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To Έργο «Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων
ανθρώπων» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως ΕΕΑ Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην χώρα
μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος του έργου < Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη
Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων >, το οποίο υλοποιεί η ΜΚΟ < ΕΣΤΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΙΑΣ το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» και την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ - ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ > με
επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται
στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009 – 2014 και
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι των συγγραφέων και δεν απηχούν απαραίτητα τις
απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
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1.

Άνοια-Ήπια Νοητική Διαταραχή και παθήσεις
1.1. Άνοια: ορισμός και στάδια

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια του DSM-5 η άνοια αναφέρεται ως Μείζονα Νευρονοητική Διαταραχή.
Αποτελεί ένα σύνδρομο, σύνολο συμπτωμάτων, που απαντώνται σε παθήσεις οι
οποίες προσβάλλουν τις νοητικές λειτουργίες.
Κριτήρια ανοϊκής συνδρομής
Απαιτείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα
1. Διαταραχή μνήμης
2. Διαταραχή στο λόγο, γραφή, ανάγνωση
3. Διαταραχή στον προγραμματισμό, την προσοχή, την κρίση
4. Διαταραχή στην οπτικοχωρική ικανότητα : αναγνώριση αντικειμένων
(σε τι χρησιμεύουν), του χώρου, δυσκολία στο χειρισμό των
αντικειμένων ή στο ντύσιμο
5. Διαταραχή στην κοινωνική νόηση: προσωπικότητα και κοινωνική
συμπεριφορά
Οι νοητικές αυτές διαταραχές πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να
δυσκολεύεται ο ασθενής στην καθημερινότητα του/της και να υπάρχει έκπτωση
από προηγούμενο καλό επίπεδο λειτουργικότητας.
Η συχνότητα της άνοιας έχει σχέση με την ηλικία. Σε ηλικία των 65 ετών αφορά
1-2% του πληθυσμού. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες η συχνότητα διπλασιάζεται για
κάθε 5ετία. Έτσι στις ηλικίες των 85-90 ετών περισσότερο από το 32% εμφανίζει
άνοια (~1/3).

-3-

“Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων”

Στάδια άνοιας
Υπάρχουν πολλές κατατάξεις. Η πιο εύχρηστη είναι ο διαχωρισμός σε 3 στάδια:
ήπιο, μέτριο και σοβαρό
Α) Ήπιο στάδιο : ήπια διαταραχή των νοητικών λειτουργιών, εγκατάλειψη
πιο σύνθετων χόμπι κι ενδιαφερόντων, μέτρια δυσκολία σε κοινωνικά θέματα και
δραστηριότητες (αν και στην απλή παρατήρηση ο ασθενής φαίνεται
φυσιολογικός), χρειάζεται παρακίνηση για την προσωπική του φροντίδα.
Β) Μέτριο στάδιο : μέτρια έως σοβαρή διαταραχή των νοητικών
λειτουργιών, δυσκολία στην ανεξάρτητη λειτουργία εκτός σπιτιού, αν κι είναι
ικανός να συμμετέχει με βοήθεια, διατηρούνται μόνο απλά ενδιαφέροντα και για
μικρό χρονικό διάστημα, χρειάζεται βοήθεια για την προσωπική του φροντίδα,
ενδεχομένως ήπια έως μέτρια δυσκολία στην κίνηση (πτώσεις)
Γ) Σοβαρό στάδιο : σοβαρή διαταραχή νοητικών λειτουργιών (πιθανά
διατηρείται προσανατολισμός μόνο προς άτομα), απουσία λειτουργικότητας και
μέσα στο σπίτι, χρειάζεται αρκετή βοήθεια για την προσωπική του φροντίδα,
ακράτεια, σημαντική κινητική δυσκολία ή παραμένει εν πολλοίς κλινήρης.
1.2. Ήπια Νοητική Διαταραχή ή Ελάσσονα Νευρο-νοητική Διαταραχή
Πολλά άτομα εμφανίζουν νοητικές διαταραχές σε τέτοιο όμως βαθμό που
διατηρείται καλή η εν γένει λειτουργικότητά τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται η διάγνωση της Ήπιας Νοητικής διαταραχής.
Τα άτομα αυτά είναι υψηλού κινδύνου και ένα μεγάλο ποσοστό (άνω του 50%) σε
4-6 χρόνια μεταπίπτει σε άνοια.
Συνιστάται τακτική παρακολούθηση αυτών των ατόμων και προσπάθεια
αποκατάστασης επιβαρυντικών για την άνοια παραγόντων κινδύνου (πχ αγγειακοί
παράγοντες).
Η νοητική ενδυνάμωση, η αεροβική γυμναστική και η κοινωνικότητα φαίνεται ότι
παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση μετάπτωσης στο βαρύτερο στάδιο
της άνοιας.
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1.3. Συνήθεις παθήσεις που οδηγούν σε άνοια
Η άνοια είναι κατάσταση κι όχι συγκεκριμένη πάθηση . Πολλές διαφορετικές
παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε άνοια.
Παθήσεις που οδηγούν στην άνοια
1. Η συνηθέστερη πάθηση (50-60%) είναι η νόσος Alzheimer.
Τα πρώτα συμπτώματα αφορούν συνήθως την πρόσφατη μνήμη. Αυτό συμβαίνει
γιατί η πάθηση προσβάλλει από τα αρχικά στάδια τους ιππόκαμπους του
εγκεφάλου στον κροταφικό λοβό, περιοχές με σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της
μνήμης.
Οφείλεται στη καθίζηση δύο πρωτεϊνών, του β-αμυλοειδούς στο εξωτερικό των
νευρικών κυττάρων και της τ-πρωτεΐνης στο εσωτερικό του κυττάρου. Η
διαδικασία αυτή οδηγεί στην απώλεια νευρικών κυττάρων και στην ατροφία του
εγκεφάλου.
Η έρευνα δείχνει ότι είναι διαδικασία πολλών ετών- πάνω από 10 χρόνια πριν την
εμφάνιση των συμπτωμάτων. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα σήμερα μέθοδος
ανίχνευσης σε πρωιμότερα στάδια αλλά ούτε και τρόπος να σταματήσουμε την
εκφύλιση του εγκεφάλου.
2. Άνοια με σωμάτια του Lewy: αφορά το 10-15% των ανοιών.
Πρώτα συμπτώματα είναι οι ψευδαισθήσεις, δυσκολίες στην κίνηση τύπου
Parkinsosn, και διακυμάνσεις στην εγρήγορση-καθαρότητα της σκέψης.
Οφείλεται στην καθίζηση της πρωτεΐνης α-συνουκλεΐνης
Η πάθηση αυτή σήμερα θεωρούμε ότι είναι κοντά στην νόσο Parkinson. Η μία
πιθανώς είναι παραλλαγή της άλλης.
3. Μετωποκροταφική εκφύλιση: αφορά περίπου το 7% των ανοιών.
Τα πρώτα συμπτώματα είναι διαταραχές συμπεριφοράς και λόγου. Εμφανίζεται σε
νεαρότερες ηλικίες από τις παραπάνω παθήσεις . Οφείλεται στην καθίζηση της τπρωτεΐνης ή της πρωτεΐνης TDP43.
4. Αγγειακή άνοια: αφορά μέχρι και 10% των ανοιών.
Οφείλεται σε εγκεφαλικά επεισόδια ή στην υποφλοιώδη ισχαιμία μικρών αγγείων
σε εκτεταμένη περιοχή του εγκεφάλου. Σημαντικό παράγοντα παίζουν οι
αγγειακοί παράγοντες κινδύνου (αυξημένη χοληστερόλη, αρτηριακή πίεση,
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διαβήτης, κάπνισμα). Πολλές φορές συνυπάρχει με κάποιες από τις παραπάνω
παθήσεις (σε ποσοστό μέχρι και 40%) και χειροτερεύει την πρόγνωση τους.
5. Άνοια από νόσο Πάρκινσον: αφορά περίπου το 4% του συνόλου των
ανοιών. Η νόσος προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών, συνηθέστερα μετά τα 50
έτη. Η συχνότητα της στο γενικό πληθυσμό είναι μικρή (0,3%), αλλά σημαντική
ανάμεσα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας (ανεβαίνει στο 4%).
Οφείλεται στην καθίζηση της πρωτεϊνης α-συνουκλεϊνης, με αποτέλεσμα την
εκφύλιση των νευρικών κυττάρων.
Ο τρόμος κι η βραδυκινησία είναι χαρακτηριστικά σημεία της νόσου.
Το 30-40% των ασθενών με νόσο Parkinson αναπτύσσει άνοια με την πάροδο των
ετών.
 Περίπου 10% οφείλεται σε πολλές άλλες παθήσεις (πχ. όγκοι κα)
 Περίπου 4% των ανοιών αφορά αναστρέψιμες καταστάσεις (πχ
διαταραχές από τον θυρεοειδή)
2.

Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) και Άνοια

Σήμερα λόγω πολλών παραγόντων (υγειονομικές συνθήκες, προγράμματα
υποστήριξης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κά) τα άτομα με νοητική υστέρηση
επιζούν πολύ περισσότερο ώστε να εισέρχεται μεγάλος αριθμός αυτών στην Τρίτη
ηλικία. Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνεπάγεται και την εμφάνιση νέων
καταστάσεων και προκλήσεων όπως εκείνης της άνοιας.
Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην ανίχνευση της άνοιας σε άτομα με νοητική
υστέρηση.
Τα υπάρχοντα κριτήρια δεν είναι απαραίτητα και τα πλέον κατάλληλα για την
αξιολόγηση αυτών των ατόμων. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές αν
χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια του ICD-10 ή DSM-IV.
Στα άτομα με νοητική υστέρηση φαίνεται ότι η έναρξη δεν γίνεται πάντα
αντιληπτή με νοητικές διαταραχές αλλά και με αλλαγές στη συμπεριφορά και
πλέον αξιόπιστα με μεταβολές στη λειτουργικότητα. Ενδεχομένως και άλλα άτυπα
συμπτώματα να παίζουν ρόλο.
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Το γενικό νοητικό πηλίκο φαίνεται να παίζει ρόλο στον τρόπο εμφάνισης της
ανοϊκής συνδρομής , το προηγούμενο λειτουργικό επίπεδο αλλά και οι απαιτήσεις
του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται το άτομο.
Πολλά σύνδρομα σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό ανοιών όπως το σύνδρομο
Down ή με καταστάσεις που περιπλέκουν τη διάγνωση (πχ επιληψία, αταξία κα).
2.1 Επιδημιολογικά δεδομένα
Σε άτομα που δεν εμφανίζουν το σύνδρομο Down
Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων ως προς την
επίπτωση άνοιας στην νοητική υστέρηση. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν
οφείλεται στον πληθυσμό που επιλέγεται να αξιολογηθεί αλλά και σε
μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των μελετών.
Στην μελέτη των Strydom et al. (2007) ο επιπολασμός σε άτομα άνω των 60 ετών
είναι 13.1% και άνω των 65 ετών 18.3%. Η νόσος Alzheimer είναι η πλέον συχνή,
12% για άτομα άνω των 65, περίπου 3πλάσιο ποσοστό από το γενικό πληθυσμό.
Στην μελέτη αυτή τα ποσοστά της άνοιας με σωμάτια Lewy και της
μετωποκροταφικής εκφύλισης ήταν μεγαλύτερα της αγγειακής άνοιας.
Στην μελέτη των Zigman et al. (2004) τα ποσοστά της νόσου Alzheimer είναι 9%
για την ηλικία άνω των 65 ετών και 12% για ηλικίες άνω των 75 ετών. Τα ποσοστά
αυτά συγκρίνονται με αυτά του γενικού πληθυσμού.
Η επίπτωση για τη νόσο Alzheimer σε άτομα με νοητική υστέρηση εξαιρώντας το
σύνδρομο Down, ανέρχεται σε 3.1% ανά έτος.
Σε άτομα με το σύνδρομο Down
Είναι γνωστή η συσχέτιση του συνδρόμου με τη νόσο Alzheimer.
Στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιδημιολογική μελέτη Coppus, et al., 2006, ο
επιπολασμός 2πλασιάζεται ανά 5ετία μέχρι της ηλικίας των 60 ετών. Μέχρι την
ηλικία των 49 ετών ο επιπολασμός ανέρχεται στο 9%, στην ηλικία των 50-54 ετών
στο 17,7% και στην ηλικία των 55-60 στο 32,1%.
Υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση στα αποτελέσματα των μελετών για μεγαλύτερες
ηλικίες. Οι Tyrrell and al., 2001, αναφέρουν ποσοστά 50% για ηλικία άνω των
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70% ενώ οι Coppus et al. (2006) περιγράφουν μείωση του επιπολασμού για
ηλικίες άνω των 60 ετών.
Δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο. Η ηλικία όμως εμφάνισης
άνοιας τις γυναίκες σχετίζεται με την ηλικία εμμηνόπαυσης. Στο σύνδρομο
Down οι γυναίκες εμφανίζουν κατά μέσο όρο νεαρότερη ηλικία εμμηνόπαυσης σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Η επίπτωση ανέρχεται στο 36% για ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Ο μέσος
χρόνος ζωής αναφέρεται στα 3.5 έτη για ιδρυματοποιημένους ασθενείς και η μέση
ηλικία θανάτου τα 59.3 έτη (sd 10.2 έτη).
Η άνοια σε άλλα σύνδρομα
Πολλά σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται με νοητική υστέρηση αναφέρεται ότι
οδηγούν σε άνοια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές μελέτες και η βιβλιογραφία
είναι μικρή.
Σύνδρομο Rett: αναφέρεται ότι οδηγεί σε άνοια. Υπάρχει αρκετή αμφιβολία αν
πρόκειται για εξελικτική εκφυλιστική διαδικασία ή για αναπτυξιακή διαταραχή.
Σύνδρομο Sanfilippo ή βλεννοπολυσακχαρίδωση: μεγάλο ποσοστό των ασθενών
εμφανίζει άνοια ιδιαίτερα του τύπου Α (18/20 περιστατικά ηλικίας 20-76 ετών).
2.2 Η εμφάνιση της άνοιας στη νοητική υστέρηση
Συμπτώματα στην άνοια του συνδρόμου Down
Οι νεότερες μελέτες επιβεβαιώνουν παλαιότερες, για την πλειάδα και ατυπία των
συμπτωμάτων με την εμφάνιση της άνοιας. Εν γένει δυσκολίες στην μνήμη,
σύγχυση, επιδείνωση στο λόγο, συμπεριφορική διαταραχή και λειτουργική
επιδείνωση αποτελούν τα συνήθη συμπτώματα σε όλες τις μελέτες.
Μέχρι και στο 50% των περιπτώσεων η εμφάνιση της άνοιας γίνεται αντιληπτή με
επιληπτικές κρίσεις και ακράτεια (συμπτώματα τα οποία εν γένει αφορούν
σοβαρότερο στάδιο άνοιας στο γενικό πληθυσμό). Πιθανώς αυτό να είναι
αποτέλεσμα ατυπίας των συμπτωμάτων στο σύνδρομο Down ή της δυσκολίας
αναγνώρισης άλλων συμπτωμάτων, ιδιαίτερα σε άτομα με σοβαρότερη νοητική
υστέρηση.
Η δυσκολία στην μνήμη, η σύγχυση και η συμπεριφορική διαταραχή αποτελούν
συνήθη πρώτα συμπτώματα στην άνοια. Η συμπεριφορική διαταραχή αφορά
συνήθως μετωπιαία συμπεριφορά (οφείλεται σε δυσλειτουργία των μετωπιαίων
λοβών). Αφορά ή ερεθιστική διαταραχή (ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, αυτό-
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τραυματισμούς) ή συμπεριφορά απόσυρσης (απάθεια, βραδύτητα σκέψης,
ελάττωση της κοινωνικότητας).
Η επιδείνωση της λειτουργικότητας αναφέρεται σε ποσοστό μέχρι και 48% σαν
πρώτο σύμπτωμα. Ανάμεσα στην συμπεριφορική διαταραχή και στην λειτουργική
επιδείνωση, η δεύτερη αποτελεί καλύτερο διαγνωστικό κριτήριο για την διάγνωση
της άνοιας.
Συμπτώματα στην άνοια νοητικής υστέρησης εκτός συνδρόμου Down
Μέχρι και σε ποσοστό 50% η λειτουργική επιδείνωση είναι από τα συχνότερα
συμπτώματα με τη συμπεριφορική διαταραχή να ακολουθεί σε ποσοστό 15%.
Νοητικά συμπτώματα εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα. Συμπτώματα
βαρύτερης διαταραχής αναφέρονται συχνά όπως ακράτεια και δυσκολία στη
βάδιση.
Σε σχέση με το σύνδρομο Down η επιθετικότητα εμφανίζεται σε μεγαλύτερα
ποσοστά στα άτομα τα οπαία δεν έχουν το σύνδρομο .
2.3 Η σχέση του συνδρόμου Down με τη νόσο Alzheimer
Το σύνδρομο Down οφείλεται στην ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος, του
21, κι είναι ευρέως γνωστό σαν τρισωμία 21.
Η σχέση του συνδρόμου με τη νόσο Alzheimer είναι γνωστή από το 1876.
Συνήθως οι πρώτες αλλαγές εμφανίζονται από της ηλικίας των 40 ετών
(ενδεχομένως και νωρίτερα ή αργότερα)
Στον εγκέφαλο των ασθενών με το σύνδρομο και νόσο Alzheimer βρίσκονται οι
χαρακτηριστικές αλλοιώσεις, πλάκες αμυλοειδούς, συσσώρευση της τ-πρωτεΐνης
και ατροφία.
Δεν είναι επακριβώς γνωστό αν πρόκειται για την ίδια νόσο με αυτή του γενικού
πληθυσμού ή αν απλώς υπάρχουν ομοιότητες στην παθολογο-ανατομική και
κλινική εικόνα. Η νόσος Alzheimer στο σύνδρομο Down δεν θεωρείται σήμερα η
ίδια με αυτή του γενικού πληθυσμού.
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Παθοφυσιολογία
Δεν είναι ακόμα ακριβώς γνωστή η αιτιολογική σχέση του συνδρόμου με την
παθολογία της νόσου Alzheimer.
Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Στο χρωμόσωμα 21 (που είναι σε περίσσεια στο σύνδρομο) ευρίσκονται και τα
γονίδια τα οποία κωδικοποιούν την πρόδρομη πρωτεΐνη τoυ αμυλοειδούς (APP)
από την οποία προκύπτει το β-αμυλοειδές της νόσου Alzheimer.
Στο ίδιο χρωμόσωμα ανευρίσκονται και τα γονίδια κωδικοποίησης του ενζύμου
SOD-1. Η υπερδραστηριότητα του ενζύμου οδηγεί σε οξειδωτικό στρες και σε
απόπτωση και θάνατο των νευρικών κυττάρων.
Από την άλλη ο εγκέφαλος των ατόμων με Down εμφανίζει διαφορές με αυτόν
των ατόμων χωρίς το σύνδρομο. Μικρότερο βάρος, ελαττωμένο βάθος ελίκων,
μικρότερη πυκνότητα συνάψεων και δενδριτών. Οι διαφορές αυτές ενδεχομένως
εξηγούν και την πρώιμη έναρξη της νόσου.
Άτομα με χαμηλότερη μόρφωση έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση νόσου
Alzheimer. Πιθανώς και άτομα με σύνδρομο Down και νοητική υστέρηση έχουν
τον ίδιο αυξημένο κίνδυνο.
2.4 Νευροψυχολογική Εκτίμηση της Άνοιας στην Νοητική
Υστέρηση
Προσπαθώντας κανείς να διερευνήσει την ύπαρξη άνοιας σε ενήλικες με νοητική
υστέρηση, έρχεται αντιμέτωπος με έναν σημαντικό αριθμό προβλημάτων. Αρχικά,
την έλλειψη «χρυσού κανόνα», έως σήμερα, για τέτοια διάγνωση. Λόγω της
ιδιαιτερότητας του πληθυσμού αλλά και του σχετικά πρόσφατου (και με όχι
ακόμα επαρκώς τεκμηριωμένα αποτελέσματα) ενδιαφέροντος για την έρευνα σε
αυτό τον τομέα, τα διαφορετικά εργαλεία και κριτήρια αφθονούν και καθιστούν τη
διάγνωση ιδιαίτερα δύσκολη.
Ταυτόχρονα, η ελλιπής ανάπτυξη των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που
συχνά παρουσιάζουν άτομα με νοητική υστέρηση καθιστά δύσκολη την
αξιολόγηση, ειδικότερα αν ανατρέξει κανείς σε δοκιμασίες που είχαν αρχικά
σχεδιαστεί για τον γενικό πληθυσμό, ενώ η συννοσηρότητα που συχνά
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παρουσιάζουν (π.χ. με κατάθλιψη ή υποθυρεοειδισμό) δυσχεραίνει τον
προσδιορισμό της αιτίας τυχόν έκπτωσης που παρατηρείται.
Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί το γεγονός πως τα πρώτα συμπτώματα της νόσου
φαίνεται να διαφέρουν σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (με τα μετωπιαία
συμπτώματα να είναι συχνότερα σε πρώιμα στάδια), ενώ τέλος, πρέπει να
λαμβάνονται πάντα υπόψη παράγοντες όπως οι συνθήκες διαβίωσης του ατόμου,
καθώς άτομα που ζουν σε ιδρύματα τείνουν να αποδίδουν εξαρχής λιγότερο
ικανοποιητικά (τόσο γνωστικά όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας) από άτομα
που ζουν στην κοινότητα, καθιστώντας δυσκολότερη την ανίχνευση τυχόν αλλαγών
στην επίδοσή τους.
Τα εργαλεία ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύντομα και
εύκολα στη χορήγησή τους, ανέξοδα και εύκολα αποδεκτά από τους
εξεταζόμενους, ενώ είναι φυσικά απαραίτητο να έχουν καλές ψυχομετρικές και
διαγνωστικές ιδιότητες.
Δυο τύποι εργαλείων προκύπτουν μέσω ανασκόπησης των χρησιμοποιούμενων
τεστ ανίχνευσης της άνοιας σε ενήλικες με νοητική υστέρηση: εκείνα που
συμπληρώνονται από ή με φροντιστές, και εκείνα που βασίζονται στην άμεση
αξιολόγηση του ατόμου με νοητική υστέρηση. Και οι δυο τύποι είναι ικανοί να
διακρίνουν την ύπαρξη άνοιας στον συγκεκριμένο πληθυσμό, ειδικά εάν
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.
2.4.1. Εργαλεία ανίχνευσης που συμπληρώνονται από ή με
φροντιστές

Τα εργαλεία ανίχνευσης που συμπληρώνονται από ή με φροντιστές παρουσιάζουν
περιορισμούς που αφορούν στην αξιοπιστία των πληροφοριοδοτών, ενώ
υποκειμενικότητα και μεροληψία στην ανάκληση των πληροφοριών μπορεί να
αποτελέσει πρόβλημα. Ωστόσο, παραμένουν ουσιώδη για τη διάγνωση της άνοιας
σε ενήλικες με νοητική υστέρηση, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι
τελευταίοι σε επίπεδο επικοινωνίας και μνήμης. Έρευνες αναδεικνύουν τη
δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ των αποτελεσμάτων τέτοιων ετεροσυμπληρούμενων
εργαλείων ανίχνευσης και εργαλείων άμεσης αξιολόγησης των ασθενών,
αποδεικνύοντας τη χρησιμότητά τους. Τα Dementia questionnaire for persons
with Mental Retardation (DMR), Dementia Scale for Down syndrome (DSDS)
είναι ίσως τα εργαλεία συμπλήρωσης από ή με φροντιστές που χρησιμοποιούνται
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συνηθέστερα, παρουσιάζοντας ωστόσο περιορισμούς, κυρίως σε επίπεδο
ευαισθησίας.
2.4.2. Εργαλεία που βασίζονται στην ατομική επίδοση

Εργαλεία που βασίζονται στην επίδοση του ατόμου, όπως π.χ. το the Mini-mental
state examination (MMSE) χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανίχνευση της
άνοιας στον γενικό πληθυσμό, αλλά δύσκολα μπορεί να χρησιμεύσουν ως
εργαλεία ανίχνευσης σε άτομα με νοητική υστέρηση λόγω των διαφοροποιήσεων
στα επίπεδα ικανοτήτων. Έχει βρεθεί πως μόνο ένας μέσος όρος 55% αυτού του
πληθυσμού μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις χορήγησης του MMSE.
Ερευνητές δανειζόμενοι εργαλεία από τον γενικό πληθυσμό, συναντούν
περιορισμούς ακριβώς λόγω της προέλευσης αυτών, καθώς δεν ανταποκρίνονται
επαρκώς στις ιδιαιτερότητες των ατόμων με νοητική υστέρηση. Επιπλέον, τυχόν
στοιχεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από παλαιότερες μετρήσεις Δείκτη
Ευφυΐας δεν είναι συχνά διαθέσιμα, καθώς πολλοί από τους ενήλικες με νοητική
υστέρηση είτε δεν έχουν αξιολογηθεί είτε δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν μια
τέτοιου είδους αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό, πλέον αρκετά εργαλεία έχουν
προσαρμοστεί για τον συγκεκριμένο πληθυσμό, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να
παρέχουν κατώφλι βαθμολογίας, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τεκμηριωμένο τρόπο για μεμονωμένες αξιολογήσεις.
Εργαλεία όπως το Test for Severe Impairment Battery (TSI) και το Severe
Impairment Battery (SIB) φαίνονται πολλά υποσχόμενα ως εργαλεία ανίχνευσης
της άνοιας σε αυτό τον πληθυσμό, αλλά φαίνεται να χρησιμεύουν περισσότερο σε
άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση και χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. Επί
του παρόντος, όλα τα υπάρχοντα και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία άμεσης
αξιολόγησης φαίνεται να είναι περισσότερο χρήσιμα για διαδοχικές αξιολογήσεις
ώστε να διαπιστώνονται τυχόν αλλαγές στις νοητικές ικανότητες των εξεταζομένων
με το πέρας του χρόνου, ενώ κανένα δεν έχει για την ώρα δημοσιευμένα στοιχεία
ειδικότητας και ευαισθησίας για την ανίχνευση νοητικής έκπτωσης στον
συγκεκριμένο πληθυσμό.
2.4.3. Συνδυαστική Προσέγγιση

Δεδομένου ότι η χρήση μεμονωμένων ετεροσυμπληρούμενων εργαλείων
ανίχνευσης της άνοιας σε αυτό τον πληθυσμό, παρά τις καλές τους ψυχομετρικές
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ιδιότητες, έχει φανεί να μην έχει πάντα ικανοποιητική συσχέτιση με την κλινική
διάγνωση, σύμφωνα με έρευνες, διερευνήθηκε η χρησιμότητα παράλληλης
χορήγησης εργαλείων αξιολόγησης μέσω φροντιστών αλλά και ατομικής επίδοσης,
η οποία φάνηκε να βελτιώνει την ευαισθησία τους στο 100% για την ανίχνευση της
άνοιας σε ενήλικες με νοητική υστέρηση.
Για την έγκαιρη ανίχνευση άνοιας σε ενήλικες με νοητική υστέρηση, θεωρείται
απαραίτητη η παρακολούθηση και αξιολόγησή τους μακροπρόθεσμα, από την
ηλικία των 35 ετών και σε ετήσια βάση, με τη χρήση συνδυαστικά εργαλείων
ανίχνευσης που συμπληρώνονται από ή με φροντιστές που γνωρίζουν πολύ καλά
το άτομο (τουλάχιστον 6 μήνες στενής επαφής) και εργαλείων άμεσης
αξιολόγησης της επίδοσης του ατόμου.
2.4.4. Προτεινόμενα εργαλεία ανίχνευσης

Το Adaptive Behaviour Dementia Questionnaire (ABDQ) είναι ένα απλό
εργαλείο ανίχνευσης της άνοιας, 15 ερωτήσεων, το οποίο βασίζεται στη
βαθμολόγηση της λειτουργικής έκπτωσης και άλλων συμπτωμάτων της άνοιας, και
παρουσιάζει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Η ευαισθησία του στην ανίχνευση
της νόσου Alzheimer είναι 89%, με ειδικότητα 94%. Με θετική προγνωστική αξία
89% και αρνητική προγνωστική αξία 94%, η συνολική του ακρίβεια βρέθηκε να
φτάνει το 92% σε ενήλικες με σύνδρομο Down.
Εξίσου ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο, το Dementia Screening
Questionnaire for Individuals with Intellectual Disabilities (DSQIID) βρέθηκε
επίσης να παρουσιάζει καλή εσωτερική συνοχή, άριστη αξιοπιστία ελέγχουεπανελέγχου (95%) αλλά και μεταξύ βαθμολογητών (90%), ευαισθησία 92% και
ειδικότητα 97% σε ενήλικες με σύνδρομο Down.
Πρόκειται για ερωτηματολόγιο ετεροαναφοράς, το οποίο συμπληρώνεται από
συγγενείς/φροντιστές ατόμων με σύνδρομο Down (και γενικότερα Νοητική
Υστέρηση), οι οποίοι γνωρίζουν καλά το άτομο και για επαρκές χρονικό
διάστημα. Οι ερωτήσεις του αξιολογούν τομείς όπως έκπτωση μνήμης,
διαταραχές λόγου, σύγχυση,απώλεια δεξιοτήτων, κοινωνική απομόνωση,
συμπεριφορικές αλλαγές, σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα, διαταραχές
ύπνου. Η χορήγησή του διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά.
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Τα δύο αυτά ετεροσυμπληρούμενα εργαλεία ανίχνευσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά σύμφωνα με τις έρευνες,
για την εκτίμηση μέσω φροντιστών τυχόν αλλαγών ενηλίκων με νοητική υστέρηση
σε επίπεδο λειτουργικότητας, οι οποίες οφείλονται σε συμπτώματα που
συσχετίζονται με άνοια στο συγκεκριμένο πληθυσμό.
Η Alzheimer's Disease Cooperative Study – Activities of Daily Living (ADCSADL) προέκυψε για χρήση σε κλινικές μελέτες για τη νόσο Alzheimer και
αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία αξιολόγησης της
λειτουργικότητας σε ένα ευρύ φάσμα σοβαρότητας. Αποτελείται από 23 σημεία,
η χορήγησή της διαρκεί περίπου 20 λεπτά και βασίζεται σε πληροφορίες που
λαμβάνονται κυρίως από τον φροντιστή. Οι βαθμολογίες της κυμαίνονται από 0
εώς 78 βαθμούς, με υψηλότερες βαθμολογίες να σημαίνουν μικρότερη
λειτουργική έκπτωση.
Το Prudhoe Cognitive Function Test (PCFT) είναι ένα εργαλείο συνέντευξης που
έχει στοχεύει στην αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες με νοητική
υστέρηση, το οποίο δεν απαιτεί χορήγηση από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις,
και απευθύνεται σε άτομα με κάθε βαθμό νοητικής υστέρησης. Οι δοκιμασίες που
περιέχει χορηγούνται απευθείας στον εξεταζόμενο, καθώς δε βασίζεται σε
πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους φροντιστές. Η πλήρης εκδοχή του
έχει επικυρωθεί σε σχέση με το Kaufman Brief Intelligence Test (K-Bit), με τη
σύγκριση των επιδόσεων ατόμων με ίση εκπροσώπηση ήπιας, μέτριας και
σοβαρής νοητικής υστέρησης, να λαμβάνει υψηλούς συντελεστές συσχέτισης τόσο
με το λεκτικό όσο και μη λεκτικό μέρος του K-bit. Όπως για κάθε εργαλείο
ανίχνευσης που βασίζεται στην ατομική επίδοση, συνιστάται η επαναλαμβανόμενη
χορήγησή του με την πάροδο του χρόνου ως μέσο ανίχνευσης τυχόν νοητικής
έκπτωσης. Οι δυο σύντομες μορφές του (CPFT form A, PCFT form B),
προτείνονται ως πλήρως εναλλάξιμες με την πλήρη έκδοσή του και προτιμούνται
λόγω της σύντομης διάρκειάς τους (10-15 λεπτά) που περιορίζει την επίπτωση της
κόπωσης ή διάσπασης της προσοχής σε αυτό τον πληθυσμό.
2.5 Διαφορική διάγνωση
Πολλές παθήσεις και καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να
αποκλεισθούν πριν την διάγνωση της άνοιας.
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Ορισμένες όμως εμφανίζονται με ιδιαίτερη συχνότητα στην νοητική υστέρηση και
ενδέχεται να δώσουν συμπτωματολογία που προσομοιάζει με την άνοια.
Η οξεία συγχυτική κατάσταση (delirium) είναι μία από αυτές. Ο ασθενής
εμφανίζει σύγχυση, ευερεθιστότητα-επιθετικότητα, πιθανές οπτικές ψευδαισθήσεις,
διακύμανση συμπτωμάτων (επιδείνωση συνήθως το απόγευμα και βράδυ) λόγω
άλλης πάθησης ή κατάστασης. Η συμπτωματολογία αναπτύσσεται σε χρόνο
σχετικό με την υποκείμενη κατάσταση. Σύγχυση μπορούν να προκαλέσουν,
χειρουργικές επεμβάσεις, πυρετός, φάρμακα, λοιμώξεις αλλά και η ίδια η νόσος
Alzheimer.
Διαταραχές του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισμός) αλλά και διαταραχές από την
λειτουργία των αισθητηριακών οργάνων (βαρηκοΐα, διαταραχές στην όραση)
μπορεί να εμφανισθούν με νοητικά συμπτώματα.
Η κατάθλιψη είναι συχνή σε άτομα με νοητική υστέρηση. Πολλές φορές αυτή
μπορεί να εμφανισθεί με προεξάρχοντα νοητικά συμπτώματα κι όχι
συναισθηματικά (πχ αργή σκέψη, ελάττωση όγκου ομιλίας, απόσυρση, διαταραχές
μνήμης κα). Η ιδιαίτερη αυτή εικόνα κατάθλιψης αναφέρεται παλαιότερα στη
βιβλιογραφία ως ψευδο-άνοια.
Από την άλλη ασθενείς με νόσο Alzheimer μπορεί να εμφανισθούν με
καταθλιπτικά συμπτώματα δυσκολεύοντας τη διάγνωση.
Συνήθως η χρήση αντικαταθλιπτικών προσφέρει βελτίωση στα καταθλιπτικά
συμπτώματα όχι όμως και στην άνοια.
2.6 Διαγνωστικά κριτήρια
Τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα κριτήρια για την άνοια είναι το διεθνές
ταξινομικό σύστημα ICD-10 και αυτό της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας
DSM-5.
Το ICD-10 λαμβάνει υπόψη του και μη γνωστικά συμπτώματα όπως απάθεια και
συναισθηματική διακύμανση. Ιδιαίτερα για την ΝΥ προτάθηκε το ταξινομητικό
σύστημα DC-LD το οποίο στηρίζεται σε τροποποίηση του ICD-10.
Παρ’ όλα αυτά σε σύγκριση των συστημάτων φάνηκε ότι υπερέχει το DSM-IV
στην διάγνωση της άνοιας στη ΝΥ.
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(Το DSM-IV είναι η προηγούμενη έκδοση του DSM : απαιτεί διαταραχή σε 2
νοητικές λειτουργίες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι η μνήμη και δεν
περιλαμβάνει διαταραχές στην κοινωνική νόηση).
2.7 Εργαστηριακός έλεγχος
1) Γενικός αιματολογικός έλεγχος, έλεγχος θυρεοειδικών ορμονών, βιταμίνη
Β12, φυλλικό οξύ μπορεί να συμβάλλουν στην αναγνώριση καταστάσεων που
μιμούνται ή επιδεινώνουν την άνοια.
2) Η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι δυνατόν να βοηθήσει
στη διαφορική διάγνωση της υποκείμενης πάθησης
3) Το ΗΕΓράφημα μπορεί να βοηθήσει στην διερεύνηση επιληπτικής
δραστηριότητας.
2.8 Φαρμακολογική παρέμβαση
Η ιατρική παρακολούθηση απαιτεί:
α) τη συστηματική θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των πιθανών ιατρικώνοργανικών παθήσεων, όπως προβλημάτων ακοής και όρασης, επιληψίας,
υπο-θυρεοειδισμού κα.
β) Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην άνοια και ιδιαίτερα στην νόσο
Alzheimer και στην νόσο με σωμάτια Lewy
Αυτά είναι οι αναστολείς χολινεστεράσης : δονεπεζίλη, ριβαστιγμίνη, γαλανταμίνη.
Στην νόσο Alzheimer χρησιμοποιείται από το μέτριο στάδιο και ο αναστολέας
των NMDA υποδοχέων , η μεμαντίνη.
Τα φάρμακα αυτά δεν επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου αλλά βελτιώνουν
συμπτωματικά τα νοητικά συμπτώματα. Επίσης βελτιώνουν και πολλά νευροψυχιατρικά συμπτώματα όπως επιθετικότητα, κατάθλιψη, ψευδαισθήσεις κα.
Οι μελέτες με τους αναστολείς χολινεστεράσης στη ΝΥ αφορούν μικρό αριθμό
ασθενών. Λίγες έχουν δείξει μικρή βελτίωση των νοητικών συμπτωμάτων, μικρή
επιβράδυνση στην νοητική έκπτωση και βελτίωση των νευρο-ψυχιατρικών
συμπτωμάτων. Κάποιες άλλες πάλι απέτυχαν να δείξουν κλινική βελτίωση.
Η χρήση τους συνοδεύεται ενίοτε και από παρενέργειες που θα πρέπει να
ανακοινωθούν στους φροντιστές. Γαστρεντερικά συμπτώματα. ευερεθιστότητα,
επίσχεση ούρων έχουν αναφερθεί σε άτομα με ΝΥ.
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Εν κατακλείδι τα αντι-ανοϊκά φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν με προσοχή
στην άνοια της ΝΥ. Καλό είναι να εκτιμάται σε σύντομο χρονικό διάστημα η
αποτελεσματικότητά τους.
γ) Ακόμη περιλαμβάνει τη φαρμακολογική θεραπεία των διαταραχών
συμπεριφοράς, η οποία όμως πρέπει να περιορίζεται σε οξείες καταστάσεις
και να εφαρμόζεται μετά την αναποτελεσματική αντιμετώπιση μέσω
συμπεριφορικών ή περιβαλλοντικών χειρισμών.
Χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση φάρμακα από άλλες κατηγορίες.
Αντικαταθλιπτικά για τα καταθλιπτικά συμπτώματα, νεώτερα αντι-ψυχωσικά για
καταστολή. Δεν υπάρχει πάντοτε τεκμηριωμένη χρήση τους στην άνοια κι ακόμη
περισσότερο στην άνοια της ΝΥ.
Καλό είναι να αποφεύγονται οι βενζοδιαζεπίνες
σύγχυσης.

λόγω πιθανής πρόκλησης

2.9 Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
Αν και η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει σημαντικό ερευνητικό υλικό σχετικά με τις
παρεμβάσεις για τα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ στο γενικό πληθυσμό, λίγα είναι
τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων σε
ενήλικες με νοητική υστέρηση και άνοια (Marler & Cunningham, 1994, TheArc,
1995).
Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλής πρακτικής που θεσπίστηκαν από την American
Association on Mental Retardation προτείνουν για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της νόσου την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες και τις
αλλαγές στη συμπεριφορά που σχετίζονται με την παθολογική διεργασία της
νόσου, την ανταπόκριση σε αυτές τις αλλαγές, μέσω τακτικών αξιολογήσεων και
συγκριτικών εκτιμήσεων καθώς και την ιατρική κάλυψη, την παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών και την προσαρμογή του περιβάλλοντος.
Το τελευταίο βήμα της προτεινόμενης διαδικασίας περιλαμβάνει δυο
αλληλοσυνδεόμενες υπο-διαδικασίες : την φαρμακευτική και ιατρική
παρακολούθηση και τη διαχείριση της φροντίδας.
Η διαχείριση της φροντίδας απαιτεί την εφαρμογή γενικών και ειδικών
στρατηγικών αντιμετώπισης, κατάλληλων για κάθε στάδιο της νόσου με σκοπό να
βοηθήσουν το άτομο να διατηρήσει τη λειτουργικότητα του, να χρησιμοποιήσει
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βοηθήματα και να λάβει υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες του και να λάβει
περίθαλψη σε εξατομικευμένο πλαίσιο. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι πρακτικές
θα πρέπει να τροποποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες του ατόμου. Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες για να καλύψουν τη
μειωμένη αυτο-φροντίδα, τα ελλείμματα στην επικοινωνία και τις δεξιότητες
προσανατολισμού. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ της
καθοδήγησης και της υποστήριξης που δίνεται, ως αντιστάθμισμα για την απώλεια
των δεξιοτήτων και την εκτέλεση δραστηριοτήτων από την πλευρά του ατόμου για
τη διατήρηση της λειτουργικότητας. Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στην
αντιμετώπιση των διατροφικών προβλημάτων, την αστάθεια βάδισης και τις
κινητικές δυσκολίες, καθώς και τα προβλήματα με τον έλεγχο των σφικτήρων και
την άσκοπη περιπλάνηση. Η απλοποίηση του περιβάλλοντος, η εγκαθίδρυση μιας
καθημερινής ρουτίνας και η επίβλεψη βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτών των
αλλαγών.
Η άνοια ως μια προοδευτική νόσος συνδέεται με αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας
και ποσοστά επιβάρυνσης και η γενική βιβλιογραφία προτείνει αρκετές
παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής ασθενούς και φροντιστή, επιβραδύνοντας την εξέλιξη και
μειώνοντας της επιβάρυνση του φροντιστή.
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις απευθύνονται στα ίδια τα άτομα με άνοια και
νοητική υστέρηση, για να ενισχύσουν τις γνωστικές λειτουργίες, την αυτοεκτίμηση
και τη γενική αίσθηση ευεξίας. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αξιολογούν την
αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων σε άτομα με νοητική υστέρηση και
άνοια. Ωστόσο οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τα άτομα με άνοια
περιλαμβάνουν τη θεραπεία δι’ αναμνήσεων (Woods et al., 2005), τη γνωστική
αποκατάσταση (Acebedo & Loewenstein 2007), τη γνωστική διέγερση (Spector
et al., 2008), την αρωματοθεραπεία (Holt et al., 2009),τη μουσικοθεραπεία (Vink
et al., 2009), καθώς και προγράμματα σωματικής άσκησης (Forbes et al., 2008).
Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλής πρακτικής δίνουν έμφαση στην ολιστική φροντίδα
και το συνδυαστικό μοντέλο παρέμβασης.
Πιο αναλυτικά, η νοητική ενδυνάμωση περιλαμβάνει ασκήσεις που στοχεύουν σε
συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι η προσοχή και η μνήμη και
προσαρμόζονται στις ικανότητες του κάθε ασθενούς. Η παρέμβαση αυτή είναι πιο
αποτελεσματική, όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς που βρίσκονται σε αρχικά στάδια
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της ασθένειας, ωστόσο μπορούν να εφαρμοστούν και σε σχετικά προχωρημένο
στάδιο της νόσου, αν απλοποιηθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και
προσαρμοσθούν στις ικανότητες και τις ανάγκες του ασθενούς.
Η θεραπεία δι’ αναμνήσεων ενθαρρύνει τους ασθενείς να ανασύρουν αναμνήσεις
από το παρελθόν με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση της ταυτότητας
τους. Η κάθε συνεδρία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας
μια ποικιλία ερεθισμάτων.
Ο προσανατολισμός στην πραγματικότητα εφαρμόζεται προκειμένου να μειωθεί η
σύγχυση και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά
με τον χρόνο, τον τόπο και τα πρόσωπα της
πραγματικότητας του ασθενούς.
Η εργοθεραπεία περιλαμβάνει παρεμβάσεις προαγωγής υγείας, αποκατάστασης,
διατήρησης καθημερινών δεξιοτήτων και τροποποίησης του περιβάλλοντος μέσω
αντισταθμιστικών τεχνικών και στρατηγικών αποκατάστασης.
Τα προγράμματα σωματικής άσκησης για ασθενείς με άνοια περιλαμβάνουν
περπάτημα, ποδηλασία, αεροβική γυμναστική, ασκήσεις ισορροπίας και
συντονισμού καθώς και μυϊκή ενδυνάμωση, και συντελούν στη βελτίωση της
φυσικής, νοητικής και λειτουργικής κατάστασης των ασθενών.
Η θεραπεία μέσω τέχνης και η μουσικοθεραπεία έχουν προταθεί ως θεραπευτική
παρέμβαση των ατόμων με άνοια, καθώς τους παρέχει ερεθίσματα, βελτιώνει την
κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την ευεξία και την αυτοεκτίμηση τους.
Ακόμη ένας αριθμός εναλλακτικών θεραπειών, όπως μασάζ, ρεφλεξολογία,
φυτοθεραπεία και αρωματοθεραπεία έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση της
άνοιας, χωρίς όμως να υποστηρίζονται ερευνητικά.
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις μεγιστοποιούν το θετικό αποτέλεσμα σε
συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή και μπορούν να προσαρμοστούν στις
ιδιαίτερες ανάγκες και το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής.
2.10 Φροντιστές ατόμων με άνοια και νοητική υστέρηση
Η φροντίδα ενός ατόμου με νοητική υστέρηση και άνοια επηρεάζει σημαντικά τις
οικογένειες των ατόμων που πάσχουν, το φιλικό περιβάλλον αλλά και τους
επαγγελματίες υγείας. Στη βιβλιογραφία γίνονται αναφορές φροντιστών σχετικά με
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τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην παροχή της φροντίδας, όμως παρατηρείται
έλλειψη ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες του και την
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ικανοποίηση αυτών
των αναγκών (Jokinen 2005).
Καθ’ όλη την πορεία της νόσου οι φροντιστές είναι σημαντικό να κατανοήσουν
και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν καθώς και να βοηθήσουν το
άτομο με άνοια και νοητική υστέρηση να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και τη
λειτουργικότητά του. Η βιβλιογραφία εστιάζει κυρίως στους επαγγελματίες υγείας
που εργάζονται σε αντίστοιχες δομές (Janicki & Dalton 2000) και υπογραμμίζει
τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για την νοητική υστέρηση
και των οργανώσεων για την άνοια. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που
απευθύνονται στην οικογένεια των ατόμων με άνοια στο γενικό πληθυσμό
περιλαμβάνουν ομάδες υποστήριξης, ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής,
διαχείρισης άγχους και ομάδες αυτοβοήθειας.
Οδηγός για τον φροντιστή ενός ατόμου με Νοητική υστέρηση και
Άνοια
Σημείο κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της άνοιας αποτελεί η
κατάλληλη υποστήριξη του ατόμου που πάσχει, καθώς η νόσος εξελίσσεται. Η
ενημέρωση των φροντιστών σχετικά με γενικές αρχές αλλά και ειδικές στρατηγικές
παροχής φροντίδας για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του ατόμου με άνοια
και νοητική υστέρηση είναι εξαιρετικής σημασίας.
H άνοια και ειδικότερα η νόσος Alzheimer δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της
διαδικασίας της γήρανσης. Είναι μια εξελικτική νόσος συνεχώς επιδεινούμενη.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο του Alzheimer, αλλά είναι δυνατόν
οι φροντιστές να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής του ατόμου με άνοια και Νοητική Υστέρηση. Η φροντίδα ενός τέτοιου
ατόμου απαιτεί τεράστια υποστήριξη, γι αυτό είναι σημαντικό οι φροντιστές να
αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη πηγή βοήθειας και να την αποδέχονται.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου Alzheimer είναι η απώλεια της
βραχυπρόθεσμης μνήμης, η αδυναμία δηλαδή να μάθουν και να θυμούνται τις
νέες πληροφορίες. Έτσι, οι προσδοκίες σας θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και
να αποδεχτείτε ότι πλέον ο στόχος δεν είναι να αποκτήσει το άτομο νέες
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δεξιότητες ή να γίνει πιο ανεξάρτητο, αλλά να διατηρήσει το επίπεδο
λειτουργικότητας που έχει κατακτήσει, για όσο δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα
γίνεται.
Συχνές Παγίδες
Οι παραδοσιακές μέθοδοι παροχής κινήτρων ή ανταμοιβών είναι
αναποτελεσματικές, δεδομένου ότι απαιτούν το άτομο να θυμάται το κίνητρο
βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, μια τακτική όπως αυτή, «αν παραμείνεις
ήσυχος, όσο είμαστε στο αυτοκίνητο, θα σου πάρω παγωτό», είναι ανεπιτυχής. Η
ικανότητα να μαθαίνουν και να θυμούνται νέους κανόνες δεν είναι πλέον δυνατή
για κάποιον με νόσο Alzheimer, και τέτοιες προσπάθειες οδηγούν σε
απογοήτευση όλων. Παρομοίως, η διαπραγμάτευση χρησιμοποιώντας τη λογική ή
το λόγο είναι συχνά μια άκαρπη προσπάθεια και απογοητευτική εμπειρία, καθώς
οι δεξιότητες αυτές εξασθενούν προοδευτικά. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του
ατόμου είναι συχνά πέρα από τον έλεγχο του. Δεν γίνονται εσκεμμένα εναντίον
του φροντιστή, αν και είναι φυσιολογικό κάποιες στιγμές οι φροντιστές να νιώθουν
ότι οι συμπεριφορές αυτές απευθύνονται σε εκείνους προσωπικά.
Δίνοντας έμφαση στη θετική προσέγγιση
Η μη-λεκτική επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο κατά την επαφή με ένα άτομο
με άνοια και νοητική υστέρηση. Καθώς η άνοια εξελίσσεται, το άτομο βασίζεται
περισσότερο σε συναισθηματικές αποχρώσεις για να ερμηνεύσει την επικοινωνία,
όπως είναι ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του
σώματος. Είναι σημαντικό η μη λεκτική επικοινωνία να δημιουργεί μια
ατμόσφαιρα που αποπνέει ασφάλεια και φροντίδα. Το χαμόγελο και η αποφυγή
αρνητικού τόνου στη φωνή παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς στην αντίθετη
περίπτωση το άτομο μπορεί να αισθάνεται ότι απειλείται ή να φοβάται και να
αντιδράσει αρνητικά. Καλό είναι να αποφεύγονται αρνητικές/αποφατικές λέξεις
όπως "Όχι", "Σταμάτα" ή "Μην" και να χρησιμοποιείται θετική ή ουδέτερη
γλώσσα για να αλλάξει ο φροντιστής το θέμα της συζήτησης. Εξίσου σημαντικό
είναι οι φροντιστές να αφουγκράζονται το συναίσθημα του ατόμου και να
επικοινωνούν σε αυτό το επίπεδο. Τι είναι αυτό που πραγματικά προσπαθεί να πει;
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Είναι ανήσυχος; Μπερδεμένος; Θλιμμένος; Φοβισμένος; Απογοητευμένος;
Θυμωμένος;
Πρώτα βήματα για τη βελτίωση της επικοινωνίας
•

Αναζητάτε ευκαιρίες που θα του προσφέρουν άνεση και σιγουριά.

•

Συμμετέχετε στην πραγματικότητα του ατόμου, όποια κι αν είναι αυτή.

•

Πάντα ψάξτε για τα συναισθήματα πίσω από τις λέξεις και συντονιστείτε με
αυτά.

•

Μην χρησιμοποιείτε τη λογική για να τον πείσετε ή να διαπραγματευτείτε.

•

Μην περιμένετε από εκείνον να ακολουθήσει νέους κανόνες ή οδηγίες.

•

Μην έρχεστε σε αντιπαράθεση μαζί του

•

Μη τον διορθώνετε

Γενικές συμβουλές για τη λεκτική επικοινωνία
•

Χρησιμοποιείτε σύντομες και απλές λέξεις και φράσεις

•

Δίνετε οδηγίες βήμα προς βήμα και επαναλάβετε αν χρειαστεί

•

Διατυπώνετε μια ερώτηση τη φορά

•

Περιμένετε υπομονετικά για την απάντηση

•

Αποφύγετε τις ανοιχτές ερωτήσεις αλλά δίνετε επιλογές ή προτάσεις:
Για παράδειγμα, αντί του: "Τι θέλεις για πρωινό;"
Πείτε: «Θέλεις κουλούρι ή τοστ;"

•

Μπορεί να επαναλάβετε πληροφορίες ή ερωτήσεις.

•

Μετατρέπετε τις αρνητικές δηλώσεις σε θετικές. Για παράδειγμα, αντί του
"Μην πας στην κουζίνα." Πείτε: «Έλα μαζί μου, χρειάζομαι τη βοήθειά
σου".

•

Χρησιμοποιείτε καταφατικές δηλώσεις παρά ερωτήσεις. Για παράδειγμα,
αντί του: "Θέλετε να πάτε;" Πείτε: "Πάμε!"

•

Πλησιάζετε το άτομο και συνοδεύετε την επικοινωνία με χαμόγελα
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•

Θυμίζετε συχνά το όνομα και την ταυτότητά σας, είναι σημαντικό να
συστήνετε τον εαυτό σας συχνά

•

Χρησιμοποιείτε το όνομα του ατόμου κάθε φορά που απευθύνεστε σε
εκείνον

•

Αν είναι δυνατόν, σταθείτε στο ύψος των ματιών του
και διατηρήστε βλεμματική επαφή

•

Χρησιμοποιείτε το χιούμορ

•

Μείνετε χαλαροί, υπομονετικοί και υποστηρικτικοί

•

Μιλάτε αργά και με σαφήνεια

•

Χρησιμοποιείτε ευγενικό και χαλαρό τόνο στη φωνή σας

•

Αποφύγετε τις ξαφνικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας

•

Παραμείνετε ήρεμοι και με αυτοπεποίθηση για να τον καθησυχάζετε όταν
χρειάζεται

•

Συνοδεύετε αν είναι δυνατόν την ομιλία σας με χειρονομίες και οπτικές
ενδείξεις

Η Τέχνη του να αλλάζεις συζήτηση
Η ανακατεύθυνση της συζήτησης είναι ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο
επικοινωνίας σε στιγμές απογοήτευσης, θυμού και άγχους. Η τεχνική αυτή
ανακατευθύνει τον τόνο ή το επίκεντρο της συνομιλίας σε κάτι θετικό ή ευχάριστό
που θα αποσπάσει την προσοχή. Δεν είναι καλό να δημιουργηθεί μια εντελώς
ψεύτικη ιστορία αλλά να περιοριστούν οι λεπτομέρειες που δεν θα βοηθήσουν το
άτομο ή που μπορεί να του προκαλέσουν άγχος, φόβο ή αμυντικότητα και να
εστιάσει η συζήτηση σε εκείνες τις πληροφορίες που θα κάνουν το άτομο να νιώσει
καλά.
Παρεμβαίνοντας στη συμπεριφορά
Η συμπεριφορά είναι μια μορφή επικοινωνίας, αν και δεν είναι πάντα σαφές τι
ακριβώς θέλει να επικοινωνήσει το άτομο.
Οι προβληματικές συμπεριφορές ορίζονται ως αυτές που δυνητικά μπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου ή των άλλων και πρέπει να
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διαχωρίζονται από τις ενοχλητικές συμπεριφορές. Οι προβληματικές
συμπεριφορές περιλαμβάνουν τη σωματική και λεκτική επιθετικότητα, τον αυτοτραυματισμό, την ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, την περιπλάνηση και τη
φυγή.
Οι ενοχλητικές συμπεριφορές αυξάνουν την απογοήτευση και το άγχος τόσο του
ίδιου όσο και των άλλων, αλλά γενικά δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
Αυτές περιλαμβάνουν τον άσκοπο βηματισμό, το κρύψιμο και τη συλλογή
αντικειμένων, το ψάξιμο ή την εξάρτηση από τον κύριο φροντιστή.
Οι συμπεριφορές αυτές μερικές φορές εκφράζονται ως αντίδραση σε κάτι
συγκεκριμένο. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως εκλυτικός παράγοντας και μπορεί να
είναι προβλήματα επικοινωνίας (δε γίνεται αντιληπτό αυτό που προσπαθεί να πει),
απογοήτευση λόγω του ότι τα καθήκοντα του είναι πάρα πολύ δύσκολα ή
πιεστικά, περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες (δυνατοί ήχοι,
συμπεριλαμβανομένων των δυνατών φωνών, κακός φωτισμός, διασπαστικοί
συγκάτοικοι), προσωπική αναστάτωση (οικογενειακή ασθένεια, θάνατος
αγαπημένου προσώπου, αλλαγή φροντιστή), ιατρική κατάσταση (σωματικός
πόνος, δυσφορία, ασθένεια), το άγχος του φροντιστή ή του περιβάλλοντος.
Όλες αυτές οι πιθανές παράμετροι μπορούν να προξενήσουν αλλαγές στη
συμπεριφορά του ατόμου.
Οι φροντιστές πρέπει να προσπαθούν να τροποποιήσουν τους εκλυτικούς
παράγοντες, παρεμβαίνοντας είτε πριν ή κατά την έναρξη της δύσκολης
συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις να παρέχουν διαβεβαίωση
και, ενδεχομένως, ένα απαλό υποστηρικτικό άγγιγμα για καθησυχασμό καθώς και
να χρησιμοποιούν τεχνικές ανακατεύθυνσης της συζήτησης ή απόσπασης
προσοχής σε κάτι ευχάριστο. Η υπομονή και η ευελιξία καθώς και η αποφυγή της
αντιπαράθεσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση της
κατάστασης. Τέλος η δοκιμή πολλών προσεγγίσεων θα αναδείξει την
αποτελεσματική τεχνική, αλλά να θυμάστε ότι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί
να λειτουργήσουν διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
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