
Ζώντας µε την νόσο του Alzheimer 
 

Πηγή: Novartis (Hellas) A.E.B.E., http://www.novartis.gr/ 

Τα κυριότερα σηµεία του κειµένου βασίζονται στο βιβλίο "Ζώντας µε τη Νόσο Alzheimer". Το 
κείµενο του βιβλίο αυτού έχει συγγραφεί από τον έγκυρο διεθνή οργανισµό "Alzheimer/s 
Europe". Στην Ελλάδα εκδόθηκε απο την "Ελληνική Εταιρεία Alzheimer" µε τη χορηγία της 
φαρµακευτικής εταιρείας Novartis.  
 
Πώς να αντιµετωπίσετε την απώλεια µνήµης  

- Προσπαθήστε να διατηρήσετε θετική στάση και να παρέχετε επιβεβαίωση 

- Μην παίρνετε προσωπικά τη συµπεριφορά του ασθενούς 

- Αποφεύγετε να εστιάζετε την προσοχή σε λάθη και προβλήµατα 

- Κατά διαστήµατα κάνετε διακριτικές υπενθυµίσεις προς τον ασθενή  

- Χρησιµοποιείτε σηµάδια και γραπτές υπενθυµίσεις που µπορούν ίσως να βοηθήσουν τον 
προσανατολισµό του και τις διάφορες δραστηριότητες του 
 

Πώς να προλάβετε προβλήµατα που οφείλονται στην απώλεια µνήµης 

Προσαρµόστε το περιβάλλον και αποφύγετε περιττές αλλαγές. ∆ηµιουργήστε πρόγραµµα 
καθηµερινών δραστηριοτήτων 

Προσεγγίζοντας τον ασθενή µε άνοια 

1. Σταθείτε κοντά στον ασθενή  

2. Χρησιµοποιήστε συχνά το όνοµα του 

3. Αγγίξτε το σώµα του ασθενούς  

4. Σταθείτε στο ύψος του και αντικρίστε τον κατάµατα  

5. Βεβαιωθείτε ότι σας κοιτά όταν του µιλάτε  

Επικοινωνώντας µε τον ασθενή µε άνοια  

6. Οµιλείτε αργά και καθαρά 

7. Χρησιµοποιήστε µικρές, απλές και συγκεκριµένες λέξεις και προτάσεις  

8. Συνοδέψτε µε χειρονοµίες τις λέξεις σας  

9. ∆ώστε ένα µόνο µήνυµα κάθε φορά 

10. Χρησιµοποιήστε καταφατικές προτάσεις  

Πώς να χρησιµοποιήσετε την ανάγνωση, γραφή και τις εικόνες / σύµβολα 

- Ελέγχετε τακτικά, αν το άτοµο µε άνοια µπορεί να διαβάσει και να καταλάβει το νόηµα 

- Αφήστε µηνύµατα για υπενθύµιση (περιοριστείτε σε ένα µήνυµα σε κάθε φύλλο χαρτιού) 
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- Χρησιµοποιήστε σύµβολα που δεν είναι ιδιαίτερα αφηρηµένα και συνδυάστε σύµβολα, εικόνες ή 
φωτογραφίες µε το γραπτό λόγο, για να εξασφαλίσετε την κατανόηση 

Πώς να αντιµετωπίσετε τον αποπροσανατολισµό 

- ∆ιαµορφώστε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον.  

- Προσαρµόστε το περιβάλλον στις ανάγκες του ατόµου µε άνοια και µετά αποφύγετε τις αναίτιες 
αλλαγές. 

- Βοηθήστε τον ασθενή να αποκτήσει συνήθειες 

- Προσπαθήστε να βρείτε τρόπους ώστε να βοηθήσετε το άτοµο µε άνοια να καταλάβει τον χρόνο 
 

Πώς να αντιµετωπίσετε δυσκολίες που σχετίζονται µε την προσωπική υγιεινή 

- Σεβαστείτε την ανάγκη για ηρεµία και την αξιοπρέπεια του ατόµου που πάσχει από άνοια  

- Παρέχετε επαρκή βοήθεια, χωρίς να του στερείτε την ανεξαρτησία του  

- Καθησυχάστε τον (σχετικά µε τη θερµοκρασία και το βάθος του νερού στο µπάνιο του, την 
ολισθηρότητα κ.λπ.) 

- Μην επιµένετε να κάνει µπάνιο συχνότερα από ότι έχει συνηθίσει και αρκεστείτε σ' ένα ντους, 
αν το µπάνιο είναι πολύ δύσκολο 

- Κάντε το µπάνιο µια ευχάριστη δραστηριότητα 

- Σκεφτείτε τη χρήση ηλεκτρικής ξυριστικής µηχανής, αντί για το παραδοσιακό ξυράφι  

- Σκεφτείτε τρόπους για να βελτιώσετε την αυτοπεποίθησή του π.χ., µανικιούρ, βερνίκι νυχιών ή 
ένα νέο χτένισµα, αν πρόκειται για γυναίκα 

- Προσπαθήστε να βρείτε ένα εύκολο χτένισµα 

- ∆ιαχωρίστε το µπάνιο από το λούσιµο, αν είναι δύσκολο να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα 

- Προσέχετε τα νύχια στα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών 

- ∆ιαµορφώστε το χώρο του µπάνιου έτσι ώστε να είναι ασφαλής 
 
 

Πώς να βοηθήσετε στο ντύσιµο 
 

- Προσπαθήστε να παρέχετε βοήθεια, χωρίς να παίρνετε τον έλεγχο από τον ασθενή 
 

- ∆ώστε του/της αρκετή ώρα για να ντυθεί 
 

- Περιορίστε την επιλογή σε δύο ρούχα 
 

- Αφήνετε διακριτικά τα καθαρά ρούχα, αν είναι απαραίτητο 
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- Εξαφανίστε τα ακατάλληλα ρούχα από την ντουλάπα 
 

- Να είστε διακριτικοί σε περιπτώσεις ακράτειας ή ανικανότητάς του να αλλάξει λερωµένα ρούχα 
 

- Απλοποιήστε τη διαδικασία του µακιγιάζ για τις γυναίκες  
 

Χρήσιµα  
 
- Αυτοκόλλητα κουµπώµατα  
 
- Μακριά φερµουάρ 
 
- Παντοφλέ παπούτσια  
 
- ∆ιακοσµητικές αγκράφες / κορδόνια  
 
- Ελαστικές ζώνες  
 
- Στηθόδεσµοι που κουµπώνουν µπροστά 
 
- Φαρδιά ρούχα µε φαρδιά µανίκια  
 
- Πουλόβερ µε φαρδύ λαιµό  
 

Μπορεί να δηµιουργήσουν δυσκολίες  
 
- Κουµπιά ή κόπιτσες  
 
- Μικρά φερµουάρ  
 
- ∆ετά παπούτσια  
 
- Παπούτσια που κουµπώνουν µε αγκράφες  
 
- Ζώνες και τιράντες  
 
- Στηθόδεσµοι που κουµπώνουν πίσω  
 
- Εφαρµοστά ρούχα  
 
- Σφιχτά καλσόν (πρόβληµα κυκλοφορίας του αίµατος) 
 

Πώς να τα καταφέρετε µε τη διατροφή και το ποτό  

- Παρέχετε βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία του ασθενούς 

- ∆ώστε αρκετό χρόνο και κάντε τα γεύµατα µια ευχάριστη εµπειρία 

- Μην ανησυχείτε ιδιαίτερα για την τάξη και τους σωστούς τρόπους  
 
 
 

Πρόληψη προβληµάτων σχετικά µε τη διατροφή και το ποτό  

- Προσαρµόστε τις ώρες των γευµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες του ατόµου  

- Προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι πίνει ενάµισι λίτρο (8 ποτήρια) νερού κάθε µέρα  
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- Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας σε περίπτωση απώλειας της όρεξης  

- Συµβουλευτείτε έναν οδοντίατρο (εάν υπάρχουν σχετικά προβλήµατα)  
 
 

Πώς να βρείτε δραστηριότητες οι οποίες µπορεί να ευχαριστήσουν το άτοµο µε άνοια  

- Προσπαθήστε να τον/ την περιλάβετε στις καθηµερινές οικογενειακές δραστηριότητες, ακόµη 
και αν η βοήθειά του δεν είναι πραγµατικά αναγκαία  

- Προτείνετε µια δραστηριότητα που νοµίζετε ότι µπορεί να τον/ την ευχαριστεί  

- Προσπαθήστε να επικεντρωθεί στην ευχαρίστηση, όχι στην επίτευξή της  

- Αν δραστηριότητες του παρελθόντος δεν είναι πια δυνατές, προσπαθήστε να βρείτε νέα 
ενδιαφέροντα  

- Απλοποιήστε τις δραστηριότητες, όπου είναι δυνατόν, ή δώστε την κατάλληλη βοήθεια χωρίς να 
αναλαµβάνετε το γενικό έλεγχο  

- Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ότι το άτοµο µε άνοια ασκείται µε κάποιον τρόπο και παίρνει 
καθαρό αέρα  

Πώς να αποτρέψετε την αποθάρρυνση, την απογοήτευση ή την ανία  

- Περιορίστε τη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας (σε περίπου 15 µε 20 λεπτά)  

- Σταµατήστε τη δραστηριότητα στο πρώτο σηµάδι κούρασης ή απογοήτευσης  

- Προσφέρετέ του ένα νερό ή χυµό σε τακτά διαλείµµατα  

- ∆ώστε του µια εργασία που µπορεί να τη διεκπεραιώσει και προσφέρετε του/της βοήθεια  
 
 

Πώς να παρέχετε ένα ασφαλές περιβάλλον και µια αίσθηση ασφάλειας  

- Προσπαθήστε να µπείτε στη θέση του ανοϊκού  

- Κλειδώστε ή κρατήστε µακριά κάθε τι επικίνδυνο (όπως π.χ. εξοπλισµό κουζίνας, φάρµακα, 
απορρυπαντικά κ.λπ.)  

- Τακτοποιήστε τα έπιπλα και τοποθετήστε σταθερά στηρίγµατα, έτσι ώστε να είναι έυκολο για το 
άτοµο να κινείται µέσα στο σπίτι  

- Σταθεροποιήστε τα χαλάκια και αποφύγετε να γυαλίζετε το πάτωµα  

- Τοποθετήστε κλειδαριές σε πόρτες και παράθυρα  

- Εξασφαλίστε ότι τα δωµάτια και οι διάδροµοι είναι καλά φωτιζόµενοι  

- Ελέγξτε τις ηλεκτρικές παροχές και αποµακρύνετε τυχόν καλώδια που σέρνονται  

- Εξασφαλίστε ζεστό περιβάλλον για το άτοµο  

Πώς να αντεπεξέλθετε όταν το άτοµο µε άνοια ζει µόνο του  

- Προσπαθήστε να κάνετε το περιβάλλον του όσο πιο ασφαλές γίνεται  
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- Ελέγχετε την υγεία του και βεβαιωθείτε ότι παίρνει τα φάρµακά του  

- Φροντίστε για το νοικοκυριό και βεβαιωθείτε ότι το άτοµο τρέφεται κανονικά  

- Επισκεφθείτε το και τηλεφωνήστε του συχνά  

- Βοηθήστε το για τα καθηµερινά (π.χ. λογαριασµοί προς πληρωµή)  

- Ενηµερώστε τις τοπικές υπηρεσίες, τους καταστηµατάρχες και την τοπική αστυνοµία για 
ενδεχόµενα προβλήµατα  

- Βεβαιωθείτε ότι φέρει µαζί του ταυτότητα και έχετε πάντα µια πρόσφατη φωτογραφία του  

Πώς να αντιµετωπίσετε την ανησυχία και τη νευρικότητα  

- Μείνετε ήρεµοι και µιλάτε ευγενικά  

- ∆ώστε στον ασθενή αρκετό χώρο για να µη νιώθει περιορισµένος  

- ∆ώστε του κάτι για να απασχολείται, π.χ. ένα µαντίλι  

- Βρείτε κάτι χρήσιµο που µπορεί να κάνει, π.χ. να διπλώνει πετσέτες  

- ∆ώστε του να πιεί λίγο νερό. Μπορεί να τον βοηθήσει να ηρεµήσει  

- Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας  

Πώς να εµποδίσετε την ανησυχία και τη νευρικότητα  

- Κόψτε του τα ροφήµατα που περιέχουν καφεϊνη  

- Προσπαθήστε να απλοποιήσετε το περιβάλλον του  

- Συµβουλευτείτε τον γιατρό, αν ο ασθενής είναι εξαιρετικά ανήσυχος  

Πώς να αντιµετωπίσετε το θυµό  

- Μείνετε ήρεµοι και µην το παίρνετε προσωπικά  

- Μη νιώθετε άσχηµα για το επεισόδιο, αφού ο ασθενής µε άνοια µάλλον θα το ξεχάσει σε λίγο  

Πώς να εµποδίσετε το θυµό  

- Προσπαθήστε να βρείτε τί προκάλεσε το θυµό, ώστε να το αποφύγετε στο µέλλον  

- Προσπαθήστε να µην ανακατευτείτε, αν δε χρειάζεται, ή να υπερβάλλετε για τη σοβαρότητα 
των πραγµάτων  

- Προσπαθήστε να µην δείχνετε προστατευτικοί ή αυταρχικοί  

Πώς να αντιµετωπίσετε την απάθεια  

- Μην εξαναγκάζετε το άτοµο µε άνοια να κάνει κάτι χωρίς τη θέλησή του  

- Ενθαρρύνετέ το να κάνει κάτι στο οποίο τα καταφέρνει  

- Συγχαρείτε το γι' αυτό που κατόρθωσε  
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- Προσπαθήστε να κρατάτε σε εγρήγορση το µυαλό και το σώµα του  

- Αφήστε το να σταµατήσει, µόλις κουραστεί ή το θελήσει  

- Προσπαθήστε να κινήσετε το ενδιαφέρον του (ευχάριστες δραστηριότητες, περίπατοι, µουσική 
κ.λπ.)  

Πώς να αντιµετωπίσετε το χάσιµο ή το κρύψιµο αντικειµένων και τις άδικες κατηγορίες 

- Καθησυχάστε τον ασθενή µε άνοια και βοηθήστε τον να βρει το χαµένο αντικείµενο  

- Προσπαθήστε να µην παίρνετε προσωπικά τις κατηγορίες  
 

Πώς να προλάβετε προβλήµατα που προκαλούνται από την απώλεια ή το κρύψιµο 
αντικειµένων  

- Προσπαθήστε να παρακολουθείτε πού φυλάσσει ο ασθενής διάφορα αντικείµενα και πού έχει 
την τάση να τα κρύβει  

- Κάντε αντίγραφα σηµαντικών αντικειµένων (κλειδιών, γυαλιών, εγγράφων κ.λπ.)  

- Μειώστε τον αριθµό των πιθανών κρυψώνων και ελέγχετε τα καλάθια απορριµµάτων πριν τα 
αδειάσετε  

- Ψάξτε για κρυµµένα και ''αποθηκευµένα'' τρόφιµα  

- Προειδοποιήστε τους άλλους προκαταβολικά, να µην παίρνουν προσωπικά τις κατηγορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την νόσο αλλά και την θεραπευτική αντιµετώπιση της, 
απευθυνθείτε στον γιατρός σας.  
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