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Μ.3.1 Εισαγωγή στην Αναπόληση 
 
Η υποστήριξη ενός ατόμου που έχει άνοια να παραμείνει ενεργό και να εξακολουθεί να 
αισθάνεται εμπλεκόμενο στη ζωή μπορεί να είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ποιότητας 
ζωής ακόμη και στα μεταγενέστερα στάδια της ασθένειας. Αυτό δεν είναι μόνο η δουλειά 
ενός διοργανωτή δραστηριοτήτων ή ενός διασκεδαστή, είναι επίσης μέρος του ρόλου κάθε 
ατόμου, είτε είστε φίλος ή συγγενής, εργαζόμενος σε σπίτι ή σε κέντρο φροντίδας, 
νοσοκόμα, βοηθός φροντίδας, διευθυντής ή εργαζόμενος κατ’οίκον. 
 
Ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις και πόροι προσφέρουν χρήσιμους τρόπους για την 
ανάπτυξη ουσιαστικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα άτομα 
με άνοια. Τα απλά εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να 
κατανοήσουν τους τύπους δραστηριοτήτων που μπορεί να ωφελήσουν ένα άτομο με 
άνοια. 
 
Η αναπόληση για το παρελθόν βασίζεται στα δυνατά σημεία ενός ατόμου με άνοια, καθώς 
είναι πιθανότερο να διατηρήσει μακροπρόθεσμες αναμνήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
να διευκολύνετε τις συνεδρίες αναπόλησης. Η συμμετοχή των μελών της οικογένειας στην 
διαδικασία αναπόλησης μπορεί να είναι μια θεραπευτική εμπειρία για όλους. Όταν 
επιλέγετε ζητήματα ή θέματα για αναπόληση σε ομάδες, σκεφτείτε τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ενώ 
ταυτόχρονα θα είστε ευαίσθητοι στις ανάγκες των ατόμων. 
 

Μ.3.1.1 Γιατί η αναπόληση (συνήθως) λειτουργεί για άτομα με άνοια 
 
«Αναπόληση» σημαίνει κοινή χρήση εμπειριών ζωής, αναμνήσεων και ιστοριών από το 
παρελθόν. Συνήθως, ένα άτομο με άνοια είναι περισσότερο σε θέση να θυμάται τα 
πράγματα από πολλά χρόνια πριν παρά από τις πρόσφατες αναμνήσεις, έτσι η αναπόληση 
βασίζεται σε αυτή τη δύναμη. Καθώς πολλές καθημερινές συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις 
βασίζονται στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, η ανάπόληση μπορεί να δώσει στα άτομα με άνοια 
την αίσθηση της ικανότητας και της εμπιστοσύνης χρησιμοποιώντας μια ικανότητα που 
εξακολουθούν να έχουν. 
"Όλοι έχουμε μνήμες, όλοι έχουμε τη δική μας μοναδική ιστορία ζωής. Η υπενθύμιση του 
παρελθόντος είναι ένας τρόπος να την αποκτήσουμε και επομένως να διατηρήσουμε τον 
εαυτό μας. Είναι μια διαδικασία εδώ και τώρα που κρατάει τον αφηγητή και τον ακροατή 
σε σχέση μεταξύ τους ». - Faith Gibson (1998) 
 
Πολλοί άνθρωποι με άνοια βρίσκουν ότι έχουν συνηθίσει να κάνουν πράγματα «για» ή 
«προς» αυτούς. Όταν ένα άτομο μοιράζεται κάτι για το παρελθόν του και ένα άλλο 
πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον ή απόλαυση, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για το άτομο αυτό 
να αισθάνεται ότι είναι αυτός που δίνει κάτι σε άλλον ανθρώπο, αντί να είναι πάντα αυτός 
που λαμβάνει ή ακούει. 
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Η συζήτηση για το παρελθόν μπορεί επίσης να φέρει ευχάριστες αναμνήσεις και καλά 
συναισθήματα, και αυτό μπορεί να είναι υπέροχο από μόνο του, αλλά ιδιαίτερα αν ένα 
άτομο βρίσκει τη ζωή δύσκολη. Υπάρχει επίσης η περίπτωση ότι η αναπόληση μπορεί 
μερικές φορές να προκαλέσει οδυνηρές αναμνήσεις. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις δεν 
είναι αναγκαστικά κάτι κακό, αλλά πρέπει να ανταποκριθούμε ευαίσθητα. 
 

M.3.1.2 Ένα άτομο με άνοια επαναλαμβάνει την ίδια ιστορία, ξανά και ξανά: γιατί; 
 
Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα άτομο με άνοια να έχει μια αγαπημένη ιστορία στην οποία 
επιστρέφει ξανά και ξανά. Πολύ συχνά η ιστορία θα σχετίζεται με μια εποχή που το άτομο 
αισθάνθηκε ιδιαίτερα χαρούμενο ή υπερήφανο. Ίσως το άτομο να μιλάει λεπτομερώς για 
τη δουλειά του ή την εμπειρία του στην ανατροφή των μικρών παιδιών. Το μήνυμα πίσω 
από αυτή την επαναλαβανόμενη ιστορία μπορεί να είναι ότι στο πρόσωπο λείπει τώρα 
αυτή η αίσθηση ταυτότητας και σκοπού. Ακούγοντας την ίδια ιστορία με ενδιαφέρον, ένας 
καλός ακροατής μπορεί να βοηθήσει το άτομο με άνοια να αισθάνεται καλύτερα για τον 
εαυτό του. 
 
Μερικές φορές η επαναλαμβανόμενη ιστορία σχετίζεται με μια πιο επώδυνη μνήμη ή 
τραύμα. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο μπορεί να έχει κάποια ανεπίλυτα ζητήματα 
σχετικά με το γεγονός και έτσι είναι σε κάποιο βαθμό «κολλημένο» με αυτή τη μνήμη. Είναι 
ακόμα σημαντικό να ακούσετε. Μερικές φορές μπορεί να είναι συνετό να αποσπάσουμε 
την προσοχή του ατόμου με μια άλλη μνήμη ή δραστηριότητα, ώστε να μην παραμείνει σε 
κατάσταση αναστάτωσης για πολύ καιρό. 
 

M.3.1.3 Γιατί το να κάνετε πολλές ερωτήσεις μπορεί να μην λειτουργεί 
 
«Θυμάσαι όταν ...;» είναι η ερώτηση που πολλοί άνθρωποι μπορεί να συσχετίζουν με την 
ανάπόληση. Ωστόσο, ίσως δεν είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για ένα άτομο με 
προβλήματα μνήμης. Απλές, πραγματικές ερωτήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες 
και αγχωτικές για τα άτομα με άνοια, τα οποία φοβούνται ότι θα δώσουν την απάντηση 
λανθασμένη ή θα ντροπιαστούν για το ότι δεν μπορούν να θυμηθούν. «Πόσα παιδιά 
είχατε;», «Πού γεννηθήκατε;», «Πόσο χρονών ήσασταν όταν ...;» - όλα αυτά αποτελούν 
παραδείγματα ερωτήσεων που ένα άτομο με άνοια μπορεί να βρει δύσκολα να απαντήσει. 
 
Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική λύση για να κάνετε ερωτήσεις όπως αυτές; Ένα καλό 
σημείο εκκίνησης ίσως είναι να μοιραστείτε μια ανάμνηση δικιά σας ως έναν τρόπο να 
οδηγήσετε σε μια ερώτηση πιο ήπια. Αυτό βοηθά στο να δώσετε ενδείξεις για τα πράγματα 
για τα οποία θα μιλήσετε και μπορεί να βοηθήσει το άτομο να χαλαρώσει και να 
ανακαλέσει τις αναμνήσεις του πιο εύκολα, χωρίς φόβο ότι θα μπερδέψει πράγματα ή θα 
ξεχάσει. Θα μπορούσε να είναι κάτι όπως: «Θυμάμαι τον πρώτο δάσκαλο μου στο 
δημοτικό. Ονομαζόταν κ. Τζόουνς, ήταν πολύ ψηλός με μακριά μαλλιά και ήταν πολύ 
ευγενής. "Μπορείτε να ρωτήσετε έπειτα," Αναρωτιέμαι αν κάποιος εδώ μπορεί να θυμηθεί 
τους αγαπημένους δασκάλους του; " 
 
Χρησιμοποιώντας μια σειρά από πράγματα για την διέγερση των αναμνήσεων 
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Για άτομα με γνωστικές δυσκολίες, είναι σημαντικό να αξιοποιήσετε όλες τις αισθήσεις για 
να ενεργοποιήσετε τις μνήμες. Μια εικόνα για να κοιτάξει, ένα αντικείμενο για να αγγίζει, 
ένα τραγούδι ή ένα ποίημα για να ακούσει ή κάτι για να μυρίσει ή να δοκιμάσει μπορεί να 
κάνει κάποιον να πάει πίσω στο χρόνο, συχνά σε μια πολύ συγκεκριμένη μνήμη. 
 
Εάν γνωρίζετε αρκετά καλά το άτομο, θα γνωρίζετε τα είδη των πράξεων που μπορεί να 
σχετίζονται με το παρελθόν του. Εάν γνωρίζετε ότι κάποιος έχει πάει στρατό, μια εικόνα 
ενός ατόμου σε μια στρατιωτική στολή από μια παρόμοια περίοδο με εκείνη που ήταν στις 
δυνάμεις μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον του. Εάν εργάζεστε με ένα άτομο από την 
Καραϊβική, προσφέροντας λίγο τσάι με τζίντζερ ή παίζοντας μουσική μπάντας από την 
Καραϊβική ή ενός συγκροτήματος με ντραμς μπορεί να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Η 
ανάγνωση ενός αποσπάσματος από ένα παλιό βιβλίο ή μια εφημερίδα μπορεί επίσης να 
διεγείρει τις μνήμες. 
 
Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 
 
Κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει άμεση μαγεία. Εξετάστε αυτό 
το παράδειγμα από την πρακτική της φιλανθρωπίας Alive! : 
 
• Ένας κάτοικος, ο οποίος ζούσε με άνοια και σκλήρυνση κατά πλάκας, ζήτησε να δει 
κάποιες ταινίες με άλογα, που ήταν το κύριο πάθος του στη ζωή. Η όλη συμπεριφορά του 
άλλαξε με το να δει τις εικόνες και έγινε από εσωστρεφής και απομονωμένος να είναι 
ενθουσιασμένος και με αυτοπεποίθηση, λέγοντας στην υπόλοιπη ομάδα για τις εμπειρίες 
του. 
 
Να πράττετε παρά να μιλάτε 
 
Μερικές φορές μπορεί να λειτουργήσει καλά το να προσκαλέσετε κάποιον να δείξει μια 
συγκεκριμένη ικανότητα που σχετίζεται με το παρελθόν του. Για παράδειγμα, ζητήστε από 
κάποιον που ήταν νοσοκόμος να σας δείξει πώς μετρούσαν την αρτηριακή πίεση ή να 
ζητήσετε από μια μητέρα πώς έκανε το μωρό της να ρευτεί χρησιμοποιώντας μια κούκλα 
για μωρό. 
 
Όταν ένα άτομο με άνοια προσπαθεί να χρησιμοποιήσει λέξεις, μπορεί να βρίσκει ότι είναι 
ευκολότερο να χρησιμοποιήσει ενέργειες για να μοιραστεί κάτι από το παρελθόν του. 
Εξετάστε αυτό το παράδειγμα που περιγράφει την εμπειρία της Beryl, μιας μεγαλύτερης 
ηλικίας γυναίκας με άνοια: 
 
• Μια μέρα περνούσα χρόνο μαζί της και, παρόλο που ήξερα λίγο για το παρελθόν της, 
πάλευα να συνεχίσω μια συζήτηση. Ήξερα ότι ήταν γραμματέας και για κάποιο λόγο μου 
σκέφτηκα να της δώσω ένα μικρό σημειωματάριο, μάλλον σαν ένα μικρό σημειωματάριο 
και ένα στυλό - και να αρχίσω να υπαγορεύω μια επιστολή σε αυτήν, σαν να ήμουν 
αφεντικό της. Ξεκίνησα να λέω κάτι σαν: "Αγαπητέ κύριε, σας ευχαριστώ για την επιστολή 
σας ..." και ούτω καθεξής. Έμεινα έκπληκτος να παρακολουθώ καθώς ο Beryl άρχισε 
αμέσως να γράφει εξαιρετικά γρήγορα με στενογραφία. Μέσα σε αυτές τις λίγες στιγμές, η 
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γλώσσα του σώματος της άλλαξε από μια μαζεμένη θέση αδιαφορίας  σε μια όρθια θέση 
και στάση παρατηρητικότητας μιας γυναίκας που ήξερε τη δουλειά της. 
 

M.3.1.4 Γιατί να συμμετέχουν όλοι σε θέματα αναπόλησης 
 
Η αναπόληση μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να κάνετε συνδέσεις μεταξύ 
ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα ή πολιτισμούς ή μεταξύ προσωπικού και χρηστών 
υπηρεσιών. Όταν επιλέγετε ζητήματα ή θέματα για αναπόληση σε ομάδες, σκεφτείτε 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμπεριλάβετε άτομα που μπορεί να ανήκουν σε 
μειονότητα, για παράδειγμα, κάποιον που είναι διαφορετική θρησκεία ή πολιτισμό ή 
κάποιον που είναι ομοφυλόφιλος. 
 
Θυμηθείτε ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται να μιλήσουν ή μπορεί να 
αισθάνονται αποκλεισμένοι αν συζητηθούν ορισμένα θέματα. Η αναπόληση αναμνήσεων 
όπως η ανατροφή των παιδιών μπορεί να προκαλέσει έντονες συζητήσεις και μπορεί να 
οδηγήσει σε μερικές ενδιαφέρουσες συγκρίσεις για το πώς οι διαφορετικές εθνικότητες 
προσεγγίζουν τα θέματα της πειθαρχίας των παιδιών, για παράδειγμα. Αλλά οι άνθρωποι 
που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν παιδιά ή έχασαν ένα παιδί μπορεί να το βρουν μια 
οδυνηρή υπενθύμιση της απώλειας τους. Η γνώση προσωπικών ιστοριών θα είναι 
σημαντική για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε δυνητικά δύσκολα θέματα. 
 
Ορισμένες προτάσεις για θέματα αναπόλησης 
 
Δεν υπάρχει θέμα που να είναι απολύτως απλό για όλους να συζητήσουν, παρόλο που το 
«φαγητό» και οι «διακοπές» μπορεί να είναι ασφαλέστερα θέματα για να ξεκινήσετε αντί 
τον «πόλεμο» ή την «παιδική ηλικία» εάν εκτελείτε μια σειρά ομάδων. Υπάρχει ένα ευρύ 
φάσμα άλλων θεμάτων για να διαλέξετε, για παράδειγμα: 
 
• επαγγελματική ζωή: πρώτες θέσεις εργασίας, καλύτερες θέσεις εργασίας, μισθοί και 
συνθήκες εργασίας, αφεντικά, συναδέλφους, στολές 
• οικογενειακή ζωή: οικιακές εργασίες, παιδιά, χόμπι και ενδιαφέροντα που ζεσταίνουν: 
να μοιραστούν αναμνήσεις των χειμωνιάτικων περιόδων χωρίς κεντρική θέρμανση! 
• μεταφορές: πρώτα αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραμ, σημαντικά ταξίδια 
• αθλητισμός 
• την τοπική γειτονιά: τα αγαπημένα καταστήματα ή τους καταστηματάρχες, τις αγορές, 
τους εμπόρους του δρόμου («κουρέλι»), σημαντικές θέσεις στην κοινότητα, όπως η 
πλατεία της πόλης, η βιβλιοθήκη ή το ταχυδρομείο. 
 
Συμμετοχή των οικογενειών στην αναπόληση 
 
«Η μνήμη του χθες, η φροντίδα του σήμερα» (RYCT) είναι το όνομα ενός συγκεκριμένου 
προγράμματος αναπόλησης που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά μέρη του κόσμου. 
Συγκεντρώνει ανθρώπους με άνοια και τις οικογένειες και το προσωπικό τους για να 
θυμούνται μαζί μέσα σε μια σειρά εβδομάδων. Η σημαντική αρχή πίσω από την 
προσέγγιση του RYCT είναι ότι όλοι θυμούνται μαζί και μαθαίνουν περισσότερα για τον 
άλλον ως άνθρωποι, αντί να είναι η κύρια ιδέα η άνοια. 



          

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
Project ID Number:2017-1-UK01-KA202-036686 

 
 

 
Η ανανέωση δεν είναι ποτέ κάτι που γίνεται μόνο «προς» ή «για» τους ηλικιωμένους - είναι 
κάτι που όλοι μπορούμε να απολαύσουμε. Συνήθως, οι συνεδρίες RYCT δίνουν τη 
δυνατότητα στους συζύγους, τους συνεργάτες, τους γιους, τις κόρες ή τα αδέλφια να δουν 
το άτομο με άνοια από μια διαφορετική σκοπιά, καθώς θυμούνται ένα τραγούδι ή ένα 
χορό ή λένε μια ιστορία που δεν είχαν ξανακούσει. 
 
 

M.3.2 Προετοιμασία πριν από τη δρομολόγηση δραστηριοτήτων μνήμης 
 
Ο καθηγητής Bob Woods εξηγεί την αξία της αναπόλησης στη δημοσίευση της Pam 
Schweitzer, «Η αναπόληση στην φροντίδα της άνοιας» (Schweitzer, 1998): «Η επικοινωνία 
είναι (τουλάχιστον) αμφίδρομη διαδικασία και υποστηρίζεται ότι οι φροντιστές της άνοιας 
που εκτελούν εργασία αναπόλησης μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα σε άτομα με άνοια: 
• Σας εκτιμούμε ως άτομο 
• Ενδιαφερόμαστε για εσάς ως άτομο 
• Σεβόμαστε εσάς και την εμπειρία σας 
• Ξέρετε πράγματα που δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε 
• Όταν σας γνωρίζουμε καλύτερα, τα κενά στην κατανόησή μας γίνονται λιγότερα 
 
Οι φροντιστές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι το άτομο με άνοια έχει πολλά να τους πει: 
 
• Είμαι άτομο 
• Η ιστορία της ζωής μου αποτελεί μέρος του ποιος είμαι 
• Υπάρχουν περισσότερα, πολύ περισσότερα, από αυτά που βλέπετε τώρα: αυτή είναι η 
άκρη του παγόβουνου 
• Έχω κάτι να συνεισφέρω τώρα 
• Είμαι ζωντανός ως κοινωνικό ον 
• Μία φορά, ήμουν σε ένα παρόμοιο στάδιο ζωής όπως εσείς 
 
Η αναπόληση βοηθά με τη χρήση του παρελθόντος για να αποκατασταθούν αυτά τα 
συναισθήματα, κάνοντας τον άνθρωπο να αισθάνεται καλά για το ποιοι είναι (Schweitzer, 
1998). " 
 

Μ.3.2.1 Σημαντικές δεξιότητες και τεχνικές για την εκτέλεση εργασιών αναπόλησης 
 
Προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι αρχές κατά την εργασία αναπόλησης 
με έναν ασθενή με άνοια, οι φροντιστές πρέπει να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις 
ακόλουθες δεξιότητες και τεχνικές, μέσα σε μια συνεπή προσέγγιση, ώστε να έχουν τον 
καλύτερο αντίκτυπο στους πάσχοντες. Αυτό είναι ένα απόσπασμα του Εγχειριδίου Καλών 
Πρακτικών για τη Δημιουργική Αναπόληση και την Ιστορία της Ζωής που δημοσιεύτηκε από 
το Δίκτυο Αναπόλησης της Βόρειας Ιρλανδίας. Δείτε περισσότερα στο Παράρτημα M3.2 
Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών. 
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Δεξιότητες / τεχνικές Προσέγγιση Επίδραση στους ασθενείς 

Ενεργή ακρόαση Δείξτε ότι έχετε ακούσει και 
καταλάβει,ρωτώντας"Κατάλαβα 
σωστά; 

Το άτομο αισθάνεται 
πολύτιμο, σημαντικό. 

Γνήσια περιέργεια Διαβάστε τη μη λεκτική γλώσσα 
του σώματος και βεβαιωθείτε 
ότι οι εκφράσεις του προσώπου 
σας δείχνουν ότι ακούτε. Πάνω 
απ 'όλα να μην είναι επικριτική. 
Ποτέ μην υποτιμάτε το γνήσιο 
ενδιαφέρον που μπορείτε να 
δείξετε με τον τόνο της φωνής, 
του ρυθμού, της επαφής με τα 
μάτια κ.λπ. 

Δημιουργεί μια ζεστή, 
προσεγμένη ατμόσφαιρα. 
Οι συμμετέχοντες 
αισθάνονται πολύτιμοι και 
πιο σίγουροι 

Παρατήρηση και 
αξιολόγηση 

Χρησιμοποιώντας 
δραστηριότητες, αξιολογείστε 
τις δεξιότητες και τους τομείς 
των αναγκών των 
συμμετεχόντων 
-να προσαρμόσετε το 
πρόγραμμά σας ώστε να 
ικανοποιήσετε αυτές τις 
ανάγκες και να ξεπεράσετε τα 
εμπόδια που μπορεί να 
αποτρέψουν τους 
συμμετέχοντες από τη 
συμμετοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι 
δραστηριότητές σας είναι 
κατάλληλες για την ομάδα ή το 
άτομο με το οποίο εργάζεστε. 

Ενισχυμένη συμμετοχή. 
Αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση που 
δημιουργεί η επιτυχία. 

Συνεδρίες με ρυθμό Στην ομιλία σας ταιριάξτε με το 
ρυθμό των συμμετεχόντων, 
επιτρέποντας έτσι στους 
συμμετέχοντες να 
συγκεντρώσουν τις σκέψεις 
τους. 

Δεν βιάστηκαν, τους 
δόθηκε χρόνος να 
σκεφτούν και να 
απαντήσουν. Νιώθουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής. 
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Επιτρέποντας τα 
συναισθήματα αλλά με 
ευαισθησία και 
ενσυναίσθηση 

Επιτρέψτε σιωπή - μην 
βιαστείτε 
να τους συμπληρώσετε, καθώς 
κάποιος μπορεί να διατυπώνει 
την απάντησή του. Προτρέψτε 
όταν χρειάζεται, να ρωτάτε 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 
αλλά μην τους μπλέξετε με 
ερωτήσεις. 
Τα δάκρυα μπορεί να είναι 
καθαρτικά. μερικές φορές 
κάποιος πρέπει απλώς να πει 
την ιστορία του να νιώθει ότι 
ακούγεται. Μην ρωτάτε τους 
συμμετέχοντες ευαίσθητες 
ερωτήσεις ή εισάγετε 
λεπτομέρειες αναμνήσεων που 
δεν θέλουν να συζητήσουν. 

Μπορεί να βοηθήσει στην 
επανεξέταση των 
δυσκολιών από το 
παρελθόν στο σήμερα. 

Ενθαρρύνετε την ομάδα 
σας 

Χρησιμοποιήστε τη φαντασία 
σας, την αίσθηση του χιούμορ, 
τις δεξιότητες και τη 
δημιουργικότητά σας για να 
προσελκύσετε τους ανθρώπους 
στην ομάδα σας. 

Παρακινημένος και 
ευχαριστημένος με την 
εμπλοκή. Απόλαυση της 
συνεδρίας και αίσθημα ότι 
ανήκει κάπου. 
 

Να είστε ευέλικτοι Υπολογίστε την αίσθηση της 
ομάδας - εάν χρειάζονται 
παρακίνηση ή ώθηση να 
κάνουν μια δραστηριότητα που 
το επιτρέπει. 
Να έχετε σχέδια και ιδέες 
δραστηριότητας, αλλά 
προσπαθήστε να μην 
υπαγορεύετε - μην φοβάστε 
ποτέ να ακολουθήσετε το θέμα 
που μπορεί να φέρει η ομάδα ή 
κάτι στο οποίο επικεντρώνεται 
εκείνη την ημέρα. Η συνεδρία 
ανήκει στους συμμετέχοντες. 

Αξιολογούνται ως ενεργά 
συμμετέχοντες. 
Καθίστανται ικανοί να 
συμμετάσχουν, αξίζουν, 
αποτιμώνται. 
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Δημιουργικά 
αποτελέσματα 

Η δημιουργία ενός προϊόντος 
από τις μνήμες που μοιράζονται 
είναι μια υπέροχη κληρονομιά, 
αλλά η εργασία προς το προϊόν 
δεν θα πρέπει να μειώνει την 
ποιότητα και την αξία της 
αναπόλησης. Η διαδικασία 
είναι πιο σημαντική από το 
προϊόν. 

Ένα προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να 
συμμετέχει η οικογένεια, 
οι μελλοντικοί φροντιστές 
και μπορεί να αποδειχθεί 
χρήσιμο κατά τη διάρκεια 
περιόδων μετάβασης. 

Ικανότητα 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης 

Μετά από κάθε συνεδρία 
ασκήστε κριτική - τι θα έκανα 
και πάλι; Πώς θα τροποποιούσα 
ορισμένες δραστηριότητες; Τι 
δημιούργησε μια σημαντική 
ανακάλυψη; Πώς θα μπορούσα 
να έχω προσεγγίσει κάτι 
διαφορετικά για να έχει 
μεγαλύτερη επιτυχία; 

 

Να μοιράζονται και  να 
αναζήτουν υποστήριξη 

Αναζητήστε βοήθεια και 
υποστήριξη με προσωπικό που 
σκέφτεται το ίδιο για να 
συνεργαστείτε, να μοιραστείτε 
ιδέες, να συζητήσετε θέματα 
και δυνατότητες. 

 

M.3.2.2 Προετοιμασία μέσω των προσωπικών χαρτοφυλακίων των ασθενών 
 
Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη διαδικασία αναπολήσης ενός ασθενούς που πάσχει από 
άνοια, έχουμε ήδη αναφέρει ότι είναι απαραίτητο ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο. Η 
εκπόνηση ενός χαρτοφυλακίου περιγράφηκε στην Ενότητα 2 (Αυτό είμαι εγώ 
ερωτηματολόγιο). Το χαρτοφυλάκιο ενός ασθενούς μπορεί να κυμαίνεται από ένα 
λεπτομερές ερωτηματολόγιο, συμπληρωμένο από τον φροντιστή σε συνεργασία με τον 



          

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
Project ID Number:2017-1-UK01-KA202-036686 

 
 

ασθενή και την οικογένειά του, σε ένα πολύπλοκο βιογραφικό έργο, παρέχοντας 
περισσότερες λεπτομέρειες για τον ασθενή. Όσο πλουσιότερο είναι το χαρτοφυλάκιο, τόσο 
πιο λεπτομερείς θα είναι οι δραστηριότητες αναπόλησης. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη χρήση που θα κάνουν οι φροντιστές του χαρτοφυλακίου. 
 
Οι φροντιστές πρέπει πρώτα να περάσουν από όλο το χαρτοφυλάκιο και να προσδιορίσουν 
όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση μνημών με 
μια μη άμεση, ομαλή προσέγγιση. 
 
Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναζητήσει ένας φροντιστής σε ένα χαρτοφυλάκιο; 
 
• Όνομα, και πως προτιμά ο ασθενής να τον αποκαλούν, ή ακόμα και ψευδώνυμο. 
• Περιοχή, όπου έζησε το άτομο (ιστορίες σχετικές με την περιοχή) 
• Τα πλησιέστερα μέλη της οικογένειας, οι φίλοι, ο φροντιστής 
• Προσωπικές προτιμήσεις / καθημερινές ρουτίνες 
• Οικογενειακό υπόβαθρο 
• Τρέχοντα και παρελθόντα ενδιαφέροντα, θέσεις εργασίας και χώρους που επισκέφθηκαν 
• Προτίμηση στο φαγητό 
• Πράγματα που μπορεί να ανησυχούν ή να διαταράξουν το άτομο 
• Τα πράγματα που βοηθούν το άτομο να αισθάνεται καλύτερα 
• Πιθανή μείωση της αισθητηριακής αντίληψης (όραση, ακρόαση ...) 
• Επικοινωνία: γλώσσα, ένδειξη σημείων, συμπεριφορά 
• Οποιαδήποτε αγαπημένα πράγματα που δεν αναφέρθηκαν προηγουμένως 

M.3.3 Φυσική συλλογή αναμνήσεων 
 
Για τους αγαπημένους τους, τους γονείς ή τους ηλικιωμένους με άνοια, η συλλογή 
αναμνήσεων μπορεί να βοηθήσει στην ανάκληση γεγονότων και ανθρώπων από το 
παρελθόν. Αυτές οι μνήμες μπορούν να παρακινήσουν τον ηλικιωμένο, προτρέποντας 
συνομιλία με τους αγαπημένους του. 
 
Είτε μια οικογενειακή φωτογραφία, αποκόμματα εφημερίδων ή ένα τραγούδι. Οι συλλογές 
αναμνήσεων περιέχουν στοιχεία που μας φέρνουν πίσω σε μια στιγμή που κρατάμε πολύ 
μέσα μας αγαπημένη. Όταν ένας ηλικιωμένος που έχει άνοια ανοίγει μία συλλογή 
αναμνήσεων, μπορεί να ανακατατέψει σκέψεις ευτυχισμένων στιγμών στη ζωή του και να 
δώσει σε αυτό το άτομο κάτι για να μιλήσει. 
 

M.3.3.1 Πώς να δημιουργήσετε μια φυσική συλλογή αναμνήσεων; 
 
Λόγοι για τη δημιουργία μιας συλλογής αναμνήσεων για άνοια 
 
Οι συλλογές αναμνήσεων μπορούν να συνδέσουν τα αγαπημένα πρόσωπα με την 
ταυτότητά τους, με αναμνηστικά που δίνουν έμφαση σε συνολικές διακοπές, πρόσωπο ή 
θέμα που εξυψώνει το πνεύμα του ηλικιωμένου. Αν και θα χρειαστεί χρόνος για να βρείτε 
ποια αναμνηστικά να αποθηκεύσετε στη συλλογή αναμνήσεων, αξίζει την προσπάθεια. 
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Εδώ είναι πέντε λόγοι για να δημιουργήσετε μια συλλογή αναμνήσεων για έναν 
ηλικιωμένο αγαπημένο με Αλτσχάιμερ: 
 

•  Η άσκηση, η αφή και άλλες αισθήσεις που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία μιας 
συλλογής αναμνήσεων θα γίνουν πιο σημαντικές για έναν αγαπημένο για να 
βασίζεται καθώς η άνοια εξελίσσεται. 

• Οι τρυφερές αναμνήσεις των ηλικιωμένων, των προσωπικών ενδιαφερόντων και τα 
νιάτα μπορούν να διερευνηθούν. 

• Οι συλλογές αναμνήσεων μπορούν να εμπνεύσουν τη συνομιλία με τους 
φροντιστές, τα παιδιά ή τα εγγόνια. 

• Περισσότερες πληροφορίες θα αποκτηθούν για το αγαπημένο σας πρόσωπο και το 
παρελθόν του. Όταν αναζητάτε αναμνηστικά για να συμπεριλάβετε σε μία συλλογή 
αναμνήσεων, μπορεί να βρείτε ειδικά αντικείμενα που δεν συνειδητοποιήσατε ότι ο 
ηλικιωμένος είχε ακόμα ή ενδιαφερόταν. 

• Έντονη δημιουργικότητα από τη δημιουργία μιας συλλογής αναμνήσεων. Ο 
ηλικιωμένος μπορεί να εμπνέεται να δημιουργήσει μία άλλη συλλογή για ένα 
διαφορετικό συμβάν ζωής ή μνήμης. 
 

Τρόποι για να κάνετε μια συλλογή αναμνήσεων  
 
Μία συλλογή αναμνήσεων μπορεί να είναι τόσο διακοσμητική ή όσο απλή, θέλετε. Μπορεί 
να είναι ένας πλαστικός κάδος ή ένα κουτί υποδημάτων, όποιο προτιμάτε. Στην ιδανική 
περίπτωση, θα είναι εύκολο στην πρόσβαση και την ανύψωση, την αποθήκευση πολλών 
αντικειμένων εύλογων σχημάτων και μεγεθών και στην προσαρμογή στην αγκαλία του 
πάσχοντα ή σε ένα μικρό τραπέζι. 
 
Εάν η συλλογή αναμνήσεων έχει τμήματα, σιγουρευτείτε ότι ταιριάζουν με την 
επιδεξιότητα του ηλικιωμένου και ότι μπορεί να ανοίξει εύκολα την συλλογή αναμνήσεων. 
 
Επιλέγοντας Αναμνηστικά 
 
Τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα σε μια συλλογή αναμνήσεων πρέπει να είναι 
προσωπικά, όπως ένα παιχνίδι για μωρά ή μια καρτ ποστάλ. Η συλλογή αναμνήσεων 
πρέπει να αντανακλά τα ενδιαφέροντα του πάσχοντα ή μια στιγμή στο παρελθόν  που έχει 
νόημα σε αυτό το άτομο. Όταν επιλέγετε αναμνηστικά για την συλλογή αναμνήσεων, 
σκεφτείτε: 
 

• Ασφάλεια: Αποφύγετε τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα. 

• Σημασία: Εστίαση σε αντικείμενα που συνδέονται με θετικές μνήμες. 

• Υφή: Τα αντικείμενα πρέπει να είναι εύκολα στη μεταχείρηση. Η ίδια η υφή μπορεί 
να ξυπνήσεις αναμνήσεις. 

• Μοναδικότητα: Αν ένα στοιχείο είναι αναντικατάστατο, αφήστε το έξω. 
Να έχετε υπόψη ότι ο αγαπημένος σας μπορεί να μην αναγνωρίζει αμέσως τα αντικείμενα 
ή να κατανοεί γιατί συμπεριλήφθηκαν. Έτσι, σκεφτείτε την επισήμανση κάθε στοιχείου με 
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αυτοκόλλητο ή ετικέτα. Μπορείτε επίσης να απαριθμήσετε τα στοιχεία σε ένα κομμάτι 
χαρτί και να γράψετε μια φράση ή μια πρόταση για κάθε μία. 
 
Ακολουθούν μερικές προτάσεις για αναμνηστικά που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο 
κουτί μνήμης ενός ηλικιωμένου: 
 

• Παιδικό παιχνίδι 

• Ένα αθλητικό αντικείμενο 

• Μπρελόκ 

• Μια επιστολή 

• Μια συνταγή 

• Έργα τέχνης από παιδιά ή εγγόνια 

• Αποξηραμένα λουλούδια 

• Οικογενειακές φωτογραφίες 

• Καρτ ποστάλ 

• Φύλλο μουσικής 

• Αναμνηστικά διακοπών 
 
 
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές συλλογές αναμνήσεων με διαφορετικά θέματα με το 
αγαπημένο σας πρόσωπο - ίσως κάποιος θα μπορούσε να κρατήσει αναμνήσεις παιδιών 
και ένας άλλος από ένα αγαπημένο χόμπι, για παράδειγμα. Τα αναμνηστικά δεν χρειάζεται 
να χωρέσουν σε μια ενιαία συλλογή. 
 
Όταν ανοίγετε την συλλογή αναμνήσεων με τον πάσχοντα από άνοια, ζητήστε να 
μοιραστούν μαζί σας τις μνήμες του / της. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ένα στοιχείο που 
έχει σκοπό να αναδεύσει μια συγκεκριμένη μνήμη φέρνει μια άλλη. Ή, θα μπορούσε να 
εμπνεύσει έναν καταρράκτη σκέψεων και συνομιλιών, αφήνοντάς σας με νέες διαρκείς 
αναμνήσεις του ασθενούς σας. 
 

M.3.3.2 Χρήση μίας φυσικής συλλογής αναμνήσεων σε ομάδες 

 
Μπορείτε να κάνετε συλλογή αναμνήσεων προσαρμοσμένα σε άτομα ή σε μια ομάδα 
ανθρώπων. Αυτό θα μπορούσε να είναι σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ή σπίτια 
φροντίδας. Εάν το κάνετε για ένα άτομο, μπορεί να είναι πιο προσωπικά τα αντικείμενα 
στο κουτί. Αν κάνετε ένα για μια ομάδα ανθρώπων, χρησιμοποιήστε γενικά στοιχεία από 
μια συγκεκριμένη εποχή ή ένα συμβάν. 
 
Δημιουργήστε μια συλλογή αναμνήσεων για ένα κέντρο φροντίδας ή ομάδα ατόμων 
 

• Σκεφτείτε το μέσο όρο ηλικίας της ομάδας πριν προσθέσετε τα στοιχεία. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι μιας συγκεκριμένης ηλικίας θα έχουν μια ανάμνηση των 
αντικειμένων από μια συγκεκριμένη εποχή ή ένα γεγονός. 

• Προσπαθήστε να μην προσαρμόσετε τα αντικείμενα σε άτομο. 
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• Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες που δείχνουν τις τάσεις στα ρούχα, παλιά οχήματα, 
αθλητικές εκδηλώσεις, ιστορικά γεγονότα όπως οι βασιλικοί γάμοι. 

• Τα περιτυλίγματα γλυκών, οι παλιές ετικέτες τροφίμων και οι κάρτες είναι ιδανικές. 

• Παλιά χρήματα όπως χαρτονομίσματα ή κέρματα. 
 
Όταν χρησιμοποιείτε την συλλογή αναμνήσεων σε μια ομάδα ανθρώπων, μπορείτε να 
βγάλετε ένα στοιχείο κάθε φορά και να κάνετε γύρο στην ομάδα, ζητώντας τους 
μεμονωμένα ρωτώντας για μια μνήμη που έχουν με το στοιχείο, πώς χρησιμοποιήθηκε το 
στοιχείο ή αν είχαν κάτι τέτοιο. 
 
Χρήση της συλλογής αναμνήσεων από μουσεία και άλλα 
 
Ένας αυξανόμενος αριθμός μουσείων και εκδηλώσεων δημιουργούν συλλογές 
αναμνήσεων για να χρησιμοποιηθούν από επισκέπτες με άνοια. Η δημιουργία φιλικών 
προς την άνοια δημόσιων χώρων γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη και δημιουργώντας 
συγκεκριμένες συλλογές αναμνήσεων που σχετίζονται με την ιστορία ενός τόπου ή μιας 
εποχής είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να ασχοληθείτε με τους επισκέπτες που πάσχουν 
από άνοια. 
 
Οι φροντιστές πρέπει να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα  κοντινά μουσεία και δημόσιους 
χώρους. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του πώς ένα μουσείο έχει προχωρήσει ακόμη 
περισσότερο στην προσπάθειά του να φτάσει σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με άνοια: 
 

• "Το Μουσείο του Reading έχει δημιουργήσει μια συναρπαστική υπηρεσία 
αναπόλησης. Σχεδιασμένο για παλαιότερα μέλη της κοινότητας, οι συλλογές 
αναμνήσεων περιέχουν αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου που 
προκαλούν αναμνήσεις. Έχουμε πάνω από 40 θυρίδες μνήμης που καλύπτουν μια 
σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ζωής του 1950 στο σπίτι, μια νυχτερινή 
έξοδος, τα δικαιώματα, τις διακοπές και την ιατρική στο σπίτι. Τα πρωτότυπα 
αντικείμενα, οι φωτογραφίες, τα έγγραφα, οι μυρωδιές και οι ήχοι τραβούν τον 
χρήστη πίσω στον χρόνο και στον τόπο. Αυτά τα κουτιά αποτελούν πολύτιμο πόρο 
για την τοπική κοινότητα στο Reading. Διατίθενται σε επαγγελματίες υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών για χρήση με άτομα ή ομάδες. Η ανταπόκριση στις συλλογές 
αναμνήσεων ήταν πολύ ενθουσιώδης, δημιουργώντας μεγάλη ευχαρίστηση και 
συζήτηση. Οι συλλογές παραδίδονται σε συνεργασία με την υπηρεσία Reading 
Mobile Library. 

 

Μ.3.4 Ψηφιακή συλλογή αναμνήσεων  
 
Βασισμένο στην φυσική συλλογή αναμνήσεων, αναδύθηκε πρόσφατα ένας νέος τύπος 
συλλογής αναμνήσεων, καθώς η τεχνολογία όπως οι φορητοί υπολογιστές και τα tablet 
είναι πλέον διαθέσιμα και πιο φιλικά προς τον χρήστη ακόμη και για τους ηλικιωμένους 
που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ εξοπλισμό πληροφορικής. Επιδιώκει να ξεπεράσει 
τους περιορισμούς των φυσικών αντικειμένων σε μια φυσική συλλογή αναμνήσεων, 
αντικαθιστώντας τα με ψηφιακά αντικείμενα, με τον ίδιο σκοπό να ενεργοποιήσει τις 
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μνήμες και να υποστηρίξει συνομιλίες μεταξύ του φροντιστή και του πάσχοντα από άνοια. 
Αυτή η πιο σύγχρονη προσέγγιση απαιτεί τη δημιουργία μιας θετικής αντίληψης για την 
τεχνολογία και την υπέρβαση τυχόν απροθυμίας χρήσης ενός tablet ή laptop για να 
αλληλεπιδράσει με μια ψηφιακή συλλογή αναμνήσεων. 
 

M.3.4.1 Εισαγωγή τεχνολογίας για την υποστήριξη ατόμων με άνοια 
 
Το να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι έτοιμα πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία θα 
σημαίνει ότι η συνεδρία θα διεξάγεται ομαλά - το άτομο με άνοια δεν αποσπάται από το 
άγνωστο. 
 
Ο σωστός εξοπλισμός 
 
Είτε πρόκειται για έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο ή φορητό 
υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η έκθεση «Άνοια και ψηφιακό» από το Ίδρυμα καλών 
πρακτικών δήλωσε ότι τα tablets είναι οι πιο αποτελεσματικές συσκευές για την 
υποστήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία με 
την οποία το άτομο είναι πιο εξοικειωμένο. 
 
Οι σωστές συνδέσεις 
 
Ορισμένες δραστηριότητες χρειάζονται σύνδεση στο διαδίκτυο και άλλες όχι. Είναι 
σημαντικό να έχετε μια αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση καθώς θα είναι απογοητευτικό εάν 
η σύνδεση είναι αργή ή συνεχίζει να διακόπτεται. Μπορείτε να πάρετε ευρυζωνική 
σύνδεση μέσω καλωδίων ή ασύρματου δικτύου. Το ασύρματο είναι πιο ευέλικτο αλλά δεν 
λειτουργεί πάντα καλά σε κάποια μεγάλα ή παλαιότερα κτίρια. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε ένα «dongle» που συνδέει έναν μεμονωμένο υπολογιστή με το διαδίκτυο 
όταν το χρειάζεστε. Ωστόσο,αυτά τα είδη λύσεων δεν λειτουργούν τόσο καλά σε περιοχές 
όπου τα σήματα κινητής τηλεφωνίας είναι αδύναμα, και είναι συνήθως πολύ αργά για τη 
λήψη βίντεο ή ταινιών. 
 
Εάν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που τροφοδοτείται από μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι είναι 
πλήρως φορτισμένες. Τα ηχητικά ηχεία ενδέχεται να είναι απαραίτητα για όσους έχουν 
απώλεια ακοής, καθώς η ένταση ήχου στα tablet, ειδικότερα, μπορεί να είναι αρκετά 
χαμηλή. 
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Λαμβάνοντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

 

✓ Εστίαση στις ικανότητες του 
ατόμου, όχι στις βλάβες του. 

 
✓ Θυμηθείτε ότι η εμπλοκή μπορεί να 

είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο, από 
αισθητηριακή διέγερση από βίντεο, 
παιχνίδι ή κομμάτι μουσικής μέχρι 
τη σύνταξη μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
✓ Δώστε προσοχή στις προτιμήσεις 

και τις δυνατότητες κάθε ατόμου. 
Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι 
μπορεί να μπορούν τα αφής, και 
άλλοι δεν θα έχουν χρησιμοποιήσει 
ποτέ ένα πληκτρολόγιο. Ένα άτομο 
με αρθρίτιδα μπορεί να μην μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ένα ποντίκι. Η 
προηγούμενη εμπειρία και οι 
τρέχουσες ικανότητες θα 
επηρεάσουν το επίπεδο εμπλοκής 
του ατόμου. 

 
✓ Μιλήστε δυνατά για το τι κάνετε 

καθώς ένα τρέχον σχόλιο κρατά 
τους ανθρώπους να εμπλέκονται. 
Θυμηθείτε ότι τα πράγματα που 
φαίνονται προφανή σε σας μπορεί 
να μην είναι για ανθρώπους που 
δεν είναι εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία. 

 
✓ Βεβαιωθείτε ότι οι φροντιστές και η 

οικογένεια είναι σύμφωνοι 
ιδιαίτερα εάν η τεχνολογία 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να 
επικοινωνήσει με άλλους. 

 Μην κάνετε προηγούμενες 
υποθέσεις για το τι μπορεί ή δεν 
μπορεί να κάνει κάποιος. 

 
 Μην αναλαμβάνετε. Όπου είναι 

δυνατό, το άτομο με άνοια πρέπει 
να οδηγεί τη δραστηριότητα με την 
υποστήριξη του φροντιστή. Αυτό 
μπορεί να είναι μια λεπτή γραμμή 
στην τεχνολογία, αλλά το κλειδί 
είναι να ταιριάζει τη δραστηριότητα 
με την ικανότητα του ατόμου. Ίσως 
θελήσετε να εισαγάγετε αρχικά ένα 
iPad λέγοντας 'Το έχετε δει αυτό;' 
Ακόμη και αν οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με 
την τεχνολογία, μπορείτε ακόμα να 
τους προσφέρετε επιλογές σχετικά 
με αυτό που κάνετε και πώς. 

 
 Μην πιέζετε το ζήτημα εάν το 

άτομο δεν ενδιαφέρεται. Η 
αφοσίωση θα διαφέρει από άτομο 
σε άτομο, από μέρα σε μέρα και σε 
διαφορετικές ώρες της ημέρας. Να 
οδηγήστε  από το άτομο. 

 
 Μην συνεχίζετε για πάρα πολύ - 

είναι πάντα καλό να μοιράζετε τις 
δραστηριότητες σε μικρά βήματα. 
Κατά κανόνα, θα πρέπει να 
περιορίσετε τις δραστηριότητες σε 
20 λεπτά ή λιγότερο, εκτός αν έχετε 
καλό λόγο να συνεχίσετε. 

 
 Μην ετοιμάσετε τους ανθρώπους 

να αποτύχουν. Μην προτείνετε 
περίπλοκες εργασίες εάν οι 
άνθρωποι δεν έχουν την ικανότητα 
να ασχοληθούν με αυτές. 
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Φυσικές ανάγκες, περιβάλλον και γλώσσα 

✓ Δώστε προσοχή στα θέματα υγείας 
και ασφάλειας - ασφαλίστε τα 
συρματόσχοινα, βεβαιωθείτε ότι οι 
άνθρωποι έχουν άνετες θέσεις 
καθισμάτων, χρησιμοποιήστε 
μαξιλάρι με τους υπολογιστές tablet 
καθώς μπορεί να είναι βαριά για να 
τα κρατήσουν ή να τα έχουν στα 
πόδια τους. Κάντε πολλά 
διαλείμματα από τις οθόνες. 

✓ Ελαχιστοποιήστε την οπτική 
ακαταστασία στις οθόνες, για 
παράδειγμα, πολλά εικονίδια στην 
αρχική οθόνη. 

✓ Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός είναι 
καλός. Συγκεκριμένα, αποφύγετε την 
αντανάκλαση της οθόνης, η οποία 
επηρεάζει την ορατότητα και την 
αναγνωσιμότητα. Η αντανάκλαση 
της οθόνης μπορεί να κάνει τη θέαση 
δύσκολη. 

✓ Κάντε το κείμενο στην οθόνη αρκετά 
μεγάλο για να διαβάζεται με έντονη 
χρωματική αντίθεση. 

✓ Εκτυπώστε στιγμιότυπα οθόνης (μια 
εικόνα της οθόνης όπως τη βλέπετε) 
έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν μια 
οπτική υπενθύμιση για το πώς 
πρέπει να φαίνεται η οθόνη σε 
οποιοδήποτε σημείο. 

✓ Σκεφτείτε αν χρησιμοποιείτε 
πληκτρολόγιο, να τοποθετήσετε 
κολλώδεις ετικέτες στη γραμμή 
'κενό' και το πλήκτρο 'επιστροφή' για 
να υπενθυμίσετε στους ανθρώπους 
για ποίο λόγο τα χρησιμοποιείτε. 
Εξετάστε το ενδεχόμενο να καλύψετε 
οποιαδήποτε μέρη του 
πληκρολογίου που δεν χρειάζεστε. 

 

 Μην χρησιμοποιείτε ακατάλυπτη 
γλώσσα ή ασυνεπή γλώσσα. Ακόμη 
και μερικοί από τους κύριους όρους 
και ιδέες της τεχνολογίας μπορεί να 
προκαλέσουν σύγχυση όταν δεν 
είναι οικείοι. Επιλέξτε έναν 
καθημερινό όρο όπου είναι δυνατόν 
και συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε 
συνεχώς. Τα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν: 

• κερσοράς - χρησιμοποιήστε 'βελάκι' 

• πλήκτρο επιστροφής - 
χρησιμοποιήστε το 'εισαγωγή' 

• ελεγκτής ή VDU - χρησιμοποιήστε 
'οθόνη' 

• κλικ - κάποιοι μπορεί να 
κατανοήσουν το 'πατήστε' ή 
'ακουμπήστε' 

• μενού - μερικοί καταλαβαίνουν 
'λίστα' 
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Εστίαση στη δραστηριότητα, όχι στην τεχνολογία 
 
Ίσως να είναι χρήσιμο να ξεκινήσετε μια συνεδρία του τύπου 'Ας παίξουμε ένα παιχνίδι / 
να βρούμε κάποια μουσική' και όχι 'ας χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή'. Είναι αυτό που 
προσπαθείτε να επιτύχετε, όχι το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε την τεχνολογία για να το 
επιτύχετε. Η συζήτηση με τους ανθρώπους για τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους είναι 
συχνά ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που βοηθά 
αυτή τη διαδικασία. 
 
Η σιγουριά του φροντιστή 
 
Ορισμένοι φροντιστές μπορεί να μην αισθάνονται ότι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για 
να βοηθήσουν τους άλλους να μάθουν ή να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τύπους 
τεχνολογίας. Εντούτοις, μπορεί να υπάρχουν άτομα που βρίσκονται ήδη στο χώρο της 
φροντίδας και έχουν δεξιότητες πληροφορικής που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν. 
Υπάρχουν επίσης δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια στο YouTube. Οι οικογένειες και οι 
επισκέπτες μπορεί να έχουν δεξιότητες και κιτ πληροφορικής που είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν. 
 
Υπομονή 
 
Η χρήση της τεχνολογίας δεν ταιριάζει σε όλους. Όχι όλο το προσωπικό θα αισθάνεται 
άνετα και τα άτομα με άνοια μπορεί να αντιστέκονται. Είναι σημαντικό ότι αυτό δεν 
θεωρείται αποτυχία. Η τεχνολογία είναι μόνο ένας τρόπος εμπλοκής των ανθρώπων και το 
ενδιαφέρον κάποιου μπορεί να διακυμαίνεται. Κάνετε υπομονή. Όπως και με όλη την 
προσωπική φροντίδα, οι επιθυμίες και οι προτιμήσεις του ατόμου είναι πρωταρχικής 
σημασίας. 
 

M.3.4.2 Πώς να δημιουργήσετε μια ψηφιακή συλλογή αναμνήσεων 
 
Η τεχνολογία παρέχει τρόπους για να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα των εμπειριών 
κάποιου, των συμπαθειών και των αντιπαθειών - όλων των ζωτικής σημασίας για τη 
φροντίδα που επικεντρώνεται στο άτομο ως μονάδα. Η δημιουργία μιας ιστορίας ζωής και 
/ ή μιας συλλογής αναμνήσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την προσωπική φροντίδα. 
 
Υποστήριξη του ασθενούς 
 
Η γνώση του ατόμου και του παρελθόντος είναι το πρώτο βήμα. Η ιστορία της ζωής 
αναγνωρίζεται ως ζωτικής σημασίας για την επίκεντρο της φροντίδας άνοιας. Είναι ένα 
εργαλείο για να γνωρίσετε κάποιον και όσο καλύτερα γνωρίζετε κάποιον, τόσο καλύτερες 
μπορεί να είναι οι σχέσεις με το προσωπικό, την οικογένεια και τους φροντιστές. Μια 
καταγραφή εμπειριών, συμπαθειών και αντιπαθειών είναι πολύ χρήσιμη όταν κάποιος 
μετακινείται ανάμεσα σε περιβάλλοντα φροντίδας. Μπορεί να αποθηκευτεί ένα ψηφιακό 
αρχείο ιστορίας ζωής και να εκτυπωθούν αντίγραφα κειμένου και εικόνων. 
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Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ιστοριών ζωής: 
 
Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ικανότητα και ενδιαφέρον θα είναι σε θέση να 
προγραμματίσουν και να διαμορφώσουν τα δικά τους βιβλία ιστορίας της ζωής και να τα 
δημιουργήσουν με διαφορετικό βαθμό υποστήριξης. Άλλοι μπορεί να συμμετάσχουν 
κάνοντας απλές επιλογές μεταξύ εικόνων ή χρωμάτων, καθώς δημιουργείτε το βιβλίο 
ιστορίας ζωής δίπλα τους. Η αποκάλυψη της ιστορίας της ζωής ενός ατόμου θα λάβει 
πολλές προσωπικές συνεδρίες  και πιθανότατα θα συμπεριλαμβάνει την οικογένεια στην 
παροχή πληροφοριών και την παροχή υλικού όπως φωτογραφίες. 
 
Χρήσιμο βοήθημα για την δημιουργία ιστορίας ζωής του ατόμου  
 

• Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή tablet 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση φωτογραφιών ή άλλων πόρων 

• Ένας σαρωτής για σάρωση σε φωτογραφίες ή έγγραφα 

• Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή έξυπνο τηλέφωνο για τη λήψη νέων 
φωτογραφιών ή τη σάρωση παλιών φωτογραφιών 

• Ένας εκτυπωτής 

• Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Microsoft Word) για βιβλία ιστορίας της 
ζωής με έμφαση στο κείμενο. Το λογισμικό παρουσίασης (π.χ. Microsoft 
Powerpoint) είναι καλύτερο αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλές εικόνες ή 
μουσική και βίντεο. Δωρεάν εκδόσεις αυτών των τύπων λογισμικού διατίθενται 
από το Libre Office. 

• Λογισμικό συλλογής αναμνήσεων. Ειδικές εφαρμογές συλλογής αναμνήσεων 
μπορεί να είναι χρήσιμες. Ορισμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν στο 
διαδίκτυο, άλλα πληρώνονται και αποτελούν μέρος της στήριξης των ιδρυμάτων. 
Υπάρχουν επίσης ιστότοποι με συμβουλές για το πώς μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε εργασίες ιστορίας. 
 

Υποδείξεις και συμβουλές για την δημιουργία ιστορίας ζωής του ατόμου 
 

•  Χρησιμοποιήστε το λογισμικό που ταιριάζει καλύτερα στο άτομο με άνοια - ένα 
βιβλίο ιστορίας ζωής ή μια συλλογή αναμνήσεων δεν χρειάζεται να είναι μια 
μεγάλη παραγωγή. 

• Μην εστιάζετε υπερβολικά στο «τελικό προϊόν» - είναι η διαδικασία που έχει 
σημασία. 

• Διαχωρίστε την εργασία σε σύντομες συνεδρίες, ίσως εστιάζοντας σε κάτι με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

• Αποθηκεύστε συχνά τις εργασίες για να αποφύγετε την απώλεια. 

• Θυμηθείτε τη σημασία του μεγέθους κειμένου και της αντίθεσης χρώματος. 

• Μπορείτε να δημιουργήσετε μια «δημόσια» και «ιδιωτική» έκδοση μιας ιστορίας 
ζωής - μία για χρήση με προσωπικό φροντίδας και μία για προσωπική χρήση ή 
χρήση μόνο με τη στενή οικογένεια. 

• Δώστε προσοχή στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αν χρησιμοποιείτε 
φωτογραφίες ή μουσική από τον ιστό (ή οποιαδήποτε άλλη δημοσιευμένη πηγή) σε 
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ένα βιβλίο ιστορίας ζωής. Δεν είναι όλα τα ηλεκτρονικά υλικά ελεύθερα να 
χρησιμοποιηθούν.  

Θυμήσου 
 

Η αναπόληση είναι μια κοινή δραστηριότητα με άτομα με άνοια. Περιλαμβάνει να μιλάμε 
για δραστηριότητες του παρελθόντος, γεγονότα και εμπειρίες, συχνά χρησιμοποιώντας 
φωτογραφίες και μουσική ως προτροπές. Μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή σε ομάδες. Η 
δημιουργία ιστορίας ζωής του ατόμου περιλαμβάνει τη γνωριμία με το παρελθόν του 
ατόμου, τις παρούσες και τις μελλοντικές επιθυμίες κάποιου, συχνά για να δημιουργηθεί 
μια μόνιμη ψηφιακή συλλογή αναμνήσεων ή ένα βιβλίο ζωής. 

 
Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην ατομική και ομαδική αναπόληση. Η δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ομαδικής αναπόλησης 
σημαίνει ότι μπορείτε: 

 

•  Να βεβαιωθείτε ότι οι συνεδρίες είναι προσαρμοσμένες στα άτομα με τα οποία 
συνεργάζεστε 

•  Να λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις: εικόνες, βίντεο, ήχο και μουσική. Η έρευνα 
δείχνει ότι η μουσική είναι ιδιαίτερα μια ισχυρή προτροπή αναπόλησης 

• Να αφήσετε τους ανθρώπους να θυμούνται για να καθοδηγήσουν τη συνεδρία με 
το να μπορούν να ξεφύγουν από το προετοιμασμένο υλικό. Δεν χρειάζεται να 
κολλήσετε σε προετοιμασμένα υλικά ή αντικείμενα. 

• Να εξερευνήσετε οτιδήποτε ενδιαφέρει κάποιον ή που προκύπτει σε συνομιλία. 
 
Χρήσιμο βοήθημα για δραστηριότητες αναπόλησης 
 

•  Πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση φωτογραφιών ή άλλων πόρων 

•  Ένας φορητός υπολογιστής ή tablet για συνεδρίες ενός προς έναν 

•  Για μικρές συνεδρίες ομάδων, έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και μια μεγάλη οθόνη 

• Για μεγαλύτερες ομάδες, συνδέστε τον υπολογιστή σε προβολέα ή τηλεόραση 
μεγάλης οθόνης για άνετη προβολή 

•  Για ομαδικές συνεδρίες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία, έτσι ώστε η 
ποιότητα του ήχου να είναι καλύτερη 
 

Υποδείξεις και συμβουλές για ομαδικές δραστηριότητες αναπόλησης  
 

• Βρείτε έναν καλό χώρο με πρόσβαση στο διαδίκτυο και αρκετό χώρο για να 
μπορούν οι άνθρωποι να κάθονται άνετα και να βλέπουν την εικόνα της οθόνης ή 
του προβολέα. 

•  Να έχετε ήδη κατεβάσει υλικό σε φάκελο στον υπολογιστή ή αποθηκευμένες 
διευθύνσεις ιστότοπου. 

•  Εκτυπώστε υλικό εκ των προτέρων - σας δίνει από κάπου να ξεκινήσετε και 
σημαίνει ότι όλοι δεν επικεντρώνονται συνεχώς στην οθόνη. 

•  Επιλέξτε τους όρους αναζήτησης προσεκτικά. Θυμηθείτε ότι ο ιστός είναι γεμάτος 
από όλα τα υλικά - μερικά από τα οποία δεν θέλετε να ανακτήσετε! 
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• Ιστοσελίδες με μακροσκελή κείμενα μπορεί να μην είναι πολύ παρακινητικές για 
τους ανθρώπους. Δοκιμάστε πρώτα την αναζήτηση στις Εικόνες Google ή στο 
YouTube. Αν ψάχνετε για μουσική, δοκιμάστε να βάλετε "στίχους" μετά από τον 
όρο αναζήτησης. 

Βγάζοντας φωτογραφίες 
 
Η δημιουργία ψηφιακών εικόνων είναι φθηνή, ειδικά σε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet. Με 
τη συμφωνία, οι φωτογραφίες των ατόμων που παρακολουθούν το κέντρο μπορούν να 
ληφθούν και να προβληθούν σε ένα κέντρο ημέρας ή στο σπίτι φροντίδας. Εάν 
εμφανίζονται σε μια οθόνη, μπορούν να αλλάξουν κάθε λίγα δευτερόλεπτα και οι 
άνθρωποι γοητεύονται από αυτά. Οι εικόνες μπορούν να τονώσουν τις μνήμες. Για 
παράδειγμα, φωτογραφίες μελών της οικογένειας ή χώρους σημαντικών. 

 
 

M.3.4.3 Παραδείγματα λογισμικού / ιστοτόπων ψηφιακής συλλογής αναμνήσεων  
 
Forget-me-not 
 
Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του ευρωπαϊκού σχεδίου είναι η πλατφόρμα Forget-me-
not, η οποία είναι ελεύθερα προσιτή σε όλους, έχει ένα απλό, φιλικό προς τον χρήστη και 
καθαρό σχεδιασμό, επιτρέποντας στους φροντιστές και στους πάσχοντες από άνοια σε 
πρώιμο στάδιο να δημιουργούν αναμνήσεις για να δημιουργησούν μια ψηφιακή συλλογή 
αναμνήσεων. Οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν και να οργανώσουν τις μνήμες με τη 
μορφή προφορτωμένου κειμένου, εικόνων και βίντεο. Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο 
ήχου-βίντεο μπορεί να μεταφορτωθεί μέσω του Youtube και να ενσωματωθεί ως μνήμη. 
Ενθαρρύνει επίσης τον κάτοχο λογαριασμού να προσκαλέσει συνεργάτες για να τους 
βοηθήσει να δημιουργήσουν περισσότερες αναμνήσεις. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι 
φροντιστές ή μέλη της οικογένειας, επιτρέποντας ακόμη και σε πολύ απομακρυσμένες 
οικογένειες και φίλους να συμμετέχουν στη δημιουργία του κιβωτίου ψηφιακής μνήμης. 
 
Ιστοσελίδα: https://www.forgetmenotdigital.com/en-gb/ 
 

M.3.5 Φυσικής έναντι ψηφιακής συλλογής αναμνήσεων: σύγκριση 
Τόσο τα φυσικά όσο και τα ψηφιακά κουτιά μνήμης έχουν τη νόμιμη θέση τους στη θεραπεία 
αναπόλησης, ανάλογα με τη φροντίδα, τους μεμονωμένους πάσχοντες από άνοια, καθώς και τις 
προσωπικές προτιμήσεις. Ο παρακάτω πίνακας επιχειρεί να συνοψίσει τα σχετικά πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης. 

 Φυσική συλλογή 
αναμνήσεων 

Ψηφιακή  συλλογή 
αναμνήσεων 

Αισθητική αντίληψη Η αφή, η οσμή και η γεύση 
μπορούν να είναι εμπειρικές 
μόνο με αντικείμενα που 
βρίσκονται σε μια φυσική 
συλλογή αναμνήσεων. Αυτές 

Η ακοή και η όραση είναι οι 
κυρίαρχες αισθήσεις που 
αντιλαμβάνονται τις ψηφιακές 
μνήμες με την εξέταση 
φωτογραφιών, την 
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οι αισθήσεις μπορούν να 
προκαλέσουν μνήμες ακόμη 
και σε πολύ μεταγενέστερα 
στάδια της άνοιας. 

Οι συνδέσεις με τη φυσική 
μνήμη μπορούν να 
ενεργοποιηθούν με στενή 
επαφή με φυσικά αντικείμενα. 

παρακολούθηση βίντεο, την 
ανάγνωση κειμένου ή την 
ακρόαση εγγραφών. 

Ορισμένες ψηφιακές μνήμες 
θα είναι πιο κατάλληλες για 
πρώιμα στάδια (κείμενο, 
βίντεο), άλλες ψηφιακές 
μνήμες μπορούν να 
λειτουργήσουν και σε 
μεταγενέστερα στάδια 
(φωτογραφία, ήχος) 

Αποθήκευση Η αποθήκευση φυσικών 
αντικειμένων απαιτεί φυσικό 
χώρο, ο οποίος μπορεί να 
περιοριστεί. 

Η εικονική αποθήκευση 
μπορεί να είναι απεριόριστη, 
ανάλογα με την πλατφόρμα ή 
το μέσο που χρησιμοποιείται 
για την ψηφιακή συλλογή 
αναμνήσεων 

Προσβασιμότητα Τα φυσικά αντικείμενα 
μπορούν να τα μεταχειριστούν 
φυσικά και είναι ευκολότερο 
αναγνωρίσιμα από ένα 
ηλικιωμένο άτομο. Μπορούν, 
ωστόσο, να επιδεινωθούν με 
το χρόνο ή να μην είναι πλέον 
διαθέσιμα στη φυσική τους 
μορφή. 
 

Τα εικονικά αντικείμενα 
αποθηκεύονται με τη μορφή 
φωτογραφιών ή βίντεο, είναι 
μόνο παραστάσεις του 
φυσικού αντικειμένου. 
Ωστόσο, είναι διαχρονικά και 
μπορούν να ανακτηθούν από 
τα αρχεία ακόμα και όταν 
έχουν ήδη εξαφανιστεί 
φυσικά. 

Υπέρβαση της απόστασης Εάν ένα απαιτούμενο φυσικό 
αντικείμενο βρίσκεται με την 
οικογένεια στην άλλη πλευρά 
του πλανήτη, θα ήταν 
δύσκολο ή δαπανηρό να το 
στείλετε στον πάσχοντα από 
άνοια. 

Μια εικονική αναπαράσταση 
ενός απομακρυσμένου 
αντικειμένου μπορεί να 
φθάσει στον πάσχοντα από 
άνοια μέσα σε δευτερόλεπτα 
με τη μορφή φωτογραφίας ή 
εγγραφής. 

Παράγοντας παιχνιδιού Μερικές μνήμες θα 
ενεργοποιηθούν από το 
φυσικό παιχνίδι με ένα 
αντικείμενο, ακόμα κι αν έχει 
χαθεί η γνωστική αντίληψη. 
Παιδικά παιχνίδια ή 
αντικείμενα θα έχουν 
καλύτερη επίδραση στη μνήμη 
σε φυσική μορφή. 

Κάποιες αναμνήσεις θα  
βοηθήσουν καλύτερα όταν 
παίζετε ένα βίντεο ή μια 
ηχογράφηση - μια αγαπημένη 
ταινία, ένα τραγούδι χορού 
γάμου κ.λπ. 

Τεχνική εξειδίκευση Δεν απαιτείται τεχνική 
εξειδίκευση για την 
διαχείρηση αντικειμένων σε 

Απαιτείται μικρή τεχνική 
γνώση για τη διαχείριση μίας  
ψηφιακής συλλογής 
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φυσικές συλλογές 
αναμνήσεων. Αυτή η 
προσέγγιση είναι εφικτή 
ακόμη και σε ένα πολύ 
προχωρημένο στάδιο άνοιας, 
εφόσον το άτομο μπορεί να 
κρατήσει ένα αντικείμενο. 

αναμνήσεων, αλλά η 
υποστήριξη του φροντιστή 
είναι απαραίτητη για τη 
δημιουργία των μεμονωμένων 
ψηφιακών μνημών. Αυτή η 
προσέγγιση είναι πιο 
κατάλληλη για τα αρχικά 
στάδια της άνοιας, αλλά δεν 
είναι αδύνατη σε 
μεταγενέστερα στάδια. 

Κινητικότητα Μια φυσική συλλογή 
αναμνήσεων μπορεί να είναι 
τόσο μικρή ή όσο μεγάλη  
επιθυμεί κανείς, αλλά θα είναι 
ακόμα ογκώδες και πιο 
δύσκολο να μετακινηθεί σε 
σχέση με ένα tablet. 

Μια ψηφιακή συλλογή 
αναμνήσεων είναι 
προσβάσιμη μέσω 
οποιασδήποτε συσκευής με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, οπότε 
δεν χρειάζεται καν να 
μετακινηθεί καθώς είναι 
εικονικό και προσβάσιμο από 
οπουδήποτε. 

Φυσικές δραστηριότητες Τα φυσικά αντικείμενα 
μπορούν να ενεργοποιήσουν 
τις μνήμες και ειδικά αν είναι 
ένα παιχνίδι ή ένα εργαλείο, 
μπορούν να οδηγήσουν σε 
σωματικές δραστηριότητες, 
επιτρέποντας στις κινητικές 
δεξιότητες να ενεργοποιούν 
περαιτέρω αναμνήσεις. 

Δεν είναι δυνατή η 
επεξεργασία εικονικών 
αντικειμένων, αλλά ένα βίντεο 
ή ένα κομμάτι αγαπημένης 
μουσικής μπορεί να οδηγήσει 
σε τραγούδια ή και χορό. 

Επικοινωνία Μια φυσική συλλογή 
αναμνήσεων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ατομικές ή 
ομάδικές συνεδρίες 
αναπόλησης, οι οποίες στη 
συνέχεια προτρέπουν τα 
άτομα με άνοια να μιλούν και 
να σχετίζονται μεταξύ τους. 

Η ψηφιακή συλλογή 
αναμνήσεων έχει την ίδια 
δυνατότητα να χρησιμοποιθεί 
σε ατομικές ή σε ομαδικές 
συνεδρίες αναμνήσεων, αλλά 
μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την 
απομακρυσμένη επικοινωνία 
με τους αγαπημένους τους, 
που είναι πολύ μακριά. Μια 
συνεδρία αναπόλησεις μπορεί 
να ακολουθηθεί από μια 
διαδικτυακή κλήση με έναν 
αγαπημένο, ο οποίος δεν 
μπορεί να είναι φυσικά 
παρών. 
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Όπως έχουμε δει, και οι δύο προσεγγίσεις για τη δημιουργία και τη χρήση μιας συλλογής 
αναμνήσεων έχουν τη θέση τους στη θεραπεία αναπόλησης και εξαρτάται από τους 
φροντιστές και τελικά τους πάσχοντες από άνοια να αποφασίσουν πώς να τα συνδυάσουν 
για καλύτερα αποτελέσματα. Περαιτέρω ανάγνωση είναι διαθέσιμη στο παράρτημα M3.5 
Φυσικές v. Ψηφιακές μνήμες.  
 


