων πρέπει να δει από πού 

προέρχεται η επαφή. 

• ενεργοποίηση: χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα σήματα ή τελετουργίες για να επισημάνετε 

την αρχή της επικοινωνίας σύμφωνα με το προσωπικό προφίλ του ασθενούς 

• Εκτίμηση: Αποφύγετε την εμφάνιση των δικών σας αρνητικών συναισθημάτων 

• τέλος της επαφής: αφήστε την κατάσταση επαφής ρητά και αργά, αυξάνοντας την 

απόσταση στο χώρο που υπογραμμίζεται προφορικά 
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Κατανόηση 
 

• σήματα: πρέπει να θεωρούνται ως μηνύματα όχι ως «περίεργη» συμπεριφορά. Η 

σωματική και λεκτική επιθετικότητα μπορεί να είναι το τελευταίο εναπομένον μέρος των 

τρόπων επικοινωνίας, οπότε οι φροντιστές δεν πρέπει να παίρνουν την έννοια των λέξεων 

κυριολεκτικά. Το καταγραφικό των βρωμολοχιών, της προσευχής και του τραγουδιού είναι 

το τελευταίο κομμάτι του εγκεφάλου που επηρεάζεται. 

• Προσωπικό προφίλ: πρέπει να γίνει και να τεκμηριωθεί πλήρως για να χρησιμοποιηθεί 

από όλους τους φροντιστές ενός συγκεκριμένου ασθενούς 

• Μη λεκτική επικοινωνία: Πρέπει να παρατηρούνται και να γίνονται σεβαστά τα μη 

λεκτικά σήματα 

• τα συναισθήματα: πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

• Συμμετοχή: συμμετέχετε σε κινήσεις και ενέργειες για να κατανοήσετε και να καταλάβετε 

τα σήματα 

• αναζήτηση λέξεων: βοήθεια για την εύρεση λέξεων μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα 

 

Η πράξη της μετάδοσης 

 

• προσοχή: βεβαιωθείτε ότι έχετε την προσοχή του ασθενούς 

• επίπεδο ομιλίας: προσπαθήστε να στέλνετε μηνύματα σε διάφορα επίπεδα ομιλίας, 

δηλαδή υπογραμμίζοντας την ομιλία με αντίστοιχη μη λεκτική επικοινωνία 

• Καταγραφή, τόνος: Βρείτε την καταγραφή και τον τόνο που προτιμάται από τον ασθενή 

και χρησιμοποιήστε το αντίστοιχα 

• σύντομες προτάσεις: στείλτε μόνο ένα μήνυμα ανά πρόταση, αλλά σε πολλά επίπεδα 

ομιλίας 

• ερωτήσεις κλειστού τύπου: χρησιμοποιήστε ερωτήσεις κλειστού τύπου για να 

αποφευχθεί η αντιμετώπιση των ασθενών με μειωμένες πνευματικές τους ικανότητες 

• συγκεκριμένα θέματα: προσπαθήστε να αποφύγετε αφηρημένα θέματα 

 

Μ.1.2.3 Αποκαταστολή 
Σύμφωνα με έρευνες, μεταξύ 38 και 72% των ατόμων με άνοια μπορεί να υποφέρουν από 

άγχος, ειδικά σε πρώιμα στάδια άνοιας. Έχει αρνητικό αντίκτυπο στη γνωστική εξασθένηση 

και σχετίζεται με την αναταραχή και την κακή ποιότητα ζωής. Η παρουσία υπερβολικού 

άγχους μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί σε άτομα με άνοια, ειδικά όταν έχει 

εξασθενήσει ο εκφραστικός ή δεκτικός λόγος. Δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη έρευνας για τη 

θεραπεία του άγχους στην άνοια, αλλά και για το ευρύτερο ζήτημα της διαχείρισης των 

διαταραχών άγχους στην τρίτη ηλικία. 
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Υπάρχει, ωστόσο, μια κοινώς χρησιμοποιούμενη τεχνική αποκαλούμενη Decatastrophising- 

αποκαταστολή με βάση τη Θεωρία της Γνωστικής Συμπεριφοράς (CBT). Το βασικό γνωστικό 

μοντέλο του άγχους υποθέτει ότι γενικά εμπεριέχει την τάση να υπερεκτιμάται η 

σοβαρότητα και η πιθανότητα κινδύνου και να υποτιμάται η ικανότητά του να 

αντιμετωπίσει καλά τις αντιξοότητες. Οι μεγαλύτερες ελπίδες μας και οι χειρότεροι φόβοι 

σπάνια πραγματοποιούνται, όπως λέει και η παροιμία. Η αποκαταστολή 

(decatastrophising) είναι ο όρος για μια στρατηγική που χρησιμοποιείται συνήθως στο CBT 

για να βοηθήσει τους ανθρώπους που υποφέρουν από ανησυχία να επανεκτιμήσουν τα 

πράγματα για τα οποία είναι ανήσυχοι. Μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω βήματα: 

• Προσδιορίστε και επεξεργαστείτε το επικίνδυνο χειρότερο σενάριο και βαθμολογήστε τη 

σοβαρότητα του 0-100%, την πιθανότητα 0-100% και την ικανότητά σας να το 

αντιμετωπίσετε το 0-100%. 

• Προαιρετικά, προσδιορίστε και επεξεργαστείτε το βέλτιστο σενάριο και βαθμολογήστε τη 

σοβαρότητα, την πιθανότητα και την ικανότητά σας να το αντιμετωπίσετε. 

• Προσδιορίστε και επεξεργαστείτε το πιο πιθανό σενάριο και βαθμολογήστε τη 

σοβαρότητα, την πιθανότητα και την ικανότητά σας να το αντιμετωπίσετε. 

• Αναπτύξτε ένα λεπτομερές και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης και, τέλος, 

επαναξιολογήστε τη σοβαρότητα και την πιθανότητα του αποτελέσματος που φοβάστε και 

την ικανότητά σας να το αντιμετωπίσετε. 

 

Όταν οι άνθρωποι εκτιμούν τη "βαρύτητα" μιας κατάστασης, ή πόσο "κακό" ή ενοχλητικό  

φαίνεται κάτι, ο πρώτος αριθμός που καταλήγουν είναι συνήθως 100% ή ίσως ελαφρώς 

χαμηλότερος. Ωστόσο, εάν βαθμολογείτε τα προβλήματά σας στην κορυφή της κλίμακας, 

μπορεί να σας ενθαρρύνει να μεγεθύνετε πόσο κακό είναι. Μια χρήσιμη συμβουλή είναι να 

φανταστεί κανείς τη χειρότερη καταστροφή που θα μπορούσε πραγματικά να συναντήσετε 

στη ζωή, κάτι φοβερό όπως όλη η οικογένειά σας να απαχθεί και να βασανιστεί κ.λπ. 

Σκεφτείτε το 100% της σοβαρότητας σαν να αντιπροσωπεύει απολύτως το πιο σοβαρό ή 

ενοχλητικό πράγμα που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Τώρα κάντε μια παύση για σκέψη 

και να επανεξετάσετε πόσο σοβαρά ή ενοχλητικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε 

σήμερα στην πραγματικότητα συγκριτικά. Πιθανότατα δεν είναι πραγματικά 100%, σχετικά 

μιλώντας, αλλά πέφτουν λίγο χαμηλότερα στην κλίμακα σοβαρότητας. Λάβετε υπόψη 

αυτό, διότι θα σας βοηθήσει να υιοθετήσετε μια πιο ισορροπημένη προοπτική καθ 'όλη τη 

διάρκεια της άσκησης. 

 

Ακολουθεί μια σύντομη λίστα ερωτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας φροντιστής 

με έναν πάσχοντα από άνοια για να «αποφορτίσει» την κατάσταση που φαίνεται να 

προκαλεί ανησυχία στον ασθενή. 
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Ποιά είναι η καταστροφή για την οποία ανησυχείτε; 

Διατυπώστε όσο το δυνατόν ακριβέστερα / συγκεκριμένα. Αναδιατυπώστε όλες τις ‘τι θα γινόταν 

αν- ερωτήσεις’ σε σαφείς προβλέψεις και δηλώσεις σχετικά με το τί είναι, που φοβάστε ή τί 

πρόκειται να συμβεί. 

 

Τι ακριβώς φοβάστε; Τι προβλέπετε ότι πρόκειται να συμβεί; 

 

Στη χειρότερη περίπτωση, πώς θα μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε; 

Από ποιόν θα μπορούσατε να ζητήσετε συμβουλές; Σε ποιόν θα μπορούσατε να μιλήσετε για 

τους φόβους σας; Ποιοι πόροι, ικανότητες ή δεξιότητες θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν; 

 

Τι θα λέγατε στον εαυτό σας για την καταστροφή; 

Τι θα θέλατε να ακούσετε για να ηρεμήσετε; Σε ποιο τόνο φωνής θα θέλατε να ακούσετε κάτι 

τέτοιο; 
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M.1.3 Ρόλος των επαγγελματιών 
 

Μαζί με τη γήρανση του πληθυσμού έρχεται αυξημένος αριθμός ατόμων που πάσχουν από 

άνοια, συνεπώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και οι εθνικές υγειονομικές 

υπηρεσίες έχουν δημιουργήσει συστήματα φροντίδας για την αντιμετώπιση της 

αυξανόμενης ανάγκης υποστήριξης. 

 

M.1.3.1 Ιατρική υποστήριξη και μορφές θεραπειών 
• Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με τη νόσο Alzheimer (link: 

https://cyprusalzheimerassociation.weebly.com/)(ΜΚΟ) 

• Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας (link: https://www.ctaobservatory.org/home)(ΜΚΟ) 

• Στέγη Αγία Μαρίνα (link: info@stegi-agia-marina.com)  (Ιδιωτικός οργανισμός) 

• Materia Medical Centre (link: http://www.materia.com.cy/) (Ιδιωτικός οργανισμός) 

• ΤΕΠΑΚ (link: https://www.cut.ac.cy/faculties/hsc/nur/) (Τεχνολογικό Πανεπιστημιο) 
 

Οι ΜΚΟ και οι ιδιωτικοι οργανισμοί προσφέρουν ψυχολόγο, ψυχίατρο, νευρολογό, 
λογοθεραπευτή, εναν ειδικό για τη σίτιση, γυμναστή και γεροντολόγο. 

 

 

M.1.3.2 Θεραπεία προσανατολισμένη στην πραγματικότητα (προσανατολισμός 
πραγματικότητας) 
 

Τι είναι ο προσανατολισμός της πραγματικότητας; 
 

Ο προσανατολισμός της πραγματικότητας έχει τις ρίζες του σε μια τεχνική που 

χρησιμοποιείται σε βετεράνους με ειδικές ανάγκες για να τους βοηθήσει να συμμετάσχουν 

και να συνδεθούν με το περιβάλλον τους. Πρόκειται για μια προσέγγιση όπου το 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, των τοποθεσιών και του σημερινού 

περιβάλλοντος, συχνά επισημαίνεται και υφαίνεται στις συνομιλίες με το άτομο. Ο 

πραγματικός προσανατολισμός, όταν χρησιμοποιείται σωστά και με συμπόνια, μπορεί 

επίσης να ωφελήσει όσους ζουν με άνοια 

 

Είναι ο προσανατολισμός της πραγματικότητας χρήσιμος στην άνοια; 
 

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση του προσανατολισμού της πραγματικότητας 

έχει βελτιώσει τη γνωστική λειτουργία των ανθρώπων που ζουν με άνοια σε σύγκριση με 

https://cyprusalzheimerassociation.weebly.com/
https://www.ctaobservatory.org/home
mailto:info@stegi-agia-marina.com)%20%20(Ιδιωτικός
http://www.materia.com.cy/
https://www.cut.ac.cy/faculties/hsc/nur/
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τις ομάδες ελέγχου που δεν την έλαβαν. Ο προσανατολισμός της πραγματικότητας έχει 

επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη γνώση όταν συνοδεύεται από φαρμακευτική αγωγή. 

Σύμφωνα με το British Journal of Psychiatry, η χρήση του προσανατολισμού της 

πραγματικότητας από εκπαιδευμένα μέλη της οικογένειας σε συνδυασμό με φαρμακευτική 

αγωγή (donepezil) έδειξε βελτίωση στη γνωστική λειτουργία, αν και δεν επηρέασε τη 

διάθεση ή τη συμπεριφορά. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η χρήση του προσανατολισμού της 

πραγματικότητας μπορεί να καθυστερήσει την τοποθέτηση σε σπίτι νοσηλείας 

επιβραδύνοντας τη γνωστική υποβάθμιση. 

 

Επιπλέον, μετά από ανασκόπηση έξι τυχαίων ελεγχόμενων δοκιμών, μια μελέτη στη 

βιβλιοθήκη Cochrane κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος όχι 

μόνο για τη γνώση αλλά και για την προκλητική συμπεριφορά ορισμένων ατόμων με άνοια. 

Οι προκλητικές συμπεριφορές στην άνοια συχνά μειώνουν την ποιότητα ζωής και μπορεί 

να προκαλέσουν τοποθέτηση σε σπίτι νοσηλείας. 

 

Στρατηγικές για τον προσανατολισμό της πραγματικότητας 
 

• Συζητήστε για τον προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας, της ημερομηνίας 

και της εποχής 

• Χρησιμοποιήστε συχνά το όνομα του ατόμου 

• Συζητήστε τα τρέχοντα συμβάντα 

• Ανατρέξτε στα ρολόγια και τα ημερολόγια 

• Τοποθετήστε πινακίδες και ετικέτες στις πόρτες και τα ντουλάπια 

• Κάντε ερωτήσεις σχετικά με φωτογραφίες ή άλλες διακοσμήσεις 

 

Πώς η αντίληψη της πραγματικότητας αντίκειται στην επικύρωση; 
 

Ο προσανατολισμός της πραγματικότητας έχει, μέχρι πολύ πρόσφατα, μειωθεί στη 

δημοτικότητα κατά τη διάρκεια των ετών, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη θεραπεία 

επικύρωσης. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην ανησυχία των ανθρώπων που 

εφαρμόζουν τον προσανατολισμό της πραγματικότητας σε μεγάλο βαθμό χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τα συναισθήματα και την ψυχική υγεία του ατόμου. 

Σε αντίθεση με τον προσανατολισμό της πραγματικότητας, η θεραπεία επικύρωσης δίνει 

έμφαση στα συναισθήματα πίσω από τις συμπεριφορές ή τις δηλώσεις. Ενθαρρύνει το 

άτομο να μιλήσει για την πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε (αντί για αυτό που 

γνωρίζουμε ότι είναι αληθινό) και να πιστεύει ότι με την επεξεργασία ορισμένων ίσως 

ανεπίλυτων ζητημάτων θα μπορέσει τελικά να γαληνέψει. 
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Ο αυστηρός προσανατολισμός της πραγματικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 

σκληρή επιβολή της "πραγματικής" πραγματικότητας και μια άχαρη απάντηση στο 

ερώτημα, "Πού είναι η μητέρα μου;" Κάποιος που χρησιμοποιεί τον καθαρό 

προσανατολισμό της πραγματικότητας θα απαντήσει: "Πέθανε εδώ και πολύ καιρό. Είσαι 

92 και η μητέρα σου δεν θα μπορούσε να είναι ζωντανή σήμερα". Η θεραπεία επικύρωσης, 

εν τω μεταξύ, θα αναγνώριζε τα συναισθήματα του ατόμου, θα έθετε ερωτήσεις σχετικά με 

τη μητέρα του ατόμου και θα ρωτούσε τί σας έχει λείψει περισσότερο σ’αυτήν. 

 

Προφυλάξεις σχετικά με τον προσανατολισμό της πραγματικότητας 
 

Όπως φαίνεται παραπάνω, ο προσανατολισμός της πραγματικότητας πρέπει να αναμιχθεί 

με συμπόνια και να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για να ωφεληθεί κάποιος που ζει με τη 

σύγχυση της άνοιας. Εφαρμόζοντας τον, χωρίς να αξιολογηθεί, εάν θα μπορούσε να 

προκαλέσει συναισθηματική δυσφορία στο άτομο, δεν θα ήταν κατάλληλο. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως οι περιστασιακές καθημερινές συνομιλίες, ο 

προσανατολισμός της πραγματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τον 

άνθρωπο ως προς το περιβάλλον γύρω από αυτόν. Ωστόσο, αν το άτομο στο οποίο μιλάτε 

αναστατώνεται περισσότερο, αντί λιγότερο, είναι ένα ασφαλές στοίχημα ότι θα πρέπει να 

αποφύγετε τις προσπάθειές σας να προσανατολίσετε και να αφήσετε τη συμπόνια να 

οδηγήσει τη συνομιλία σας με την ένταξη στην πραγματικότητά τους. 

 

Σαφώς, όσοι χρησιμοποιούν τον προσανατολισμό της πραγματικότητας πρέπει να 

εφαρμόζουν ευαισθησία και σοφία. Σε κλινικά και οικιακά περιβάλλοντα, η κατανόηση 

τόσο της θεραπείας επικύρωσης όσο και του προσανατολισμού της πραγματικότητας είναι 

ευεργετική. Ανάλογα με τη συναισθηματική κατάσταση, την προσωπικότητα και την 

κατάσταση του ατόμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απάντηση που είναι περισσότερο 

ευεργετική για το άτομο. 

 

M.1.3.3 Θεραπεία γνωστικής διέγερσης 
 

Υπάρχουν ορισμένες παρεμβάσεις ή προσεγγίσεις για να βοηθήσουν τα άτομα με άνοια να 

βελτιώσουν τη μνήμη και τις δεξιότητες σκέψης τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 

καλύτερα την απώλεια μνήμης. Μια από τις παρεμβάσεις για τις οποίες υπάρχουν τα 

περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την κλινικότητα και τη σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας είναι η Cognitive Stimulation Therapy (CST) (Θεραπεία Γνωστικής 

Διέγερσης). 
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Βασικά σημεία: 
 

• Η ΘΓΔ έχει βρεθεί ότι βοηθά στη μνήμη και τις δεξιότητες σκέψης ατόμων με ήπια έως 

μέτρια άνοια. Οι μελέτες διεξήχθησαν κυρίως με άτομα με νόσο Alzheimer ή μικτή άνοια, 

αλλά η ΘΓΔ θα ήταν σχετική σε όλους. 

• Τα άτομα με άνοια που συμμετείχαν στην ομάδα θεραπείας ανέφεραν βελτιωμένη 

ποιότητα ζωής 

• Η ΘΓΔ βρέθηκε ότι είναι μια οικονομικά αποδοτική παρέμβαση και προσφέρει αξία για τα 

χρήματα που δόθηκαν. 

 

Τι είναι το ΘΓΔ; 
 

Οι συνεδρίες εκτελούνται δύο φορές την εβδομάδα σε διάστημα 7 εβδομάδων και το 

καθένα καλύπτει ένα διαφορετικό θέμα. Για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνέχεια μεταξύ 

των συνεδριών, συμπεριλαμβάνεται η ίδια δομή, όπως η δραστηριότητα προθέρμανσης, 

ένα τραγούδι και μια «επιτροπή προσανατολισμού πραγματικότητας» στην αρχή κάθε 

συνεδρίας που περιέχει πληροφορίες για την ομάδα, λεπτομέρειες σχετικά με την 

ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο, τον καιρό. Τα μέλη δίνουν στην ομάδα τους ένα όνομα και 

οι συνεδρίες καλύπτουν μια σειρά δραστηριοτήτων για να τονωθεί η σκέψη, η μνήμη και 

να συνδεθούν με άλλους όπως: 

• να συζητήσουν τις τρέχουσες ειδήσεις 

• να ακούσουν μουσική ή να τραγουδούν 

• να παίζουν παιχνίδια με λέξεις 

• να κάνουν μια πρακτική δραστηριότητα όπως το ψήσιμο που περιλαμβάνει τη μέτρηση 

των συστατικών και τη συνταγή. 

 

Οι συνεδρίες προορίζονται για άτομα με ήπια έως μέτρια άνοια. Είναι σχεδιασμένα να 

είναι χαλαρά, διασκεδαστικά και να δημιουργούν ευκαιρίες για τους ανθρώπους να 

μαθαίνουν, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να εργάζονται με άλλους σε ένα κοινωνικό 

περιβάλλον. Έχει αναπτυχθεί εγχειρίδιο εκπαίδευσης και DVD με οδηγίες για τον 

προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριών και για τους διαφορετικούς τρόπους 

ελέγχου της προόδου. Το εγχειρίδιο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί για άλλους 

πολιτισμούς και χώρες. 

 

Υπάρχει ένα πρόγραμμα συντήρησης ΘΓΔ που μπορεί να ακολουθηθεί μετά τις αρχικές 

επτά εβδομάδες του προγράμματος ΘΓΔ. Το ΘΓΔ συντήρησηςαποτελείται από 24 

πρόσθετες εβδομαδιαίες συνεδρίες που ακολουθούν την ίδια δομή και αρχές με το 

πρόγραμμα ΘΓΔ,  με ένα συγκεκριμένο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας 

με βάση τον προσανατολισμό, αναψυκτικά και ομαδικό τραγούδι. 
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Είναι αποτελεσματικό το ΘΓΔ; 
 

Το ΘΓΔ έχει βρεθεί ότι ωφελεί τη μνήμη και τις δεξιότητες σκέψης ατόμων με ήπια έως 

μέτρια άνοια. Τα άτομα με άνοια που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα θεραπείας ανέφεραν 

βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Ορισμένοι φροντιστές και συγγενείς ανέφεραν μια βελτίωση 

στη γλώσσα και την προθυμία των ατόμων με άνοια να συμμετάσχουν σε συνομιλίες. 

 

Στην αρχική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, τα περισσότερα άτομα με άνοια ζούσαν 

σε σπίτια φροντίδας και στη δεύτερη μισά ζούσαν στην κοινότητα και μισά σε σπίτια 

φροντίδας. Η πρώτη δοκιμή διαπίστωσε ότι το ΘΓΔ δούλεψε σαν πρότυπο φάρμακο κατά 

της άνοιας και η δεύτερη μελέτη διαπίστωσε ότι το ΘΓΔ είχε οφέλη για τους ανθρώπους 

επιπλέον για εκείνους που έπαιρναν τα φάρμακα κατά της άνοιας. 

 

Η συντήρηση ΘΓΔ έχει επίσης αξιολογηθεί σε μιά τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή στο 

οποίο συμμετείχαν 236 άτομα με άνοια, που είχαν προηγουμένως ολοκληρώσει 14 

συνεδρίες πρότυπης ΘΓΔ. Η συντήρηση ΘΓΔ βοήθησε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των συμμετεχόντων: αυτό παρατηρήθηκε από αυτοαναφορές από άτομα με άνοια σε 6 

μήνες, καθώς και από αναφορές των οικογενειών τους ή άλλων φροντιστών σε 3 μήνες. 

 

Ωστόσο, δεν υπήρχε διαφορά στη γνώση μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν μόνο στο αρχικό 

πρόγραμμα ΘΓΔ και εκείνων που συνέχισαν με τις συνεδρίες για την συντήρηση ΘΓΔ. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στη δυνατότητα βελτίωσης της γνώσης που έχει ήδη επιτευχθεί από 

την ΘΓΔ. 

 

Μερικοί από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δοκιμή συντήρηση ΘΓΔ έλαβαν 

φάρμακα κατά του Alzheimer, συνήθως donepezil. Ο συνδυασμός φαρμάκων και 

συντήρηση ΘΓΔ οδήγησε σε καλύτερη γνώστική λειτουργία από οποιαδήποτε από αυτές τις 

θεραπείες μεμονωμένα. 

 

M.1.3.4 Παραδείγματα θεραπείας (άλλα είδη) 
 
Είναι σημαντικό για όσους πάσχουν από άνοια να έχουν την κατάλληλη ιατρική υποστήριξη 
για να έχουν ποιότητα ζωής. Υπάρχουν πολλοί τύποι φαρμακευτικών φαρμάκων όπως: 
 

• Donepezil   

• Galantamine 

• Rivastigmine 

• Memantine 

• Donepezil and memantine 
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Αυτά τα φάρμακα έχουν δημιουργηθεί για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της άνοιας. 

Ωστόσο, ορισμένα συμπτώματα άνοιας θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση 

μη-φαρμάκων προσεγγίσεων όπως: 

• Μουσικοθεραπεία 

• Εκμάθηση των καθημερινών αντιλήψεων 

• Γνωστική χειραφέτηση 

•Λογοθεραπεία 

• Εργοθεραπεία 

• Ψυχοθεραπεία 

• Φυσικοθεραπεία 

• Γυμναστική 

• Αισθητική θεραπεία 


