
Ενότητα 1: 

Άνοια
Πηγή:https://unsplash.com/photos/ZPynRLKjp9I

https://pixabay.com/images/search/substance%20abuse/


Ασθένεια

Η άνοια είναι ένα σύνολο εγκεφαλικών διαταραχών που

επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και την ικανότητα κοινωνικής

αλληλεπίδρασης. Προκαλείται από κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα που

μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Ως

αποτέλεσμα, οι άνθρωποι βιώνουν την άνοια διαφορετικά, ανάλογα με την

περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάζεται.

Η γήρανση είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την άνοια. Η

επίπτωσή του και η επικράτησή του αυξάνονται εκθετικά με την ηλικία,

όπου περισσότερο από το 90% των μορφών άνοιας εμφανίζονται μετά την

ηλικία των 65 ετών.



Ασθένεια 
(συνέχεια)

Οι τύποι άνοιας ταξινομούνται με

διάφορους τρόπους, συνήθως σύμφωνα

με ό, τι έχουν κοινό ή αν επιδεινωθούν

με την πάροδο του χρόνου

(προοδευτικές άνοιας). Οι τύποι άνοιας

που δεν είναι αναστρέψιμοι και

επιδεινώνονται με την πάροδο του

χρόνου περιλαμβάνουν:

Αγγειακή 

άνοια

Σωματική 

άνοια 

Lewy Οσφυϊκή άνοια

Η ασθένεια 

Αλτσχάϊμερ

ΑΝΟΙΑ
Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια 

σειρά από συμπτώματα που σχετίζονται με τη 

γνωστική εξασθένηση



Ασθένεια 
(συνέχεια)

Οι τύποι άνοιας ταξινομούνται με διάφορους τρόπους, συνήθως

σύμφωνα με ό, τι έχουν κοινό ή αν επιδεινωθούν με την πάροδο του

χρόνου (προοδευτικές άνοιας). Οι τύποι άνοιας που δεν είναι

αναστρέψιμοι και επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου

περιλαμβάνουν:

Η ασθένεια 

Αλτσχάϊμερ Αγγειακή 

άνοια
Σωματική 

άνοια Lewy Οσφυϊκή άνοια



Η ασθένεια Αλτσχάϊμερ

Είναι μια προοδευτική εκφυλιστική νόσος του 

εγκεφάλου και η πιο κοινή μορφή άνοιας. Προς το 

παρόν, δεν γνωρίζουμε τι προκαλεί τη νόσο του 

Alzheimer. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι με αυτή 

την ασθένεια έχουν μη φυσιολογικές πρωτεΐνες 

που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο. Αυτές οι 

«μπερδεμένες» πρωτεΐνες (που αποτελούνται 

από την πρωτεΐνη tau) και οι «πλάκες» (που 

αποτελούνται από πρωτεΐνη αμυλοειδούς βήτα) 

διακόπτουν την επικοινωνία μεταξύ εγκεφαλικών 

κυττάρων και οδηγούν σε τελικό κυτταρικό θάνατο 

και συρρίκνωση του εγκεφάλου.

Πηγή: https://www.freepik.com/free-photo/human-biology-
background_936312.htm#query=%20dementia&position=18



Αγγειακή Άνοια

Ο δεύτερος συνηθέστερος τύπος άνοιας

εμφανίζεται ως αποτέλεσμα βλάβης του

εγκεφάλου λόγω μειωμένης ή αποκλεισμένης

ροής αίματος στα αιμοφόρα αγγεία που

οδηγούν στον εγκέφαλο. Τα προβλήματα των

αιμοφόρων αγγείων μπορεί να προκληθούν

από εγκεφαλικό επεισόδιο, λοίμωξη από

καρδιακή βαλβίδα (ενδοκαρδίτιδα) ή από

άλλες αιμοσυγκολλητικές (αγγειακές)

καταστάσεις.



Σωματική Άνοια 
Lewy

Συμμερίζεται τα κλινικά και παθολογικά 

χαρακτηριστικά άλλων μορφών άνοιας που 

μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια 

της νόσου του Πάρκινσον και άλλων 

νευρολογικών παθήσεων. Παθολογικώς, 

χαρακτηρίζεται από ανώμαλη 

συσσώρευση της λεγόμενης α-

συνουκλεϊνικής συναπτικής πρωτεΐνης ως 

«σώμα Lewy» σε νευρώνες που 

σχετίζονται με εγκεφαλική ατροφία.

Πηγή: https://www.freepik.com/free-photo/female-medical-figure-with-brain-

disintegrating_5073491.htm#page=1&query=dementia&position=5#position=5&page=1&query=dementia

https://www.freepik.com/free-photo/female-medical-figure-with-brain-disintegrating_5073491.htm#page=1&query=dementia&position=5#position=5&page=1&query=dementia


Οσφυϊκή άνοια

Οσφυϊκή άνοια: είναι μια ετερογενής 

νευροεκφυλιστική ομάδα άνοιας με 

μεταβλητό κλινικό και παθολογικό προφίλ. 

Χαρακτηρίζεται από έντονη δυσλειτουργία 

των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών, 

που συνήθως συνδέονται με την ατροφία 

αυτών των δομών.

Πηγή: https://www.freepik.com/free-photo/3d-medical-background-with-brain-

highlighted_4619833.htm#page=1&query=dementia&position=8#position=8&page=1&query=dementia

https://www.freepik.com/free-photo/3d-medical-background-with-brain-highlighted_4619833.htm#page=1&query=dementia&position=8#position=8&page=1&query=dementia


Συμπτώματα και συμπεριφορά της νόσου του 
Alzheimer

Απώλεια μνήμης 

που διαταράσσει 

την καθημερινή ζωή

Προκλήσεις στο 

σχεδιασμό ή την 

επίλυση προβλημάτων

Δυσκολία στην 

ολοκλήρωση οικείων 

εργασιών

Σύγχυση με το χρόνο ή τον τόπο

Βαριά κατανόηση των 

οπτικών εικόνων και των 

χωρικών σχέσεων

Νέα προβλήματα με λόγια 

στην ομιλία ή τη γραφή

Απόσυρση από την 

εργασία ή κοινωνικές 

δραστηριότητες

Αλλαγές στη 

διάθεση και την 

προσωπικότητα



Συμπτώματα και 
συμπεριφορά 
αγγειακής άνοιας

• Σύγχυση

• Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

• Μειωμένη ικανότητα οργάνωσης σκέψεων ή 
ενεργειών

• Δυσκολία να αποφασίσετε τι να κάνετε στη συνέχεια

• Προβλήματα με τη μνήμη

• Ανήσυχος και ανησυχία

• Ασταθές βάδισμα

• Ξαφνική ή συχνή παρόρμηση για ούρηση

• Κατάθλιψη ή απάθεια
Πηγή:https://www.pexels.com/photo/aged-black-and-white-cane-elderly-236214/

https://pixabay.com/images/search/substance%20abuse/
https://www.pexels.com/photo/aged-black-and-white-cane-elderly-236214/


Συμπτώματα και 
συμπεριφορά της 
σωματικής άνοιας Lewy

• Αλλαγές στη σκέψη και τη συλλογιστική

• Σύγχυση και εγρήγορση που ποικίλλει σημαντικά από μία ώρα της

ημέρας σε άλλη ή από μία ημέρα στην άλλη

• Χαλαρότητα και ανισορροπία στο βάδισμα

• Καλά σχηματισμένες οπτικές ψευδαισθήσεις

• Παραληρησίες

• Ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των οπτικών πληροφοριών

• Διαταραχές ύπνου

• Δυσλειτουργίες του "αυτόματου" (αυτόνομου) νευρικού συστήματος

• Η απώλεια μνήμης μπορεί να είναι σημαντική

Πηγή:https://www.pexels.com/photo/man-old-depressed-headache-23180/

https://www.pexels.com/photo/man-old-depressed-headache-23180/


Συμπτώματα και 
συμπεριφορά της 
οσφυϊκής άνοιας

• Διαρκώς ανεπαρκής κοινωνική συμπεριφορά

• Απώλεια ενσυναίσθησης και αναστολή

• Επαναλαμβανόμενη καταναγκαστική συμπεριφορά,

όπως χτυπήματα ή κτυπήματα στα χείλη

• Μείωση της προσωπικής υγιεινής

• Δυσκολίες στην ονομασία αντικειμένων

• Δεν ξέρει πια τη σημασία των λέξεων

• Κάνετε λάθη στην κατασκευή προτάσεων

• Τραυματισμός του μυός, δυσκαμψία και σπασμοί

• Μυϊκή αδυναμία

• Κακή συνεργασία

• Δυσκολία στην κατάποση
Πηγή:https://www.pexels.com/photo/an-elderly-woman-509236/

https://www.pexels.com/photo/an-elderly-woman-509236/


Ανησυχίες για 
την άνοια - Ο 
ρόλος της 
οικογένειας

Οι οικογενειακοί φροντιστές παίζουν σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη αναγνώριση

των σημείων άνοιας, καθώς έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους ασθενείς και

τα γνωρίζουν καλά. Ωστόσο, η οικογένεια συχνά δυσκολεύεται να πάρει την

απόφαση να δει έναν γιατρό, αισθάνεται ένοχη επειδή υποδηλώνει ότι κάτι δεν

είναι σωστό ή ότι προδίδει εμπιστοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, αφού μπορεί να

μεταφέρει τον ασθενή από την οικογένεια στον γιατρό, υποβάλλεται σε μια σειρά

δοκιμών που επιτρέπουν έγκαιρη και ασφαλή διάγνωση.

Πηγή:https://www.pexels.com/photo/2-persons-holding-their-hands-233223/

https://www.pexels.com/photo/2-persons-holding-their-hands-233223/


Ανησυχίες για την άνοια - Επιπτώσεις της άνοιας στην οικογενειακή δυναμική

Η ασθένεια ή ο φυσικός περιορισμός σε ένα άτομο προκαλεί αλλαγές στη ζωή άλλων μελών της οικογένειας, οι οποίοι

πρέπει να κάνουν αλλαγές στις λειτουργίες ή τον ρόλο του καθενός στην οικογένεια, όπως: η κόρη που φροντίζει τη

μητέρα, η σύζυγος που, πέρα από όλα τα καθήκοντα, φροντίζει τώρα τον έγγαμο άνδρα, ο σύζυγος που πρέπει να

αναλάβει τη δουλειά του σπιτιού και να φροντίσει τα παιδιά, επειδή η σύζυγος έχει αναπηρία. Όλες αυτές οι αλλαγές

μπορούν να δημιουργήσουν ανασφάλεια και διαφωνίες, επομένως είναι σημαντικό η οικογένεια, ο φροντιστής και η ομάδα

υγείας να μιλήσουν και να σχεδιάσουν δράσεις φροντίδας κατ 'οίκον.

Πηγή: https://www.pexels.com/photo/adult-affection-baby-child-302083/

https://www.pexels.com/photo/adult-affection-baby-child-302083/


Το καλύτερο μέρος για ένα ηλικιωμένο άτομο με άνοια θα είναι εκεί όπου εξασφαλίζεται αποτελεσματική και ποιοτική φροντίδα. Θα είναι μέσα στην

οικογένεια όπου το κάθε άτομο θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα για να αισθανθεί καλά σωματικά και συναισθηματικά. Το πλεονέκτημα της διαμονής

στο σπίτι είναι ο άνθρωπος που διατηρεί τις αναφορές του που έχουν αποκτηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του, ιδιαίτερα ένα πρόσωπο με άνοια (το

δωμάτιό του, το κρεβάτι του, τα έργα του, τα υπάρχοντά του, την ιστορία του), που μεταφέρει ασφάλεια και μεγαλύτερη ηρεμία.

Όταν κάποιος με άνοια μετακομίζει με το παιδί του ή με ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του, αυτή η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα

προσαρμογής εξαιτίας της έλλειψης αναφορών, που μπορεί να επιδεινώσει την ψυχική και λειτουργική του κατάσταση. Εάν αυτή είναι η μόνη δυνατή

λύση, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν στρατηγικές για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής, προσπαθώντας να καταστήσει το «νέο»

Πηγή: https://www.freepik.com/free-photo/calm-senior-mother-daughter-supporting-each-

other_4166761.htm#page=1&query=parent%20and%20a%20old%20daughter&position=12#position=12&page=1&query=parent%20and%20a%20old%20daughter

Ανησυχίες για την άνοια - Συνέπειες της άνοιας στην οικογενειακή δυναμική (συνέχεια)

https://www.freepik.com/free-photo/calm-senior-mother-daughter-supporting-each-other_4166761.htm#page=1&query=parent%20and%20a%20old%20daughter&position=12#position=12&page=1&query=parent%20and%20a%20old%20daughter


Στην αρχική φάση της νόσου, όταν

υπάρχουν συμπτώματα όπως η

σταδιακή απώλεια μνήμης, ο

ηλικιωμένος είναι αυτόνομος αλλά

έχει συχνή απώλεια μνήμης, υπάρχει

κάποιος αποπροσανατολισμός και

επηρεάζεται η γλώσσα, ενώ

υπάρχουν αλλαγές στον χαρακτήρα

(φόβοι, δυσπιστία), τότε οι

οικογενειακοί φροντιστές πρέπει να

έχουν υπόψη τα παρακάτω θέματα.

Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια

Δείξτε κατανόηση
Ενθαρρύνετε να γίνονται 
ασκήσεις μνήμης

Βοηθώντας σας να 
παραμείνετε αυτόνομοι

Οργανώστε το σπίτι έτσι 
ώστε να είναι ασφαλές

Μην το αμφισβητείτε ή 
αντικρούετε. Αυτό που 
κάνετε δεν πρέπει να σας 
ενοχλεί

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-
br/foto/amor-atencao-balanco-cadeia-
34761/

Πηγή: https://www.pexels.com/pt-
br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-
3171128/

Πηγή: https://www.pexels.com/pt-
br/foto/homem-pessoa-relaxamento-descanso-
3393375/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/abajur-
acolhedor-aconchegante-aconchego-584399/

Πηγή: https://www.pexels.com/pt-
br/foto/pessoa-mulher-retrato-feliz-3167405/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/amor-atencao-balanco-cadeia-34761/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-pessoa-relaxamento-descanso-3393375/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/abajur-acolhedor-aconchegante-aconchego-584399/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/pessoa-mulher-retrato-feliz-3167405/


Στη μεσαία φάση της νόσου,

όταν τα συμπτώματα όπως η

απώλεια της αυτονομίας, οι

δυσκολίες στην ομιλία, η αδυναμία

αυτοεξυπηρέτησης, η μη

αναγνώριση των μελών της

οικογένειας και οι παράξενες και

λανθασμένες συμπεριφορές, οι

φροντιστές της οικογένειας

μπορούν να λάβουν υπόψη τα

ακόλουθα θέματα.

Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (συνέχεια)

Κρατήστε τις καθημερινές
ρουτίνες και αποφύγετε τυχόν
αλλαγές.

Κρατήστε τις καθημερινές
βόλτες και κρατήστε τις
ολοκληρωμένες, όσο το
δυνατόν περισσότερο, στον
οικογενειακό και κοινωνικό
σας κύκλο.

Αυξήστε την ασφάλεια,
παρακολουθήστε την υγεία
και φροντίστε για τα τρόφιμα

Προσπαθήστε να μάθετε να
αντιμετωπίζετε προβλήματα στη
συμπεριφορά του / της. Θυμηθείτε
ότι αυτές οι συμπεριφορές
οφείλονται στην ασθένεια και όχι
επειδή θέλει.

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-
br/foto/adulto-alegria-antigo-atraente-
2050999/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/adultos-ao-ar-livre-arvores-
aventura-1307391/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/acessorios-
para-cabeca-adulto-alimentacao-antigo-2774292/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-
br/foto/alimento-almoco-aperitivo-bacia-1211887/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/adulto-alegria-antigo-atraente-2050999/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/adultos-ao-ar-livre-arvores-aventura-1307391/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/acessorios-para-cabeca-adulto-alimentacao-antigo-2774292/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/alimento-almoco-aperitivo-bacia-1211887/


Τι μπορεί να γίνει για τα άτομα με άνοια (συνέχεια)

Στην τελική φάση της νόσου,

όταν το άτομο με άνοια είναι

εντελώς εξαρτημένο, δεν

αναγνωρίζει τα μέλη της

οικογένειας και έχει απώλεια

ομιλίας, οι οικογενειακοί

φροντιστές μπορούν να λάβουν

υπόψη τα ακόλουθα θέματα.

Πρέπει να γνωρίζετε πώς να
τον ταΐζετε, να τον
καθαρίζετε, να τον
μετακινείτε στο κρεβάτι κ.λ.π.

Φροντίστε τον, χαμογελάστε 
του και δείξτε αγάπη γι’ 
αυτόν.

Αποδεχτείτε τις αλλαγές που 
συμβαίνουν.

Θυμηθείτε ότι αυτό που κάνετε 
είναι πολύτιμο για την 
οικογένεια των ασθενών, μην 
αισθάνεστε ένοχοι όταν κάτι 
αποτυγχάνει.

Για να φροντίσετε τον συγγενή σας, πρέπει 
να φροντίσετε τον εαυτό σας:

Αναζητείστε βοήθεια, ξεκουραστείτε, έχετε 
ελεύθερο χρόνο για να κάνετε τις 
δραστηριότητες που απολαμβάνετε, 
κρατήστε τον κύκλο φίλων σας

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/pessoa-amor-mulher-
face-3408198/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/adultos-afeicao-
alegre-alegria-1642883/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/cidade-meio-urbano-
homem-casal-3638157/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/acao-adulto-ajuda-
amor-339620/

Πηγή : https://www.pexels.com/pt-br/foto/banheiro-bem-estar-descanso-
facial-3188/

https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/pessoa-amor-mulher-face-3408198/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/adultos-afeicao-alegre-alegria-1642883/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/cidade-meio-urbano-homem-casal-3638157/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/acao-adulto-ajuda-amor-339620/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/comida-alimento-refeicao-pessoa-3171128/
https://www.pexels.com/pt-br/foto/banheiro-bem-estar-descanso-facial-3188/


Η απώλεια δεξιοτήτων επικοινωνίας μπορεί να είναι

ένα από τα πιο απογοητευτικά και δύσκολα

προβλήματα για τα άτομα με άνοια, τις οικογένειές

τους και τους φροντιστές. Καθώς η ασθένεια

εξελίσσεται, ένα άτομο με άνοια, που βαθμιαία χάνει

την ικανότητά του να επικοινωνεί, καθίσταται όλο και

πιο δύσκολο να δείξει καθαρά και να καταλάβει τι λένε

οι άλλοι.

Τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες

Μείνετε στο οπτικό 
πεδίο, μιλάτε 

πάντα μπροστά 
του.

Καλέστε το με το όνομά του, 
χρησιμοποιώντας τον 

σωστό τόνο της φωνής: 
χαμηλή και λεπτή και

φιλική έκφραση του 
προσώπου.

Προτιμήστε 
σύντομες 

προτάσεις και 
απλές λέξεις.

Ρωτήστε μια 
ερώτηση κάθε 

φορά.

Προσφέρετε 
οδηγίες βήμα προς 

βήμα.

Μιλάτε αργά και 
καθαρά.

Συμβουλές για επικοινωνία με το άτομο με άνοια:



Συμβουλές για επικοινωνία με το άτομο με άνοια:

Τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες (συνέχεια)

Επαναλάβετε τις πληροφορίες 
και τις ερωτήσεις, 

προσφέροντας απλές 
πληροφορίες.

Μετατρέψτε τις ερωτήσεις σε 
απαντήσεις. Για παράδειγμα: 

"το μπάνιο είναι στα δεξιά" αντί 
για "θέλετε να πάτε στο 

μπάνιο;".

Εάν το άτομο με άνοια ψάχνει 
κάτι, αντί να λέει "είναι εδώ", 
χρησιμοποιήστε "εδώ είναι η 
εφημερίδα σας" (ή αυτό που 

ήθελε).

Ποτέ μην μιλάτε για τον άρρωστο συγγενή με 
κάποιον, σαν να μην είναι παρών.

Όταν η λεκτική επικοινωνία φαίνεται 
συγκεχυμένη και η κατανόηση δεν είναι καλή, 

προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε γραπτές 
εξηγήσεις για να τον υπενθυμίσετε. Εάν 

εξακολουθείτε να μην πετυγχαίνετε, είναι 
προτιμότερο να αναβάλλετε τη συζήτηση.



Τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες (συνέχεια)

Παρόλο που οι 

επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές μπορεί να είναι 

δυσάρεστες για την οικογένεια 

που φροντίζει, η συμπεριφορά 

του περπατήματος χωρίς 

διακοπή από μόνη της δεν 

βλάπτει ούτε θέτει σε κίνδυνο 

το άτομο με άνοια ή την 

οικογένειά του.

Εάν η συμπεριφορά είναι 

σταθερή, οι οικογενειακοί 

φροντιστές θα πρέπει να 

οργανώνουν βόλτες σε 

εξωτερικούς χώρους, κατά 

προτίμηση το απόγευμα, σε 

χώρους με χαμηλή κίνηση.

Όσον αφορά τις 

επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, 

δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

θυμώσετε ή τσακωθείτε. Απλά 

απαντήστε και καταλάβετε ότι 

αυτή είναι η μέγιστη επεξεργασία 

που μπορούν να επιτύχουν οι 

ηλικιωμένοι με άνοια.



Τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες (συνέχεια)

Λέγοντας, για παράδειγμα, 

«έχω απαντήσει 

περισσότερες από είκοσι 

φορές» ή φωνάζοντας σε 

ηλικιωμένους ανθρώπους 

με άνοια θα αυξήσει μόνο 

την ανασφάλεια τους.

Η οικογένεια πρέπει να 

αφήσει το ηλικιωμένο άτομο 

με άνοια να ζητήσει και να 

προσπαθήσει να απαντήσει 

στην ερώτηση με σαφή, 

ακριβή, αργό και αρθρωτό 

τρόπο και να ζητήσει από το 

ηλικιωμένο άτομο να 

επαναλάβει ό, τι έχει 

ειπωθεί.

Εάν η επαναλαμβανόμενη ερώτηση 

αναφέρεται στο χρόνο (“τι ώρα είναι;"), 

η οικογένεια που νοιάζεται πρέπει να 

προσπαθήσει να συσχετίσει την 

απάντηση με κάποια δραστηριότητα 

("ώρα γεύματος", "ώρα δείπνου", 

"ώρα ντους" κ.λπ.). Η δραστηριότητα 

μπορεί ακόμη να χρησιμεύσει ως 

αναφορά του χρόνου, ενώ η ωριαία 

αξία έχει πιθανώς χάσει τη 

συγκεκριμένη σημασία της.



Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Το διαδραστικό μας Πακέτο Πληροφοριών θα σας 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

• τις ανησυχίες που μπορεί να έχετε εσείς ως 

φροντιστής και τι μπορείτε να κάνετε

• χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χειριστείτε το 

βάρος της περίθαλψης

• πώς να αποφύγετε το άγχος και την εξάντληση

• πώς να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας

• αποδοχή της διαταραχής

και άλλα!

Θα βρείτε επίσης ασκήσεις και δραστηριότητες για 

εσάς και για τον παραλήπτη της φροντίδας!

Το Πακέτο Πληροφοριών θα είναι 
διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2020!


