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Ο Ρόλος της Μνήμης και η σχέση της με 
τη Γήρανση

Η  Μνήμη…
αποτελεί βασική νοητική λειτουργία
συμβάλλει στον καθορισμό της 
ανθρώπινης ύπαρξης, στην επιβίωση αλλά και στη 

διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων. 
 επηρεάζεται από τη γήρανση.
Ήπια Γνωστική Έκπτωση (ΗΓΕ) 

αποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ φυσιολογικής γήρανσης 
και άνοιας κατά την οποία παρατηρείται εξασθένιση σε ένα ή δύο 
τομείς όπως η μνήμη και η γλώσσα (Παπανικολάου, 2007). 



Οι Διαταραχές Άνοιας 
 Ομάδα διαταραχών με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την 

έκπτωση της μνήμης.
 Σύνδρομο, δηλαδή σύνολο συμπτωμάτων που 

προκαλούνται από αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. 
 Διατάραξη της φυσιολογικής λειτουργίας του 

οργανισμού. 
 Συμπτώματα άνοιας: διαταραχές στη σκέψη, τη 

συμπεριφορά και στις ικανότητες του ατόμου για 
διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων.

 Επηρεάζει τη συγκέντρωση, την προσοχή, τη μνήμη, 
την κατανόηση πληροφοριών σε προφορικό και 
γραπτό λόγο, τον προσανατολισμό στο χώρο, την 
κρίση και το συλλογισμό.  



Η Νόσος Αλτσχάιμερ 
 Από τις συχνότερες μορφές άνοιας. Υπεύθυνη για περίπου 

50% όλων των αιτιών άνοιας.
 Συνήθως μετά τα 65 αλλά και σε μικρότερες ηλικίες λιγότερο 

συχνά. 
 Τα συμπτώματα της έχουν διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης σε 

κάθε ασθενή με Αλτσχάιμερ.
 Άτομα με μεγαλύτερο νοητικό απόθεμα (ΝΑ) μπορούν να 

αντισταθμίζουν τη ζημιά που προκαλεί η νόσος στον 
εγκέφαλο τους με τα συμπτώματα να εμφανίζονται αργότερα 
ή και σε μερικές περιπτώσεις καθόλου. 

 Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων : τα  χρόνια  
εκπαίδευσης, ο δείκτης ευφυΐας και οι γνώσεις που αποκτά το 
άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του επηρεάζουν το ΝΑ.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
 Πλύσιμο και Προσωπική υγιεινή: Το άτομο με άνοια μπορεί 

να ξεχνά να πλυθεί ή να μη βλέπει πια το πλύσιμο σαν ανάγκη 
ή να έχει ξεχάσει πως πλένεται. 
 Σεβασμός στην αξιοπρέπεια του.
 Διατήρηση προηγούμενων συνηθειών στο πλύσιμο, όσο 

τακτικά και προηγουμένως.
 Κάντε το πλύσιμο ευχάριστο και χαλαρωτικό.
 Αν το άτομο αρνείται να πλυθεί, προσπαθήστε αργότερα.
 Επιτρέψτε του να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα χωρίς 

βοήθεια.
 Αν  ντρέπεται, θα βοηθούσε η κάλυψη ορισμένων σημείων.
 Ασφάλεια ατόμου:μπάρες, αντιολισθητικό χαλάκι 

μπανιέρας ή μια καρέκλα.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
 Ντύσιμο: Το άτομο με άνοια μπορεί να ξεχνά να ντυθεί 

ή να μην αναγνωρίζει πλέον την ανάγκη να αλλάζει 
ρούχα ή ακόμη να εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους με 
ακατάλληλο ντύσιμο.
 Τοποθετείστε τα ρούχα με τη σειρά που πρέπει να 

φορεθούν.
 Αποφεύγετε ρούχα με πολύπλοκο κούμπωμα.
 Ενθαρρύνετε το άτομο να ντύνεται μόνο του για όσο 

το δυνατόν περισσότερο είναι εφικτό. 
 Προτιμάτε μαλακά παπούτσια με λαστιχένιες σόλες 

και όχι δερμάτινες.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
 Τουαλέτα και Ακράτεια: Το άτομο που πάσχει από άνοια 

μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίζει πότε πρέπει να 
πάει τουαλέτα ή πού είναι η τουαλέτα.
 Πρόγραμμα για το πότε θα πηγαίνει στην τουαλέτα.
 Ταμπέλα στην πόρτα της τουαλέτας χρησιμοποιώντας 

φωτεινά χρώματα και μεγάλα γράμματα.
 Η πόρτα της τουαλέτας να μένει ανοιχτή ώστε να την 

βρίσκει εύκολα.
 Ένδυση με ρούχα του που μπορούν να βγουν εύκολα.

 Μειωμένη κατανάλωση υγρών πριν την ώρα του ύπνου.
 Τοποθετείστε ένα δοχείο για τα ούρα δίπλα στο κρεβάτι.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
 Βία και Επιθετικότητα: Το άτομο κάποιες φορές μπορεί να 

θυμώνει, να γίνεται επιθετικό ή βίαιο.
 Τα αίτια μπορεί να είναι η αίσθηση της απώλειας του ελέγχου 

των αναστολών και των συναισθημάτων στα άτομα με άνοια. Το 
άτομο δυσκολεύεται να εκφράζει τα αρνητικά συναισθήματα και 
να καταλαβαίνει τις πράξεις και ικανότητες των άλλων. 

 Παραμείνετε ήρεμοι, προσπαθήστε να μη δείξετε φόβο ή ότι 
υπάρχει κίνδυνος.

 Προσπαθήστε να αποσπάσετε/τραβήξετε την προσοχή του σε 
κάποια ήρεμη δραστηριότητα

 Δώστε του περισσότερο χώρο
 Ανακαλύψτε τι προκάλεσε την αντίδραση και αποφύγετε το στο 

μέλλον. 



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
Χάσιμο αντικειμένων και κατηγορίες κλοπής: Το άτομο με 
άνοια μπορεί συχνά να ξεχνά που βρίσκονται τα διάφορα  
πράγματα του και σε κάποιες περιπτώσεις να κατηγορεί τους 
γύρω του ότι του τα έχουν πάρει.
 οφείλεται στην ανασφάλεια που νιώθει σε συνδυασμό με την 

αίσθηση απώλειας του ελέγχου και της μνήμης.
 Ψάξτε αν έχει μια αγαπημένη κρυψώνα για τα πράγματά του.
 Να κρατάτε αντικλείδια και διπλά αντικείμενα αν είναι εφικτό 

από εκείνα που θεωρεί σημαντικά.
 Ελέγχετε τα καλάθια αχρήστων πριν τα αδειάσετε.
 Απαντήστε στις κατηγορίες του ευγενικά – όχι αμυντικά.
 Συμφωνείστε ότι το αντικείμενο έχει χαθεί και βοηθείστε να το 

ψάξει. 



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
Περιπλάνηση και Φυγή από το σπίτι: τα άτομα με άνοια 
αποσυντονίζονται και αποπροσανατολίζονται περισσότερο το 
βράδυ.
 Υπάρχει κίνδυνος το άτομο να χαθεί. Η ασφάλεια είναι το πιο 

σημαντικό για ένα άτομο με άνοια που βρίσκεται μόνο του έξω σε 
δημόσιους χώρους.

 Βεβαιωθείτε ότι το σπίτι σας είναι ασφαλές (εσωτερικά και 
εξωτερικά) και ότι το άτομο δεν μπορεί να φύγει χωρίς να το 
γνωρίζετε.

 Φροντίστε να έχει το άτομο μαζί του κάτι που να διευκολύνει στην 
αναγνώριση των στοιχείων του (π.χ ταυτότητα).

 Αποφύγετε να δείξετε θυμό – μιλήστε ήρεμα, με αποδοχή και 
αγάπη όταν θα βρείτε το περιπλανώμενο άτομο. 

 Να έχετε μια πρόσφατη φωτογραφία του ατόμου σε περίπτωση 
που χαθεί και χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
Προσκόλληση
Το άτομο με άνοια ίσως προσκολληθεί πολύ σ’ εσάς κι αυτό 
μπορεί να είναι ενοχλητικό και δύσκολο να το χειριστείτε.

 Το άτομο συμπεριφέρεται έτσι λόγω της ανασφάλειάς του και του 
φόβου του ότι αν φύγετε δεν θα επιστρέψετε.

 Δώστε του κάτι να τον/ την απασχολήσετε, να τραβήξει την 
προσοχή του/ της όταν θα φύγετε.

 Ζητήστε από κάποιον να μείνει στη θέση σας προκειμένου να 
φύγετε. 



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις…  
Συμπεριφορά και Λόγια που επαναλαμβάνονται
 Το άτομο μπορεί να ξεχνά αυτό που ήθελε να πει απ’ τη μια στιγμή 

στην άλλη. Μπορεί να έχει συνεχώς τις ίδιες απορίες και 
επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις καθώς και συμπεριφορές.

 Προσπαθήστε να τραβήξετε την προσοχή του, παρουσιάστε του 
κάτι άλλο να δει, να ακούσει ή να κάνει.

 Μπορείτε να γράψετε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που ρωτά συχνά
 Μιλήστε του αργά και καθαρά, κοιτάζοντας τον. Δίνετε ένα μήνυμα 

κάθε φορά και όχι πολλαπλά μηνύματα μαζί.

 Αν το άτομο αισθάνεται άνετα με μια ζεστή αγκαλιά,
αγκαλιάστε το και διαβεβαιώστε το για κάποιο θέμα
εάν χρειάζεται. 



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις… 
Πρόσληψη τροφής- Σίτιση
 Τα άτομα με άνοια συχνά ξεχνούν αν έχουν φάει ή πώς να 

χρησιμοποιήσουν συσκευές. Στα τελικά στάδια θα χρειαστούν 
τη βοήθεια σας για τη λήψη φαγητού. Πιθανόν να υπάρχουν 
και σωματικά προβλήματα που θα δυσκολεύουν τη μάσηση 
και κατάποση της τροφής.
 Υπενθυμίζετε στο άτομο πως να τρώει και να τρώει αργά. 
 Καλό είναι η τροφή να είναι χωρισμένη σε κομμάτια για να μη 

δυσκολεύεται, να μην υπάρχει κίνδυνος να πνιγεί και να λερώνει.
 Λιώνετε ή πολτοποιείστε την τροφή αν δυσκολεύεται πολύ.
 Το άτομο μπορεί να μην αισθάνεται το ζεστό και το κρύο κι αυτό 

είναι επικίνδυνο για εγκαύματα στο στόμα.
 Αν δυσκολεύεται στην κατάποση, συμβουλευτείτε το γιατρό.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις… 
Δυσκολίες στον Ύπνο: Τα άτομα με άνοια μπορεί να 

είναι ανήσυχα τη νύχτα καθώς βιώνουν περισσότερη 
διέγερση κι ένταση. Μια ιδιαίτερα κουραστική, 
ενοχλητική και δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
συγγενείς ή φροντιστές.
 Προσπαθήστε να αποθαρρύνετε το άτομο να κοιμάται 

στη διάρκεια της ημέρας.
 Οι μεγάλες βόλτες με συνοδεία και η σωματική 

δραστηριότητα στη διάρκεια της ημέρας μπορεί να 
βοηθήσουν.

 Εξασφαλίστε ότι το άτομο αισθάνεται όσο το δυνατόν 
πιο άνετα την ώρα του ύπνου.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις… 
Ασφάλεια στο Σπίτι

 Αποφυγή αντικειμένων που κάνουν πιο δύσκολη τη μετακίνηση.
 Προσοχή στη χρήση συσκευών που μπορεί να προκαλέσουν 

ατύχημα (μάτια κουζίνας, γκάζι κλπ.).
 Το άτομο μπορεί να μην είναι σε θέση να μαγειρεύει το φαγητό 

του καθώς ο κακός σωματικός συντονισμός μπορεί εύκολα να 
προκαλέσει καψίματα και κοψίματα.

 Απομακρύνετε αιχμηρά αντικείμενα και συσκευές.
 Να υπάρχει επαρκής φωτισμός στο σπίτι.



Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις… 
Κατάθλιψη και άγχος
 Το άτομο με άνοια μπορεί να είναι αποσυρμένο και 

δυστυχισμένο, να μιλά, να ενεργεί και να σκέφτεται αργά.
 Μπορεί  αυτή η ψυχολογική του κατάσταση να επηρεάζει 

τις καθημερινές του συνήθειες και το ενδιαφέρον του για 
φαγητό.

 Συμβουλευτείτε το γιατρό, που μπορεί να είναι σε θέση να 
βοηθήσει ή να σας παραπέμψει σε κάποιον ειδικό. 

 Δώστε περισσότερη αγάπη και υποστήριξη στο άτομο.



Η Συναισθηματική επιβάρυνση του φροντιστή 
 Η άνοια επηρεάζει όχι μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και 

ολόκληρη την οικογένειά του και ειδικά το άτομο που έχει 
αναλάβει τη φροντίδα του ατόμου με άνοια. 
 Συναισθηματική φόρτιση και ψυχική πίεση.
 Το προσωπικό και συναισθηματικό άγχος της φροντίδας είναι 

αρκετά μεγάλο. 
 Οι φροντιστές και οι συγγενείς πρέπει πρώτα να προσέξουν τη 

δική τους υγεία για να βοηθήσουν το άτομο και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τυχόν νέες καταστάσεις. 
 Η κατανόηση των συναισθημάτων των φροντιστών και συγγενών 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του ασθενή με άνοια.  



Η Συναισθηματική επιβάρυνση του φροντιστή 

Η κατανόηση των συναισθημάτων είναι σημαντική 
Λύπη: Φυσική αντίδραση σε μια απώλεια που βιώνει ο 

καθένας. Οι αλλαγές συμβαίνουν γρήγορα και ραγδαία 
λόγω της νόσου και ως εκ τούτου ο φροντιστής βιώνει 
έντονα τα συναισθήματα της στενοχώριας.

 Η ύπαρξη στιγμών μακριά από το άτομο με άνοια π.χ 
μια εκδρομή με την οικογένεια καθώς και η υποστήριξη 
από φίλους και γνωστούς βοηθούν ιδιαίτερα.

 Είναι σημαντικό ο φροντιστής να έχει το δικό του 
προσωπικό χρόνο και στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας.



Η Συναισθηματική επιβάρυνση του φροντιστή 
Η κατανόηση των συναισθημάτων είναι σημαντική

Ενοχές: Μπορεί ο φροντιστής να νιώθει ενοχή επειδή 
ντρέπεται για τη συμπεριφορά του ατόμου ή επειδή 
θυμώνει μαζί του ή επειδή κουράστηκε και σκέφτεται τη 
λύση κάποιου ιδρύματος.

 Κάποιοι αισθάνονται ενοχές όταν νιώθουν ότι δεν 
αντέχουν άλλο. 

 Βοηθά  η συζήτηση με άλλους συγγενείς και ανθρώπους 
που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ατόμων με άνοια.

 Συζήτηση με φίλους για αυτά τα συναισθήματα.  



Η Συναισθηματική επιβάρυνση του φροντιστή 
Η κατανόηση των συναισθημάτων είναι σημαντική

Θυμός: Ένα ανάμεικτο συναίσθημα προς διάφορα άτομα 
(γιατρός, ασθενής, εαυτός, συγγενείς κλπ). 

 Διάκριση θυμού για τη συμπεριφορά του ατόμου που είναι 
αποτέλεσμα της νόσου και του θυμού για το ίδιο το άτομο. 
 Απελευθέρωση θυμού με έντονη φυσική άσκηση, μακριά από 

την οικογένεια. Ακόμη και ένας απλός περίπατος μπορεί να 
βοηθήσει. 

 Βοήθεια από φίλους και συγγενείς. 
 Ένταξη σε ομάδα υποστήριξης ή αυτοβοήθειας. 
 Το κλάμα είναι ανακουφιστικό. 
 Αν ο φροντιστής νιώθει ότι με το θυμό του μπορεί να βλάψει το 

άτομο είναι καλό να ζητήσει τη βοήθεια ενός επαγγελματία. 



Η Συναισθηματική επιβάρυνση του φροντιστή 

 Ντροπή: Οι φροντιστές νιώθουν ντροπή σε περιστάσεις 
όπου το άτομο με άνοια επιδεικνύει ανάρμοστη 
συμπεριφορά. 

 Συστήνεται  να συμφιλιωθεί ο φροντιστής με το 
συναίσθημα της ντροπής. Μπορεί να το μοιραστεί με 
άλλους ανθρώπους που φροντίζουν άτομα με άνοια οι 
οποίοι βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες. 

 Βοηθά το να μιλούν και να εξηγούν οι φροντιστές τα 
συμπτώματα της άνοιας σε φίλους και γείτονές ώστε να 
μάθουν τι προβλήματα προκαλεί η άνοια

 Έτσι θα κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του 
ατόμου με άνοια. 



Η Συναισθηματική επιβάρυνση του φροντιστή 
Μοναξιά: Πολλοί φροντιστές ατόμων με άνοια συχνά 

αποσύρονται από την κοινωνία και περιορίζονται μέσα στο 
σπίτι τους με μοναδική ενασχόληση τη φροντίδα του 
ασθενούς. 

 Βιώνουν τη μοναξιά γιατί απομακρύνονται από τις παρέες 
τους και άλλες κοινωνικές επαφές εξαιτίας των απαιτήσεων 
της διαρκούς ενασχόλησης με τον ασθενή. 

 Αυτό όμως κάνει πιο δύσκολο το έργο της φροντίδας. 
 Οι φίλοι μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των 

ισορροπιών που έχουν διαταραχθεί από τη νόσο. 
 Η διατήρηση φιλιών είναι πολύ σημαντική για την 

κοινωνικοποίηση και τη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας 
του φροντιστή. 



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
 Η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής 

του ασθενούς που επηρεάζεται από την άνοια. 
 Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι υπάρχει απώλεια των γνώσεων και της 

σημασιολογικής μνήμης . Ως εκ τούτου το άτομο δυσκολεύεται στην 
κατανόηση και την έκφραση αφού το λεξιλόγιο του μειώνεται. 

 Εισηγήσεις με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας:
 Σταθεροί και συγκεκριμένοι φροντιστές ώστε το άτομο να κτίσει 

σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό παράλληλα υποβοηθά την μνήμη.

 Λόγω της εξέλιξης της νόσου η ικανότητα για λεκτική επικοινωνία 
μειώνεται. Τα άτομα με άνοια συχνά χρησιμοποιούν τη μη λεκτική 
επικοινωνία (π.χ το άγγιγμα) στην προσπάθεια τους να δείξουν τι 
σκέφτονται, τι αισθάνονται και τι θέλουν.
 Η εκδήλωση υπερβολικής οικειότητας μπορεί να παρεξηγηθεί από 

τους φροντιστές . Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να εκδηλώνουν 
την ανάγκη των ατόμων για τρυφερότητα. 



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
 Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για την ικανοποίηση 

των κοινωνικών και των συναισθηματικών αναγκών 
των ατόμων με άνοια.
 Συστήνεται η παρακίνηση μνημών από το παρελθόν 

με χρήση αντικειμένων π.χ παλιές φωτογραφίες ή 
μουσική. Αυτό διευκολύνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και αυξάνει την αυτοεκτίμηση του 
ατόμου

 Το περιβάλλον είναι καλό να διασφαλίζει την 
ασφάλεια, την ηρεμία και την άνεση του ατόμου με 
άνοια.

 Η σταθερότητα στο περιβάλλον και στις συνήθειες-
διαδικασίες της καθημερινότητας βοηθά τη μνήμη και 
αυξάνει την λειτουργικότητα.



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
Η διατήρηση της κοινωνικής ζωής είναι σημαντικός παράγοντας για την  
συναισθηματική ευεξία του ασθενούς αλλά και της οικογένειας

 Είναι προτιμότερο οι κοινωνικές συνάξεις να γίνονται σε στενότερο 
κύκλο ώστε να μην φορτίζεται ο ασθενής με πολυκοσμία και πολλαπλά 
ερεθίσματα αφού μπορεί να μπερδευτεί και να συγχυστεί.

 Επίσης η διάρκεια των κοινωνικών δραστηριοτήτων μπορεί να μειωθεί 
ώστε να μην προκαλείται κόπωση.  

 Οι κοινωνικές δραστηριότητες και έξοδοι είναι καλύτερα να γίνονται όταν 
ο ασθενής είναι ξεκούραστος, δηλαδή τις πρωινές ώρες και όχι όταν είναι 
κουρασμένος (π.χ. όχι στο τέλος της ημέρας). 

 Εντάσεις, συγκινήσεις, και θόρυβοι μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση 
και γι’ αυτό πρέπει να περιορίζονται. 



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
 Για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση και επικοινωνία με 

άτομα που έχουν άνοια είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται απλές καθημερινές λέξεις και σύντομες 
προτάσεις. 

 Ο λόγος πρέπει να είναι καθαρός και να αποφεύγεται ο 
γρήγορος ρυθμός ομιλίας.

 Ο συνομιλητής πρέπει να παρατηρεί σημάδια μη λεκτικής 
επικοινωνίας όπως τη σωματική στάση και τον τόνο της 
φωνής τους ώστε να αναγνωρίζει έγκαιρα σημάδια 
απογοήτευσης, θυμού ή εκνευρισμού. 



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
 Με τη διατήρηση της βλεμματικής επαφής τα άτομα με άνοια διατηρούν 

για περισσότερη ώρα το ενδιαφέρον και την προσοχή τους προς τον 
συνομιλητή τους.

 Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης πρέπει να τους δίνεται χρόνος για 
επεξεργασία των πληροφοριών για να ολοκληρωθεί η σκέψη χωρίς διακοπή 
και κριτική. 

 Είναι καλύτερα όταν αναφέρεστε σε κάτι συγκεκριμένο  να υπάρχει στο 
οπτικό του πεδίο.
 Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο ασθενής βιώνει απώλεια 

γνώσεων και λεξιλογίου.
 Π.χ αν θέλετε να δώσετε επιλογές για συγκεκριμένο ρόφημα, καλά θα 

ήταν να του δείξετε τις επιλογές ώστε να μπορέσει να διαλέξει. 

 Ζητήστε του να αναγνωρίζει κάτι δίνοντας του την ευκαιρία να διαλέξει τη 
σωστή απάντηση παρά να ανακαλεί.
 Π.χ αντί να τον ρωτήσετε τι φαγητό έφαγε για μεσημεριανό μπορείτε να 

του δώσετε επιλογές και να επιλέξει από αυτές (π.χ έφαγες μακαρόνια ή 
σουβλάκια;) 



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
 Ενθαρρύνετε την έκφραση συναισθημάτων μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες αναλόγως των ενδιαφερόντων και των 
προτιμήσεων τους όπως το τραγούδι, τη μαγειρική, τη ζωγραφική, 
την κηπουρική, το χορό κ.α. 

 Αφιερώνετε χρόνο και συμμετέχετε μαζί τους σε κάποιες από 
αυτές τις δραστηριότητες. 

 Οι ευχάριστες δραστηριότητες που φέρνουν επιτυχία 
ενθαρρύνουν τον ασθενή και όλη την οικογένεια και συμβάλουν 
στην συναισθηματική ευεξία.



Κτίζοντας την Επικοινωνία 
 Μπορεί να θυμούνται λάθος πληροφορίες για πρόσφατα 

συμβάντα ή και για γεγονότα του παρελθόντος που είναι σημαντικά. 

 Τα λάθη δεν γίνονται σκόπιμα και ούτε λέει ψέματα ο ασθενής, 
απλά ανακαλεί λανθασμένες πληροφορίες λόγω απώλειας 
μνήμης. 

 Αποφύγετε κοινά λάθη όπως οι συνεχείς διορθώσεις και 
αντιπαραθέσεις για την ορθότητα των πληροφοριών. 

 Καλύτερα να αναφέρετε τις σωστές πληροφορίες και μετά να 
προχωρήσετε σε άλλο θέμα  ή δραστηριότητα.  



Κατευθύνσεις και Συμβουλές για Ενίσχυση της Μνήμης και            
Λειτουργικότητας του Ατόμου με Άνοια

 Διαμόρφωση χώρου και δημιουργία συνηθειών
 Δημιουργήστε ένα χώρο άνετο και φιλικό προς το άτομο με άνοια 

που θα του διευκολύνει τη ζωή του.

 Προσαρμόστε τον καθημερινό χώρο  με τέτοιο τρόπο ώστε να μη 
δυσκολεύεται να βρίσκει τα πράγματα του. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες με το τι υπάρχει σε ένα 
συρτάρι ή σε ένα ερμάρι. Με αυτό τον τρόπο βοηθάτε ώστε να 
παρατείνετε η λειτουργικότητα του και η μείωση της εξάρτησης σε 
άλλους. 

 Η ύπαρξη συνηθειών μπορεί να μειώσει τις αποφάσεις που χρειάζεται να 
λαμβάνει το άτομο σε καθημερινή βάση και να εξασφαλίσει μια 
στοιχειώδη τάξη και δομή σε μια πολύπλοκη ζωή

 Η ρουτίνα είναι σημαντική και μπορεί να αντιπροσωπεύει την 
ασφάλεια στη ζωή τους.



Κατευθύνσεις και Συμβουλές για Ενίσχυση της Μνήμης και            
Λειτουργικότητας του Ατόμου με Άνοια

 Χρήση βοηθημάτων μνήμης 
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες των συγγενών όπου 

έχετε γράψει το όνομά τους έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να 
παρακολουθεί ποιος είναι ο καθένας κάτι που θα το κάνει να 
νιώθει πιο άνετα. 

 Τοποθετήστε ταμπέλες/ εικόνες με απλά σχήματα στις πόρτες 
των δωματίων (π.χ. κουζίνα, αποχωρητήριο) με φωτεινά 
ευδιάκριτα χρώματα ώστε να μη μπερδεύεται μέσα στο χώρο.



Κατευθύνσεις και Συμβουλές για Ενίσχυση της Μνήμης και            
Λειτουργικότητας του Ατόμου με Άνοια

Χρήση βοηθημάτων μνήμης 

 Δημιουργείστε ένα απλό ημερολόγιο που θα 
καταγράφετε σημαντικά ραντεβού ή δραστηριότητες. 

 Για να μπορέσει να το χρησιμοποιεί και ο ασθενής θα πρέπει  και 
το περιβάλλον να αναφέρεται στο ημερολόγιο συστηματικά 
ώστε να ενθαρρύνεται και ο προσανατολισμός στο χρόνο. 



Κατευθύνσεις και Συμβουλές για Ενίσχυση της Μνήμης 
και  Λειτουργικότητας του Ατόμου με Άνοια

Δραστηριότητες και  εκπαιδευτικά παιχνίδια

 Οι δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες και κίνηση 
όπως ο χορός και οι χειροτεχνίες, είναι ιδιαίτερα ευχάριστες για 
ασθενείς με άνοια.

 Για παράδειγμα, ο επαναληπτικός χαρακτήρας βημάτων 
χορού και η μελωδικότητα του στίχου τραγουδιών 
υποβοηθούν την μνήμη. 

 Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες αυτές στηρίζουν την 
κοινωνικοποίηση,  βελτιώνουν την αυτοεκτίμηση, παρέχουν 
συναισθηματική στήριξη και ενδυναμώνουν την επικοινωνία 
με απότερο στόχο την διατήρηση της  ποιότητας ζωής.  



Κατευθύνσεις και Συμβουλές για Ενίσχυση της Μνήμης 
και  Λειτουργικότητας του Ατόμου με Άνοια

Δραστηριότητες και  εκπαιδευτικά παιχνίδια

 Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν το άτομο να βελτιώσει τη 
συγκέντρωση του τις επικοινωνιακές και γνωστικές του δεξιότητες 
την κριτική του σκέψη τη μνήμη του την επίλυση προβλημάτων  
και την αυτοεκτίμηση. 

 Παιχνίδια όπως  το Sudoku με το οποίο αναπτύσσεται η 
προσοχή η παρατήρηση  και η επεξεργασία πληροφοριών 
ενώ εξασκείται η μνήμη μπορεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
ασθενών στα αρχικά στάδια της άνοιας.

 Άλλα παιχνίδια όπως παζλ και η τόμπολα, είναι δημιουργικές 
δραστηριότητες και προωθούν την συγκέντρωση, την 
παρατηρητικότητα και την αντίληψη. 



Στρατηγικές Διαχείρησης Συναισθηματικού 
φορτίου των φροντιστών

 Διατήρηση της προσωπικής ζωής και της φιλίας  τα οποία 
μπορούν να συνεισφέρουν στη διατήρηση της ψυχικής 
ισορροπίας του φροντιστή.

 Φυσική άσκηση, περπάτημα ή κάποια άλλη χαλαρωτική 
δραστηριότητα όπως η γιόγκα, η αυτοσυγκέντρωση και η 
προσευχή.

 Στήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 Εξεύρεση βοήθειας από δημοτικές και δημόσιες αρχές και 
άλλους αρμόδιους φορείς  συνεισφέρει στην αποφόρτιση. 



Οργανισμοί και Κέντρα για Παροχή Πληροφοριών ή 
αναζήτηση βοήθειας σχετικά με διαταραχές μνήμης - άνοιες

 Κέντρα ημερήσιας φροντίδας για άτομα με άνοια
 Στα διάφορα δημοτικά, κρατικά και ιδιωτικά κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας για άτομα με άνοια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για 
εκτίμηση των αναγκών και ενδυνάμωση της λειτουργικότητας. 

 Απώτερος στόχος είναι η κοινωνικοποίηση και η  βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους.

 Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο Αλτσχαιμερ Κύπρου

 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

 Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και Εργαστήρι 
Νευρογνωστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ερευνητική 
Υπεύθυνος: Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου (Τηλ. 22895190)
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