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Εισαγωγή
Ο παρών οδηγός δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Γηράσκω εν ∆ράσει – Πρόταση
για ∆ηµιουργικά Γηρατειά στο Νοµο΄Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου από την επιστηµονική οµάδα έργου. Αποτελεί γέννηµα της ανάγκης των ανθρώπων τρίτης ηλικίας που τίµησαν
µε τη συµµετοχή τους το εγχείρηµα του έργου να ενηµερωθούν αναλυτικά για το πρόβληµα
της άνοιας ώστε να ακολουθήσουν έναν τρόπο ζωής που δρα προληπτικά στην εκδήλωση
του προβλήµατος και προάγει την ενεργό και υγιή γήρανση.
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που αποσκοπεί στην ενηµέρωση ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας για την άνοια, τις µορφές της, τη διάκρισή της από το φυσιολογικό γήρας, τους τρόπους
πρόληψης και αντιµετώπισης της. Ταυτόχρονα, στοχεύει στο να παρέχει πληροφορίες και
πρακτικές συµβουλές σε φροντιστές και οικογένειες ατόµων που πάσχουν από άνοια και συγγενείς διαταραχές.

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέµβασης

Ορισµός
Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Εταιρεία Νόσου Alzheimer η άνοια είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει διαφορετικές διαταραχές του εγκεφάλου που έχουν κοινό
γνώρισµα την απώλεια της λειτουργίας του εγκεφάλου, η οποία συνήθως είναι προοδευτική
και τελικώς σοβαρή.
Η άνοια είναι ένα σύνδροµο το οποίο χαρακτηρίζεται από προοδευτική και χρόνια εξασθένηση (επιδείνωση) της γνωστικής λειτουργίας του εγκεφάλου πέρα από αυτό που µπορεί
να αναµένεται στην κανονική γήρανση. Επηρεάζει τη µνήµη, τη σκέψη, τον προσανατολισµό,
την κατανόηση, τον υπολογισµό, την ικανότητα µάθησης, τη γλώσσα και την κρίση. Η απώλεια
της γνωστικής λειτουργίας συνήθως συνοδεύεται από έκπτωση ή/και επιδείνωση του συναισθηµατικού ελέγχου, της κοινωνικής συµπεριφοράς, ή των κινήτρων του ατόµου, αν και ορισµένες φορές, η συγκεκριµένη έκπτωση προηγείται της εξασθένησης της γνωστικής
λειτουργίας.
Η άνοια είναι µια ασθένεια η οποία εξελίσσεται, δηλαδή η δοµή και η χηµεία του εγκεφάλου αλλοιώνονται σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου. Εποµένως, η ικανότητα του ατόµου
να θυµηθεί, να κατανοήσει, να επικοινωνήσει, καθώς και η λογική, µειώνονται σταδιακά. Η
ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η άνοια εξαρτάται από το κάθε άτοµο και µπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια.
Σε κάθε άτοµο που πάσχει από άνοια η νόσος εκδηλώνεται διαφορετικά και αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόµου πριν την ασθένεια αλλά και από τις ειδικές επιπτώσεις της άνοιας (World Health Organization, 1994, 2016).
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Προειδοποιητικές ενδείξεις
∆έκα προειδοποιητικά σηµάδια της άνοιας
1. Απώλεια µνήµης που διαταράσσει την καθηµερινή ζωή. Ένα από τα πιο κοινά συµπτώµατα
της άνοιας είναι η απώλεια της µνήµης, ειδικά όσον αφορά σε πληροφορίες που το άτοµο έµαθε
πρόσφατα ή σε σηµαντικές ηµεροµηνίες ή γεγονότα, ρωτώντας για τις ίδιες πληροφορίες ξανά
και ξανά. Επιπλέον όλο και περισσότερο χρειάζεται να χρησιµοποιεί βοηθήµατα µνήµης ή να
στηρίζεται στα µέλη της οικογένειας του για τα πράγµατα που συνήθως διαχειριζόταν µόνος του.
2. Προβλήµατα στο σχεδιασµό ή στην επίλυση προβληµάτων. Η επιτέλεση συνηθισµένων δραστηριοτήτων, όπως χόµπι και οικονοµικές δραστηριότητες είναι πιο δύσκολη. Το ίδιο παρατηρείται
και σε δραστηριότητες που απαιτούν σχεδιασµό όπως ταξίδια ή η προετοιµασία ενός γεύµατος.
3. ∆υσκολία στην ολοκλήρωση συνηθισµένων εργασιών στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Μερικές φορές τα άτοµα που πάσχουν από άνοια µπορεί να έχουν πρόβληµα στην οδήγηση σε
µια οικεία τοποθεσία, η στη διαχείριση ενός οικονοµικού θέµατος στο χώρο εργασίας ή στην
ανάκληση των κανόνων του αγαπηµένου τους παιχνιδιού.
4. Σύγχυση µε το χρόνο ή τον τόπο. Τα άτοµα µε άνοια µπορεί να χάνουν την επίγνωσή τους
για ηµεροµηνίες, εποχές ή το πέρασµα του χρόνου. Μπορεί να ξεχάσουν το µέρος στο οποίο
βρίσκονται ή πώς έφτασαν εκεί.
5. Πρόβληµα στην κατανόηση οπτικών ερεθισµάτων και χωρικών σχέσεων. Για µερικούς ανθρώπους, προβλήµατα στην όραση µπορεί να αποτελούν ένα σηµάδι άνοιας. Άτοµα µε άνοια
µπορεί να έχουν δυσκολία στην ανάγνωση, στον προσδιορισµό της απόστασης και των χρωµάτων ή της αντίθεσης. Επιπλέον, µπορεί να µην αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε έναν καθρέφτη.
6. Προβλήµατα στο γραπτό ή προφορικό λόγο. Τα άτοµα µε άνοια µπορεί να έχουν πρόβληµα
στο να παρακολουθήσουν ή να συµµετάσχουν σε µια συνοµιλία. Μπορεί να σταµατήσουν στη
µέση µιας συνοµιλίας και να µην έχουν ιδέα για το πώς να συνεχίσουν, να επαναλαµβάνονται,
να έχουν προβλήµατα στην εύρεση της σωστής λέξης, να προσδιορίζουν τα πράγµατα µε
λάθος όνοµα.
7. Απώλεια αντικειµένων. Ένα άτοµο µε άνοια µπορεί να βάλει τα πράγµατα σε ασυνήθιστα
µέρη. Μπορεί να χάσει τα πράγµατα του και να µην είναι σε θέση να θυµηθεί τα βήµατα για
να τα βρει και πάλι. Μερικές φορές µπορεί να κατηγορεί άλλα άτοµα για κλοπή.
8. Μειωµένη ή κακή κρίση. Τα άτοµα µε άνοια µπορεί να εµφανίσουν µεταβολές στην κρίση ή
στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγµα, µπορεί να έχουν λαθεµένη κρίση όταν διαχειρίζονται
χρήµατα (π.χ. να παραγγέλνουν πράγµατα που δεν µπορούν να πληρώσουν). Μπορεί να δίνουν
λιγότερη προσοχή στην περιποίηση και στο να διατηρούνται οι ίδιοι καθαροί.
9. Απόσυρση από την εργασία ή την κοινωνικές δραστηριότητες. Τα άτοµα µε άνοια µπορεί
να εγκαταλείψουν χόµπι, κοινωνικές δραστηριότητες, την εκτέλεση εργασιών. Μπορούν επίσης
να αποφύγουν την κοινωνικές συναλλαγές λόγω των αλλαγών που έχουν βιώσει, νοµίζοντας
ότι αν δεν κάνουν τίποτα, τίποτα δεν µπορεί να πάει στραβά.

10. Αλλαγές στη διάθεση και προσωπικότητα. Η διάθεση και προσωπικότητα των ατόµων µε
άνοια µπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αποκτήσουν σύγχυση καχυποψία, κατάθλιψη ή ανησυχία.
(Alzheimer Disease International).
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Μορφές Άνοιας
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές µορφές ή αιτίες της άνοιας. Η νόσος του Alzheimer είναι
η πιο κοινή µορφή άνοιας και είναι υπεύθυνη για το 60-70% των περιπτώσεων άνοιας. Άλλες
σηµαντικές µορφές οι οποίες είναι και οι περισσότερο συνηθισµένες, περιλαµβάνουν την αγγειακή άνοια, την άνοια µε σωµάτια Lewy (µη φυσιολογικά συσσωµατώµατα πρωτεΐνης που
αναπτύσσονται µέσα στα νευρικά κύτταρα) και µια οµάδα ασθενειών που συµβάλλουν στη
µετωποκροταφική άνοια (εκφυλισµός του µετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου).Τα όρια µεταξύ
των διαφόρων µορφών άνοιας δεν είναι εύκολο να καθοριστούν και µικτές µορφές συχνά
συνυπάρχουν (WHO, 2016, ADI).

Η νόσος Alzheimer. Πρόκειται για την πιο συνήθη αιτία της άνοιας η οποία
καταστρέφει τα κύτταρα και τους νευράξονες του εγκεφάλου διασπώντας
τους ποµπούς που µεταφέρουν µηνύµατα στον εγκέφαλο, ιδίως τους αρµόδιους για τηναποθήκευση των αναµνήσεων.
Αγγειακή άνοια. Ο εγκέφαλος βασίζεται σε ένα δίκτυο αγγείων για να του φέρουν οξυγονωµένο αίµα. Εάν η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο αποτύχει,
τα κύτταρα του εγκεφάλου είναι πιθανό να πεθάνουν και αυτό µπορεί να προκαλέσει τα συµπτώµατα της αγγειακής άνοιας. Αυτά τα συµπτώµατα µπορούν
να εµφανιστούν είτε ξαφνικά, µετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ή µε την
πάροδο του χρόνου, µέσω µιας σειράς µικρών εγκεφαλικών επεισοδίων.
Άνοια µε σωµάτια Lewy. Αυτή η µορφή άνοιας παίρνει το όνοµά της από
µικροσκοπικές σφαιρικές δοµές που αναπτύσσονται µέσα στα νευρικά κύτταρα. Η παρουσία τους στον εγκέφαλο οδηγεί στον εκφυλισµό του εγκεφαλικού ιστού. Πλήττονται η µνήµη, η συγκέντρωση και οι γλωσσικές
δεξιότητες.
Μετωποκροταφική άνοια (FTD) (συµπεριλαµβανοµένης της νόσου του
Pick). Στη µετωποκροταφική άνοια (FTD), η βλάβη συνήθως εστιάζεται στο
µπροστινό τµήµα του εγκεφάλου. Αρχικά η προσωπικότητα και η συµπεριφορά επηρεάζονται περισσότερο από τη µνήµη (Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας (1994) όπως αναφέρεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Νόσου
Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών (2015).
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Φυσιολογικό γήρας σε αντιδιαστολή µε άνοια
Πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζοντας τα πρώτα σηµάδια προβληµάτων µνήµης στον εαυτό
τους ή σε ένα αγαπηµένο τους πρόσωπο έρχονται σε µια άµεση επαφή µε το φόβο της νόσου
του Αλτσχάιµερ. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 65 ετών βιώνουν ως ένα βαθµό
την εµπειρία της λήθης. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό που συνδέεται µε την ηλικία και την
ακόλουθη συρρίκνωση του εγκεφάλου η οποία έχει ως αποτέλεσµα να παράγονται αλλαγές
στην ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, την προσοχή, και τη βραχυπρόθεσµη µνήµη.
Αυτή η λησµοσύνη µπορεί να είναι ενοχλητική, όµως γενικά αφορά σε ασήµαντες πληροφορίες. Στην κατανόηση της σηµασίας των αλλαγών που σχετίζονται µε την ηλικία είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τη διαφορά µεταξύ του τί είναι φυσιολογικό και τι µπορεί να αποτελεί
πρώιµο σύµπτωµα της νόσου του Alzheimer (Robinson, Saisan and Segal, 2016).
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Στάδια της Νόσου του Alzheimer
Μιας και η νόσος του Alzheimer αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή άνοιας είναι χρήσιµο να
παρουσιαστούν τα βασικά της χαρακτηριστικά.
Πρώιµο στάδιο
Το αρχικό στάδιο συχνά παραβλέπεται από το κοντινό περιβάλλον του ατόµου και θεωρείται
εσφαλµένα ως «γηρατειά» ή ένα φυσιολογικό µέρος της διαδικασίας της γήρανσης. Ο ακριβής
χρόνος που αρχίζει η νόσος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί.
Το άτοµο µπορεί να:
• Έχει δυσκολία να παρακολουθήσει συζήτηση µε περισσότερα από ένα άτοµα ταυτόχρονα
• Ξεχνάει συγκεκριµένες λέξεις για αντικείµενα
•Βιώσει βραχυπρόθεσµη απώλεια µνήµης, όπως, να µην θυµάται ότι γευµάτισε χθες µε
έναν φίλο
• Έχει πρόβληµα µε ραντεβού και χρονοδιαγράµµατα
• Έχει δυσκολία µε τους αριθµούς και τα χρήµατα
• Χαθεί σε γνωστά µέρη
• Εµφανίσει δυσκολία στη λήψη αποφάσεων
• Χαρακτηριστεί από απουσία πρωτοβουλίας και κινήτρων
• Εµφανίσει σηµάδια της κατάθλιψης και θυµού
• ∆είξει απώλεια ενδιαφέροντος για χόµπι και δραστηριότητες

Μέσο στάδιο
Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα προβλήµατα γίνονται πιο εµφανή. Το άτοµο µε άνοια έχει
δυσκολία µε τις δραστηριότητες της καθηµερινής του ζωής και:
• Μπορεί να ξεχνάει πολύ – ειδικά τα πρόσφατα γεγονότα και τα ονόµατα των ανθρώπων
• Έχει δυσκολία να ζει µόνος
• Αδυνατεί να µαγειρέψει, να καθαρίσει ή να ψωνίσει χωρίς υποστήριξη
• Μπορεί να χρειαστεί βοήθεια µε την προσωπική του υγιεινή, δηλαδή τουαλέτα, πλύσιµο,
ντύσιµο και τον τρόπο και τη συχνότητα λήψης τροφής
• Έχει αυξηµένη δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας
• Μπορεί να περιπλανηθεί ή να εµφανίζει άλλες προκλητικές συµπεριφορές
• Μπορεί να χαθεί µέσα στο σπίτι του και στην κοινότητα

Σοβαρό στάδιο
Σ’ αυτό το στάδιο ο ασθενής χρειάζεται συνεχή υποστήριξη και εποπτεία. Οι διαταραχές
της µνήµης είναι πολύ σοβαρές και η σωµατική εκδήλωση της ασθένειας γίνεται ακόµα
πιο εµφανής. Το άτοµο µπορεί να:
• Χρειάζεται βοήθεια για να φάει
• Μην αναγνωρίζει τους συγγενείς, τους φίλους και τα οικεία αντικείµενα
• Έχει δυσκολία κατανόησης και ερµηνείας γεγονότων
• Αδυνατεί να προσανατολιστεί µέσα στο ίδιο του το σπίτι
• Έχει δυσκολία στο βάδισµα
• Έχει ακράτεια κύστης και εντέρου
•Προβάλει ανάρµοστη συµπεριφορά, όπως φωνές, γεγονός που µπορεί να εκφράζει
µια ανικανοποίητη ανάγκη ή σωµατικό πόνο
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Τελικό στάδιο
Στο τελικό στάδιο της άνοιας, το άτοµο βρίσκεται σε µια συνεχή διαδικασία θανάτου. Πολύ
συχνά ένα άτοµο µε άνοια πεθαίνει από τις άλλες ασθένειες και καταστάσεις που προϋπάρχουν
πριν γίνει η άνοια η πραγµατική αιτία θανάτου. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν:
• Ελάχιστη, εάν υπάρχει, οµιλία
• Ελάχιστες κινήσεις, οι οποίες περιορίζονται σε ένα κρεβάτι
• Κοιµάται τον περισσότερο χρόνο (World Health Organization, 1994, p 14-16)
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Πώς µπορούµε να περιορίσουµε τις επιδράσεις µιας ήπιας νοητικής εξασθένησης;
Σε κάθε άνθρωπο η ήπια εξασθένηση στις γνωστικές λειτουργίες επηρεάζει διαφορετικούς τοµείς των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του. Παρόλα αυτά η καθηµερινή επίδραση της µπορεί
να ελαττωθεί µε απλά βήµατα.
• Μνήµη
Καλές συνήθειες µπορεί να σας βοηθήσουν να αντισταθµίσετε µια εξασθενηµένη µνήµη. Αν
έχετε πρόβληµα να θυµόσαστε, µπορείτε να αναπτύξετε µια ρουτίνα για καθηµερινές δραστηριότητες. Κρατήστε τα κλειδιά σας σε έναν γάντζο από την πόρτα, παρκάρετε στην ίδια
περιοχή ώστε να µπορείτε να βρείτε το αυτοκίνητό σας µε λιγότερη προσπάθεια, συνδυάστε
τη λήψη της φαρµακευτικής σας αγωγής µε άλλες δραστηριότητες, όπως η κατανάλωση ενός
γεύµατος. Χρησιµοποιείστε βοηθήµατα µνήµης, όπως σηµειωµατάρια ή φορητούς υπολογιστές, smartphones, για να σηµειώνετε και να παρακολουθείτε λίστες σηµαντικών ηµεροµηνιών ή δραστηριοτήτων.
• Εκτελεστική Λειτουργία
Η εκτελεστική λειτουργία ελέγχει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τον σχεδιασµό και την
οργάνωση. Για την αντιµετώπιση πιθανής σύγχυσης µπορείτε να απλοποιήσετε τις επιλογές
σας και να απαλλαγείτε από περιττές πληροφορίες. Καθαρίσετε ντουλάπα σας για να περιορίσει τις επιλογές ρούχα σας, µειώσετε τον αριθµό των µαγειρικών σκευών στην κουζίνα σας.
Βάλτε ετικέτες σε πόρτες, ντουλάπια, κουτιά αν δεν µπορείτε να θυµηθείτε τί είναι µέσα.
• Οπτικοχωρική Αντίληψη
Πρόκειται για την ικανότητά σας να αλληλεπιδράτε µε το οπτικό σας κόσµο που µπορεί να
αφορά στο να βρείτε το δρόµο για το σπίτι σας και να αξιολογείτε τις αποστάσεις όταν οδηγείτε. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το GPS στο αυτοκίνητό σας και να αποφύγετε την οδήγηση σε περιόδους υψηλής κυκλοφορίας και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όταν η
εξασθένηση της οπτικοχωρικής αντίληψης είναι πιο προχωρηµένη, µια εκτίµηση της ικανότητας σας να οδηγείτε µε έναν ειδικό επαγγελµατίας οδήγησης, µπορεί να σας βοηθήσει να
προσδιορίσετε αν έχετε τις ικανότητες για να συνεχίσετε την οδήγηση.
• Γλώσσα
Η ικανότητά σας να θυµηθείτε λέξεις και να τις χρησιµοποιείτε σωστά µπορεί να εξασθενήσει.
Το να συνεχίζετε να συνοµιλήσετε µε την οικογένεια και τους φίλους είναι ο καλύτερος τρόπος
για να διατηρήσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες ενεργές. Όταν δεν µπορείτε να θυµηθείτε
µια λέξη βρείτε έναν άλλο τρόπο για να αποδώσετε την έννοια ή απλά µπορείτε να πείτε ότι
έχετε πρόβληµα στην εύρεση της ακριβούς λέξης. Χαλαρώσετε ώστε να επιτρέψετε την πιθανότητα να θυµηθείτε ( ή όχι) τη λέξη και στη συνέχεια να προχωρήσετε στη συνοµιλία σας.
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• Κοινωνική αντίληψη/λειτουργία
Μπορεί να απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια για να θυµηθείτε το όνοµα κάποιου, να θυµάστε κοινές εµπειρίες, ή να ακολουθείτε ως το τέλος µια συνοµιλία. Ωστόσο είναι ζωτικής σηµασίας να παραµείνετε τακτικά σε επαφή µε τους φίλους και την οικογένεια σας πέρα από
την τηλεφωνική επικοινωνία. Η διατήρηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι ευεργετική
για τη διατήρηση των νοητικών λειτουργιών. Προγραµµατίσετε συχνά οποιαδήποτε δραστηριότητα µπορείτε να απολαύσετε (χορό, µια επίσκεψη στο θέατρο, µια βόλτα στο πάρκο) η
οποία περιλαµβάνει ουσιαστική αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους (Harvard Health Letter,
2013 όπως αναφέρεται από Wayne, White and Smith, 2016)
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Η νόσος του Αλτσχάιµερ είναιµια πολύπλοκη
µε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Μερικοί
 από αυτούς είναι
 έξω από τον έλεγχό
 µας (ηλικία,
  γενετική
 προδιάθεση).Πολλοί
όµως
και
µάλιστα
αρκετά
ισχυροί,
είναι
µέσα
στη
σφαίρα
της
επιρροής
µας. Όσον







 αφορά
στην πρόληψη
δραστηριότητα
στο πεδίο
 της νόσου, τα µηνύµατα από τη σύγχρονη ερευνητική



της άνοιας είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.






  
Φαίνεται λοιπόν ότι, µπορούµε να µειώσουµε τον κίνδυνο της νόσου του Αλτσχάιµερ και








 
 
άλλων µορφών άνοιας, µέσω ενός συνδυασµού από υγιεινές συνήθειες, που περιλαµβάνουν

 


  
 
σωστή διατροφή, σωµατική άσκηση, νοητική εξάσκηση/δραστηριότητα, κοινωνική συµµετοχή
  

 
και έλεγχο του στρες. Με το να διατηρούµε έναν υγιεινό τρόπο ζωής για τον εγκέφαλό µας,
 είµαστε












σε θέση να αποτρέψουµε τα συµπτώµατα της νόσου του Αλτσχάιµερ και να επιβρα ή ακόµη και να αντιστρέψουµε,

δύνουµε
τη διαδικασία της φθοράς.

Μπορεί να προληφθεί η νόσος του Alzheimer;










Οι έξι πυλώνες ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τον εγκέφαλο µαςµε σκοπό την πρόληψη
της νόσου του Alzheimer είναι οι εξής:

ɇʐʖʆɼɇʘʅɲʏɿʃɼ
ȱʍʃɻʍɻ

ȵʆɸʌɶɼȾʉɿʆʘʆɿʃɼ
ȷʘɼ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐ
ȱɶʖʉʐʎͬʍʏʌɸʎ

ɉɶɿɸɿʆɼȴɿɲʏʌʉʔɼ

ȾɲʄɼɅʉɿʊʏɻʏɲ
ɉʋʆʉʑ

Ɂʉɻʏɿʃɼ
ɸʇɳʍʃɻʍɻ

• Σωµατική Άσκηση:
Στόχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 λεπτά άσκησης σε µέτρια ένταση κάθε εβδο είναι ο συνδυασµός καρδιαγγειακής άσκησης και ενίσχυσης µυϊκήςδύναµης,
µάδα. Ιδανικός
αλλά και οποιοσδήποτε τρόπος ανεβάζει τους καρδιακούς παλµούς, είναι ένας καλός τρόπος



 



για να ξεκινήσετε. Για αρχάριους καλές δραστηριότητες αποτελούν το περπάτηµα και το κο 




λύµπι. Αλλά ακόµη και δραστηριότητες ρουτίνας όπως ο καθαρισµός και η κηπουρική µπορεί

 




να προσµετρήσουν ως άσκηση για όσο διάστηµα τις εκτελείτε. Χτίστε µύες ακολουθώντας


 



µέτρια επίπεδα σε βάρος και αντίσταση για να ενισχύσετε το µυαλό σας. Ο συνδυασµός αε
 µυϊκής
  ενδυνάµωσης

 είναι οκαλύτερος


 Για
ροβικής γυµναστικής
και
τρόπος εκγύµνασης.
όσους είναι άνω των 65 ετών, 2-3 συνεδρίες µυϊκής ενδυνάµωσης την εβδοµάδα µπορούν
να µειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του Alzheimer κατά το ήµισυ.
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Επίσης είναι χρήσιµες και οι ασκήσεις ισορροπίας και συντονισµού κινήσεων καθώς µε
την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσεων που µπορεί να επιφέρει κρανιακές
κακώσεις και κατά συνέπεια αύξηση του κινδύνου για άνοια.
• Υγιεινή ∆ιατροφή:
- Απολαύστε µια µεσογειακή διατροφή.
Αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση µιας µεσογειακής διατροφής
µειώνει δραµατικά τον κίνδυνο για γνωστικής εξασθένιση και νόσο του Αλτσχάιµερ. Αυτό σηµαίνει άφθονα λαχανικά, φασόλια, δηµητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια και ελαιόλαδο, και η
περιορισµένη γαλακτοκοµικά και το κρέας.
- Αποφύγετε τα τρανς λιπαρά και κορεσµένα λίπη.
Μειώστε την κατανάλωση αποφεύγοντας, λιπαρά γαλακτοκοµικά προϊόντα, κόκκινο κρέας,
γρήγορο φαγητό, τηγανητά,συσκευασµένα και επεξεργασµένα τρόφιµα.
- Πάρτε σε αφθονία ωµέγα-3 λιπαρών οξέων.
Οι πηγές των ωµέγα -3 είναι τα ψάρια όπως ο σολοµός, ο τόνος, η πέστροφα, το σκουµπρί,
και οι σαρδέλες.
- Καταναλώστε πολλά φρούτα.
- ∆ιατηρήστε σταθερά τα επίπεδα της ινσουλίνης και του σακχάρου στο αίµα.
Τρώτε αρκετά µικρά γεύµατα όλη την ηµέρα. Αποφύγετε συσκευασµένα και επεξεργασµένα
τρόφιµα, ιδιαίτερα εκείνα µε υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως τα σάκχαρα και
το λευκό αλεύρι. Καταναλώστε τσάι. Η τακτική κατανάλωση πράσινου τσαγιού µπορεί να ενισχύσει τη µνήµη και την πνευµατική εγρήγορση και επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλουΑν
και δεν είναι τόσο ισχυρός όσο το τσάι, ο καφές παρέχει επίσης οφέλη στον εγκέφαλο µας.
• Ποιότητα ύπνου:
Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι πρόβληµα/διαταραχή στον ύπνο µας µπορεί να µην είναι
µόνο ένα σύµπτωµα της νόσου του Alzheimer, αλλά ένας πιθανός παράγοντας κινδύνου.
Εάν η στέρηση νυχτερινού ύπνου επιβραδύνει τη σκέψης σας και επηρεάζει τη διάθεσή σας
µπορεί να διατρέχετε µεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης συµπτωµάτων της νόσου του Αλτσχάιµερ. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων χρειάζεται τουλάχιστον 8 ώρες ύπνου κάθε
νύχτα. Λιγότερο από τόσο βλάπτει την παραγωγικότητα αλλά και τη δηµιουργικότητα µας.
Μπορείτε να βελτιώσετε τον ύπνο σας µε το να:
- Καθιερώσετε ένα οµαλό πρόγραµµα ύπνου.
Το να πηγαίνετε στο κρεβάτι και να σηκώνεστε την ίδια ώρα ενισχύει το φυσικούς καρδιακούς
σας ρυθµούς.
- Σκεφτείτε για τον ύπνο σας.
Ενώ παίρνοντας έναν υπνάκο µπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επαναφορτίσουµε τις µπαταρίες µας, για τους ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αϋπνία. Αν η αϋπνία είναι ένα πρόβληµα για σας, εξετάστε να µειώσετε τον χρόνο
του ύπνου στη διάρκεια της ηµέρας
- Φροντίσετε τη διάθεσή σας.
Χρησιµοποιήστε το κρεβάτι σας για ύπνο και στενή διαπροσωπική επαφή, και αφαιρέστε την
τηλεόραση και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το υπνοδωµάτιο .
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- Ακολουθείστε ένα τελετουργικό χαλάρωσης την ώρα για ύπνο.
Κάντε ένα ζεστό µπάνιο, χαµηλώστε τα φώτα. Καθώς θα γίνεται συνήθεια, αυτό το νυχτερινό
τελετουργικό θα στείλει ισχυρό µήνυµα στον εγκέφαλό σας ότι είναι ώρα για χαλάρωση και
βαθύ ύπνο.
- Ηρεµήστε την εσωτερική σας φλυαρία.
Όταν το στρες, το άγχος, ή οι αρνητικοί εσωτερικοί διάλογοι σας κρατάνε ξύπνιους, σηκωθείτε
από το κρεβάτι. ∆οκιµάστε την ανάγνωση ενός βιβλίου ή τη χαλάρωση σε ένα άλλο δωµάτιο
για είκοσι λεπτά και στη συνέχεια επιστρέψετε στο δωµάτιο σας.
• Νοητική εξάσκηση:
Οι άνθρωποι που συνεχίζουν δια βίου την εκµάθηση νέων πραγµάτων είναι λιγότερο πιθανό
να αναπτύξουν τη νόσο του Αλτσχάιµερ και της άνοιας. Στην ουσία, θα πρέπει να «χρησιµοποιούµε το µυαλό µας για να µη το χάνουµε!». ∆ραστηριότητες που περιλαµβάνουν πολλαπλά
καθήκοντα ή απαιτούν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την οργάνωση πληροφοριών
προσφέρουν τη µεγαλύτερη προστασία στον εγκέφαλό µας.
- Προγραµµατίστε µια ώρα κάθε ηµέρα για να τονώνετε το µυαλό σας. Η εκπαίδευση του
µυαλού µε αυτές τις δραστηριότητες θα ενισχύσει την οξύτητα του νου σας.
- Μάθετε κάτι νέο.
Εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, ενός µουσικού οργάνου, ανάγνωση εφηµερίδας ή µελέτη
ενός καλού βιβλίου, ασχολία µε ένα νέο χόµπι, όσο µεγαλύτερη είναι η καινοτοµία και η πρόκληση τόσο περισσότερο γεµίζετε τον εγκέφαλο σας µε νοητικά αποθέµατα.
- Κάντε αποµνηµόνευση.
Ξεκινήστε µε κάτι απλό και προχωρήστε σε κάτι πιο δύσκολο. Βρείτε συνδυασµούς, ακολουθείστε οµοιοκαταληξίες για να ενισχύσετε τις συνδέσεις στη µνήµη σας.
- Απολαύστε παιχνίδια στρατηγικής, γρίφους και αινίγµατα, σπαζοκεφαλιές τα οποία αποτελούν εξαιρετικές νοητικές ασκήσεις. Λύστε ένα σταυρόλεξο, παίξετε επιτραπέζια παιχνίδια
όπως το Scrabble ή Sudoku ή χαρτιά.
• ∆ιαχείριση άγχους/στρες
Το χρόνιο ή σοβαρό άγχος έχει αρνητικές επιπτώσεις στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε συρρίκνωση
µιας περιοχής του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της µνήµης και είναι γνωστή
ως ιππόκαµπος, καθώς εµποδίζει την ανάπτυξη κυττάρων του νευρικού συστήµατος. Ωστόσο,
απλές καθηµερινές τεχνικές µπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του.
- Αναπνεύστε!
Το στρες αλλάζει το ρυθµό της αναπνοής σας και επηρεάζει τα επιπέδα οξυγόνου στον εγκέφαλο. Αντιδράστε ήρεµα στο στρες µε βαθιά, κοιλιακή αναπνοή.
- Προγραµµατίστε καθηµερινές δραστηριότητες χαλάρωσης.
Το να διατηρήσουµε το στρες υπό τον έλεγχό µας απαιτεί µια συστηµατική προσπάθεια. ∆ραστηριότητες που µας χαλαρώνουν χρειάζεται να αποκτήσουν για εµάς προτεραιότητα, είτε πρόκειται
για µια βόλτα στο πάρκο, ενασχόληση µε το σκύλο σας, γιόγκα, ή ένα χαλαρωτικό µπάνιο.
- Ενισχύσετε αισθήµατα εσωτερικής ηρεµίας και γαλήνης.
Οι περισσότεροι επιστήµονες αναγνωρίζουν µια ισχυρή σύνδεση µεταξύ νου και σώµατος
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και πολλές µελέτες συσχετίζουν την πνευµατικότητα µε την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου.
Η τακτική του διαλογισµού, η προσευχή, µπορούν να σας θωρακίσουν ενάντια στις βλαβερές
συνέπειες του στρες.
- Κάντε τη διασκέδαση προτεραιότητα.
Η αποκλειστική ενασχόληση µε την εργασία και η έλλειψη παιχνιδιού και διασκέδασης δρουν
αρνητικά στα επίπεδα άγχους. Βρείτε χρόνο για δραστηριότητες αναψυχής που σας φέρνουν
χαρά όπως µια βόλτα µε το ποδήλατο, το να κοιτάτε τα αστέρια κ.ο.κ.
- ∆ιατηρείστε την αίσθηση του χιούµορ.
Το να µπορείτε να γελάτε ακόµη και µε τον εαυτό σας είναι ένας σηµαντικός τρόπος µε τον οποίο
ο οργανισµός µάχεται και αντιστέκεται στο στρες.
• Κοινωνική συµµετοχή
Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά κοινωνικά πλάσµατα. Όπως οι άνθρωποι έτσι και ο νους µας
δεν ευδοκιµεί στην αποµόνωση. Σύµφωνα µε µελέτες τα άτοµα που είναι περισσότερο κοινωνικά ενεργά, τα πηγαίνουν καλύτερα στα τεστ µνήµης και νόησης. Η διατήρηση της κοινωνικής ζωής µπορεί ακόµη και να προστατεύσει το άτοµο από τη νόσο του Αλτσχάιµερ και της
άνοια, στη ζωή του αργότερα. Είναι ωφέλιµο να δώσετε έµφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση
ενός ισχυρού δικτύου φίλων. Λάβετε υπόψη ότι όταν πρόκειται για την κοινωνικοποίηση, χρειάζεται να σκεφτείτε την ποιότητα, όχι την ποσότητα. Ορισµένοι απλοί τρόποι για να συνδεθείτε
µε τον σύντροφο, το φίλο ή την οικογένειά σας είναι οι παρακάτω:
- ∆εσµευτείτε να περνάτε ποιοτικό χρόνο µαζί, σε τακτική βάση. Ακόµη και όταν είστε πολύ
απασχοληµένοι ή αγχωµένοι, λίγα λεπτά από το χρόνο σας µπορούν να βοηθήσουν στο να
διατηρείτε ισχυρούς τους δεσµούς µεταξύ σας.
- Βρείτε κάτι που σας αρέσει να κάνετε µαζί, ένα κοινό χόµπι, µια καθηµερινή βόλτα ή ένα
φλιτζάνι καφέ το πρωί.
- ∆οκιµάστε κάτι νέο µαζί. Το να κάνετε νέα πράγµατα µαζί µε ένα αγαπηµένο σας πρόσωπο
µπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να συνδέεστε και να κρατήσετε ενδιαφέρουσα τη ζωή σας (Smith, Robinson, and Segal, 2016).
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∆ιάγνωση της Νόσου του Alzheimer

∆ιάγνωση της νόσου του Alzheimer
• Η εξέταση αίµατος, η εγκεφαλική τοµογραφία, ή η φυσική εξέταση δεν µπορούν
να διαγνώσουν µε βεβαιότητα τη νόσο του Αλτσχάιµερ καθώς πολλοί παράγοντες
µπορούν να προκαλέσουν συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά του πρώτου σταδίου
της νόσου. Έτσι η σωστή διάγνωση είναι πολύπλοκη.
• Είναι σηµαντικό να βρούµε ένα γιατρό µε εµπειρία στη διάγνωση της νόσου του
Alzheimer. Μια πλήρης αξιολόγηση από έναν ειδικό είναι απαραίτητη για να αποκλείσει άλλα προβλήµατα υγείας που µπορούν να προκαλέσουν γνωστικά προβλήµατα. Ο οικογενειακός σας γιατρός µπορεί να κάνει το αρχικό µέρος της
αξιολόγησης και στη συνέχεια να σας συστήσει ένα γηρίατρο, νευρολόγο, ή ψυχίατρο, ειδικό για να ολοκληρώσει τη διάγνωση.
• Πριν από τον προγραµµατισµό του ραντεβού, ρωτήστε τι διαγνωστικές διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν. Εάν η αξιολόγηση δεν ακούγεται πλήρης,
αναζητείστε έναν άλλο γιατρό.
• Μόλις γίνει η διάγνωση, βρείτε έναν γιατρό που έχει εµπειρία στην παροχή συνεχούς φροντίδας για την κάλυψη των µεταβαλλόµενων αναγκών του ατόµου που
πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιµερ. Ο γιατρός που κάνει τη διάγνωση µπορεί να
µην είναι αυτός που θα επιβλέπει τη µακροχρόνια φροντίδα. Έτσι, προσπαθήστε
να επιλέξετε ένα γιατρό που διαθέτει ειδικές γνώσεις για τη διαχείριση της νόσου
και είναι σε θέση να επικοινωνεί καλά µε τα µέλη της οικογένειας.

Τί να αναµένετε σχετικά µε τη διάγνωση
• Μια πλήρης αξιολόγηση διαρκεί περισσότερο από µία ηµέρα. Συνήθως οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε αρκετές ηµέρες για να αποφευχθεί η κούραση
του ατόµου που εξετάζεται.
• Επιπλέον ειδικοί εκτός από τον θεράποντα ιατρό µπορεί να εµπλέκονται στην
αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών.
• Θα χρειαστούν αρκετές ηµέρες πριν την αναφορά των αποτελεσµάτων. Όταν
ο γιατρός συζητά τα ευρήµατα, να είστε προετοιµασµένοι για µια αµφίβολη διάγνωση. Οι γιατροί συχνά διστάζουν να διαγνώσουν τη νόσο του Αλτσχάιµερ,
χωρίς πρώτα να παρατηρήσουν προοδευτικά την πορεία της άνοιας. Αυτό σηµαίνει την επανάληψη της αξιολόγησης, συνήθως σε έξι έως 12 µήνες. Σε αυτό
το µεταγενέστερο χρόνο, µια πιο σίγουρη διάγνωση είναι µερικές φορές δυνατή, αλλά όταν γνωστικές εξασθένηση είναι σταδιακή, ο γιατρός µπορεί να
συστήσει επαναλαµβανόµενες εξετάσεις σε ετήσια διαστήµατα.
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Φροντίζοντας ένα άτοµο µε άνοια
Η φροντίδα ενός ατόµου µε άνοια µπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Παρόλα αυτά υπάρχουν
τρόποι να αντιµετωπίσει κανείς τις δυσκολίες.
! Καθιερώστε προγράµµατα αλλά διατηρήστε τις συνηθισµένες διαδικασίες.
Ένα πρόγραµµα µπορεί να µειώσει τις αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρει το άτοµο µε
άνοια και επαναφέρει την τάξη και την οργάνωση σε µια, κατά τα άλλα, µπερδεµένη καθηµερινή ζωή. Το πρόγραµµα µπορεί να παρέχει αίσθηµα ασφάλειας σε ένα άτοµο µε άνοια.
! Υποστηρίξτε την ανεξαρτησία του ατόµου.
Είναι απαραίτητο το άτοµο να παραµείνει ανεξάρτητο όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό βοηθάει
να διατηρήσει την αυτοεκτίµησή του και να µειώσει το βάρος που δέχεται ο περιθάλπων. Αντισταθείτε στην τάση να παρεµβαίνετε και να τα κάνετε όλα εσείς για το άτοµο µε άνοια. Υιοθετήστε δραστηριότητες τις οποίες το άτοµο θα µπορεί να τις κάνει όσο πιο πολύ καιρό ακόµα
γίνεται. Για παράδειγµα, αν ένα άτοµο θέλει να µαγειρέψει, βοηθήστε το στην κουζίνα. Αφήστε
το να κάνει µικρές εργασίες οι οποίες συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση του γεύµατος.
! Πώς να υιοθετήσετε δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την κηπουρική.
Στα πρώτα στάδια, το άτοµο µπορεί να είναι ικανό να εκτελέσει την κηπουρική µόνο του.
Καθώς η νόσος προχωρά αυτό µπορεί να γίνεται δυσκολότερο. Με την πάροδο του χρόνου,
ίσως να είναι πιο πρακτικό να δηµιουργήσετε ένα χώρο φύτευσης σε µια γωνιά του κήπου,
στη συνέχεια να προχωρήσετε σε µεγάλες γλάστρες µε φυτά και στη συνέχεια, σε µικρότερες
γλάστρες µε φυτά.
! Βοηθήστε το άτοµο να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του.
Να θυµάστε ότι το άτοµο που φροντίζετε εξακολουθεί να είναι ένα άτοµο µε συναισθήµατα.
Ό,τι λέτε και κάνετε εσείς και οι άλλοι, µπορεί να είναι ενοχλητικό. Αποφύγετε να µιλάτε για
την κατάσταση του ατόµου µπροστά του, χωρίς τη συµµετοχή του στη συζήτηση. Αποφύγετε
τις αντιπαραθέσεις. Κάθε είδος σύγκρουσης προκαλεί περιττό άγχος για εσάς και το άτοµο
µε άνοια. Αποφύγετε να εφιστάτε την προσοχή σας στην αποτυχία και διατηρήστε την ψυχραιµία σας. Το να αναστατωθεί το άτοµο µπορεί να κάνει την κατάσταση χειρότερη. Να θυµάστε ότι υπεύθυνη είναι η ασθένεια και ότι δεν φταίει το ίδιο το άτοµο.
! Απλοποιήστε τις διάφορες διαδικασίες.
Προσπαθήστε να κάνετε τα πράγµατα απλά για το άτοµο µε άνοια. Στα αρχικά στάδια της
νόσου το άτοµο µπορεί να είναι σε θέση να ντύσει τον εαυτό του αλλά, καθώς η νόσος εξελίσσεται, θα χρειαστεί καθοδήγηση. Για παράδειγµα, προσφέρετέ του δύο επιλογές ένδυσης
και αφήστε το άτοµο να επιλέξει. Στη συνέχεια απλώστε τα ρούχα µε τη σειρά που πρέπει να
φορεθούν και ζητήστε του να κάνει ένα βήµα τη φορά.
! ∆ιατηρήστε την αίσθηση του χιούµορ.
Γελάστε µαζί µε το άτοµο µε άνοια. Το χιούµορ µπορεί να είναι µια µεγάλη ανακούφιση του
άγχους και για τους δυο σας. Συζητήστε αστείες ιστορίες από το παρελθόν του ατόµου και
µάθετε να γελάτε µε τις µικρές προκλήσεις που συµβαίνουν κάθε µέρα.
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! ∆ώστε έµφαση στην ασφάλεια.
Η απώλεια του συντονισµού της κίνησης και της µνήµης αυξάνει την πιθανότητα τραυµατισµού
οπότε θα πρέπει να κάνετε το σπίτι σας όσο το δυνατόν ασφαλέστερο. Αφαιρέστε τα χαλαρά
χαλιά, βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια δεν είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε να µπορεί κάποιος να σκοντάψει πάνω, χρησιµοποιήστε µια καρέκλα στο ντους ώστε το άτοµο να µπορεί
να καθίσει, αφαιρέστε τους διακόπτες της κουζίνας ώστε το άτοµο στα µεσαία στάδια της
άνοιας να µην µπορεί να τους ανοίξει κατά λάθος και εγκαταστήστε µετρητή θερµοκρασίας
στις βρύσες ζεστού νερού, έτσι ώστε να µπορούν να φτάσουν µόνο µια µέγιστη θερµοκρασία.
! Ενθαρρύνετε τη σωµατική άσκηση και υγεία.
Αυτό µπορεί να βοηθήσει το άτοµο στη διατήρηση των τωρινών σωµατικών και πνευµατικών
του ικανοτήτων. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για σχετικές συµβουλές και υιοθετήστε ασκήσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες του ασθενούς. Ο γιατρός σας µπορεί επίσης να σας παραπέµψει σε κάποιον φυσιοθεραπευτή ή γυµναστή ή σε κάποιο τοπικό πρόγραµµα άσκησης
της κοινότητας.
! Υποστηρίξτε την καλή διατροφή και την οδοντιατρική περίθαλψη.
Η σωστή και τακτική οδοντιατρική περίθαλψη είναι σηµαντική ώστε το άτοµο να διατηρήσει
την ικανότητα να φάει και να απολαµβάνει το φαγητό του. Ο υποσιτισµός είναι κοινός µεταξύ
των ηλικιωµένων, και ιδιαίτερα κοινός µεταξύ των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Το
άτοµο µπορεί να ξεχάσει να φάει ή να µην µπορεί να καταλάβει την αξία ενός γεύµατος που
θα του παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για να αισθάνεται καλά. Θα πρέπει
να ακολουθεί µια υγιεινή, ισορροπηµένη διατροφή µε φρούτα, λαχανικά και πρωτεΐνες.
! Βοηθήστε το άτοµο να επωφεληθεί από τις δεξιότητες που διατηρεί.
Οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες µπορεί να ενισχύσουν την αίσθηση της αξιοπρέπειας
ενός ατόµου και της αυτοεκτίµησης, δίνοντας σκοπό και νόηµα στη ζωή του. Ένα άτοµο που
ήταν κάποτε ένας νοικοκύρης, κηπουρός, γιατρός ή στέλεχος επιχείρησης µπορεί να κερδίσει
ικανοποίηση από τη διατήρηση των ικανοτήτων που σχετίζονται µε το προηγούµενο επάγγελµά
του. Να θυµάστε ωστόσο ότι, επειδή η άνοια είναι προοδευτική, οι προτιµήσεις και οι ικανότητες του ατόµου µπορεί να αλλάξουν µε την πάροδο του χρόνου.
! ∆ιατηρήστε την επικοινωνία.
Καθώς η νόσος εξελίσσεται, η επικοινωνία ανάµεσα σε σας και τον ασθενή µπορεί να γίνει
πιο δύσκολη.
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Είναι χρήσιµο να:
• Βεβαιωθείτε ότι οι αισθήσεις του ατόµου, όπως η όραση και η ακοή, δεν έχουν εκπέσει
(π.χ. τα γυαλιά οράσεως µπορεί να µην είναι πλέον τα κατάλληλα ή ένα ακουστικό µπορεί να
µην λειτουργεί σωστά)
• Του µιλάτε καθαρά, αργά, πρόσωπο µε πρόσωπο και στο επίπεδο των µατιών
• Εκδηλώσετε αγάπη και ζεστασιά µέσα από τη φροντίδα που του δείχνετε εάν αυτό δεν ενοχλεί το άτοµο
• ∆ώστε προσοχή στη γλώσσα του σώµατος του ατόµου – οι άνθρωποι που έχουν µειωµένη
ικανότητα λόγου επικοινωνούν µε µη λεκτικά µέσα
• ∆ίνετε σηµασία στη δική σας γλώσσα του σώµατος
Εντοπίστε τον συνδυασµό λέξεων υπενθύµισης και προτροπής, την καθοδήγηση και την επίδειξη που απαιτούνται για να επικοινωνείτε αποτελεσµατικά µε το άτοµο
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε την προσοχή του ατόµου προτού µιλήσετε. Χρησιµοποιείστε εξωτερικά βοηθήµατα µνήµης Στα πρώτα στάδια της άνοιας, τα βοηθήµατα µνήµης µπορεί να βοηθήσουν το άτοµο να θυµάται και µπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή σύγχυσης. Τα
παρακάτω είναι επιτυχηµένα παραδείγµατα:
α. ∆είξτε του µεγάλες φωτογραφίες µε ετικέτες µε τα ονόµατα των συγγενών ώστε το άτοµο
να µπορεί να παρακολουθεί ποιος είναι ποιος.
β. Τοποθετήστε ετικέτες στις πόρτες των δωµατίων µε λέξεις και φωτεινά διακριτικά χρώµατα.
Τα βοηθήµατα µνήµης µπορεί να µην είναι τόσο χρήσιµα σε προχωρηµένα στάδια της άνοιας
(World Health Organization, 1994, p 20-23).
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