
 

 

Θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ δεν υπάρχει, μπο-
ρούν να καταπολεμηθούν  όμως με φάρμακα κάποια 
από τα συμπτώματα, όπως: άγχος, κατάθλιψη, ψευδαι-
σθήσεις, αϋπνία, σύγχυση. Όπως κάθε χημικό φάρμα-
κο έχει παρενέργειες έτσι κι αυτά, δεν ανταποκρίνονται 
σε όλους τους αρρώστους γι αυτό και πολλές φορές οι 
γιατροί αποφεύγουν να τα χορηγούν. 
Η ανακούφιση των αρρώστων αυτών στηρίζεται στην 
κατάλληλη περιποίηση  τους  αλλά και στην εκπαίδευ-
ση & φροντίδα του ατόμου που φροντίζει τον άρρωστο. 
Σκοπός της φροντίδας είναι: Το άτομο που φροντίζει 
τον άρρωστο να αναγνωρίζει τις ανάγκες και τα προ-
βλήματα του και να τα αντιμετωπίζει (νοητικά- ψυχικά 
και σωματικά), δηλαδή, να παρατηρεί, να αξιολογεί και 
να αντιμετωπίζει κάθε νοητική αλλαγή, αλλαγή στην 
προσωπικότητα, την προβληματική συμπεριφορά, τα 
ψυχιατρικά προβλήματα και τα προβλήματα που σχετί-
ζονται  με την καθημερινότητα. 
Α. Φροντίδα αρρώστου 
1ον Ασφαλές περιβάλλον. Το περιβάλλον του αρρώ-
στου πρέπει να είναι ήρεμο, άνετο και ασφαλής,  για 
πρόληψη ατυχημάτων και για καλή επικοινωνία. Ο θό-
ρυβος και τα πολλά οπτικά ερεθίσματα επηρεάζουν  
αρνητικά το άτομο. 

2ον  Κοινωνικότητα. Το άτομο να ασχολείται με δημι-
ουργική απασχόληση, να έρχεται σε επαφή με άλλα 
άτομα. Οι άρρωστοι με άνοια χάνουν την ικανότητα της 
επικοινωνίας, η  ανάγκη όμως για επικοινωνία με τους 
άλλους είναι τόσο σπουδαία, όσο η τροφή και το νερό. 
Οι ερωτήσεις που θα γίνονται σε αυτούς τους αρρώ-
στους να είναι έτσι διατυπωμένες ώστε να χρειάζεται 
μονολεκτική απάντηση. 
3ον Άσκηση. Η πνευματική & η σωματική άσκηση προ-
στατεύει έως ένα βαθμό τον εγκέφαλο από την απώλεια 
μνήμης.  
Α. Μελέτη για το Αλτσχάιμερ στο Βανκούβερ του Κανα-
δά έδειξε ότι: «…όσοι περπατούν με μέτριο ρυθμό 
τρεις φορές την εβδομάδα επί ένα χρόνο, αυξάνουν 
το μέγεθος της περιοχής του εγκεφάλου που εμπλέκε-
ται στη διαδικασία της μνήμης». 
 Β. Μια δεύτερη μελέτη «….ερευνητές από τα πανεπι-
στήμια της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά και του 
Ιλινόις στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένες γυναί-
κες ηλικίας 70 - 80 ετών με ήπια συμπτώματα άνοιας, 
οι οποίες έκαναν βαράκια δύο φορές την εβδομάδα, 
μετά από έξι μήνες εμφάνισαν βελτιωμένες επιδόσεις 
στα μνημονικά και λοιπά νοητικά τεστ. Μία δεύτερη 
ομάδα γυναικών που έκαναν αεροβική άσκηση 
(περπάτημα) και μία τρίτη ομάδα που έκαναν ασκή-
σεις ισορροπίας, επίσης δύο φορές εβδομαδιαίως 
και επί έξι μήνες, εμφάνισαν μικρότερη νοητική βελτίω-
ση» και 
Γ. Η τρίτη μελέτη από ερευνητές του ιαπωνικού Εθνι-
κού Κέντρου Γηριατρικής και Γεροντολογίας έδειξε επί-
σης ότι «οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας 
βελτιώνουν την μνήμη». Πηγή: http://
www.axortagos.gr/askisi-kata-tou-altsxaimer.html 
«Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η πνευ-
ματική άσκηση συμβάλλει στη δημιουργία νέων εγκε-
φαλικών κυττάρων, ενώ παράλληλα βοηθά τον εγκέφα-
λο να βρει νέους τρόπους για να εκτελέσει διεργασίες 
που ελέγχονται από αλλοιωμένες εγκεφαλικές περιο-
χές», Πηγή: http://reviews.in.gr/health/Alzheimer/ 
 
4ον Διατροφή. Με τη σωστή διατροφή γίνετε πρόληψη 
σε μερικούς από τους παράγοντες κινδύνου που 

έμμεσα βοηθούν στην εμφάνιση  βλαβών  των νοητι-
κών λειτουργιών του ατόμου, όπως: Αρτηριακή υπέρτα-
ση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστερολαιµία, υ-
περλιπιδαιμία, αλκοολισμός.  
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πιο κάτω τροφές θα δια-
τηρήσουν τον άτομο  υγιές (νου – ψυχή - σώμα):  
Α. Τα Ψάρια. Ο σολομός, το σκουμπρί, ο τόνος, σαρδέ-
λα και πολλά άλλα ψάρια είναι πλούσια σε Ω3 λιπαρά 
οξέα -τα οποία είναι άκρως υγιεινά για την καρδιά - 
καθώς και σε δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA). 
«…Το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ είναι πολύ σημαντικό για 
τη φυσιολογική λειτουργία των νευρώνων του εγκεφά-
λου», λέει χαρακτηριστικά η Μόρις. Πηγή: http://
www.directnews.gr/health/  
Β. Η βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξει-
δωτικό που βοηθά στην προστασία των νευρώνων και 
των νευροκυττάρων. Στη νόσο του Αλτσχάιμερ, οι νευ-
ρώνες σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου 
«πεθαίνουν», κάτι που σιγά - σιγά οδηγεί στην επιδεί-
νωση της αντίληψης.  
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε είναι: Το ελαιόλαδο, 
οι ξηροί καρποί, φιστίκια και το φυστικοβούτυρο (οι δύο 
αυτές τροφές βοηθάνε στη διατήρηση της καλής λει-
τουργίας της καρδιάς και του εγκεφάλου), τα δημητρια-
κά ολικής άλεσης, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (το 
σπανάκι, το μπρόκολο κ.λ.π.), ηλιόσποροι (είναι πλού-
σιοι σε φυτοστερόλες και φυλλικό οξύ και επομένως 
ευεργετικοί για την καρδιά) και οι σπόροι γενικότερα, το 
αβοκάντο(περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Ε και 
C, βοηθάει στην υγιή ροή του αίματος και στη μείωση 
της αρτηριακής πίεσης, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην 
πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων), τα αμύγδαλα 
και τα φουντούκια(βοηθούν στην καλή υγεία του εγκε-
φάλου και της καρδιάς).  
«..Νέες έρευνες έδειξαν ότι τα μπλε μούρα, οι φράουλες 
και άλλα είδη βατόμουρου, μπορούν να αποτρέψουν 
την επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών και της 
μνήμης, από βλάβες στον εγκέφαλο που προκαλούνται 
με την ηλικία». Πηγή: http://www.clickatlife.gr/story/
diatrofi/katapolemiste-to-altsxaimer-me-sosti-diatrofi 
Γ.Τ ο κόκκινο κρασί 
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που καταναλώνουν 
μέτριες ποσότητες κόκκινου κρασιού, μπορεί να κινδυ-
νεύουν να εμφανίσουν Αλτσχάιμερ σε μικρότερο ποσο-
στό από τους υπόλοιπους. 
Προτιμείστε τη  μεσογειακή διατροφή  η οποία φαίνεται 
ότι μειώνει τον κίνδυνο της ήπιας γνωστικής δυσλει-
τουργίας που μπορεί να εξελιχθεί στη νόσο Αλτσχάι-
μερ. Η μεσογειακή διατροφή μειώνει επίσης τη δημι-
ουργία φλεγμονών, το οξειδωτικό στρες, καθώς και 
άλλες αιτίες αγγειακού κινδύνου π.χ. υπέρταση. 
5ον Μείωση του άγχους, της επιθετικότητας, της αϋ-
πνίας  και της κατάθλιψης με χορήγηση φαρμάκων μό-
νο εάν ο γιατρός, σας χορηγήσει συνταγή φαρμάκων. 
6ον Ο άρρωστος  να αποφεύγει τις συναισθηματικά 
φορτισμένες καταστάσεις γιατί  θα έχει  έξαρση των 
συμπτωμάτων και θα σας αντιστέκεται με επιθετικότη-
τα. 
Β. Χρήσιμες συμβουλές στα άτομα που φροντίζουν 
τον άρρωστο 
1ον Προσέγγιση. Προσεγγίστε τον άρρωστο με ηρεμία, 
με αγάπη, με φιλική διάθεση, εάν είστε βιαστικοί, αγχώ-
δεις και  εκνευρισμένοι αυτό που θα εισπράξετε θα είναι 
αντίδραση και επιθετικότητα. 
2ον  Ρεαλισμός. Γνωρίστε την πραγματικότητα, δεχτείτε 
την και αποδεχτείτε την. ΜΗΝ περιμένετε να «δείτε αυ-
τά που εσείς θέλετε». 
3ον  Οι άρρωστοι με άνοια αρκετές φορές παραμελούν 
την ατομική τους υγιεινή. Φροντίστε ο άρρωστος σας να 
είναι καθαρός, κτενισμένος, ξυρισμένος, περιποιημέ-
νος, φροντίστε το στόμα του(καθαρά δόντια και στομα-
τική κοιλότητα χωρίς άφθες) για τον ίδιο αλλά και να 
είναι κοινωνικά αποδεκτός, εάν είναι κλινήρης ΜΗ ξε-
χνάτε να κάνετε πρόληψη κατακλίσεων. Βλέπε σχετικά 
άρθρα 13 &20/1/2012. 
4ον Παραλήρημα- ψευδαισθήσεις. Ακούτε, παρακολου-
θείτε και με πολύ αγάπη (αν βρίζει ή λέει απρεπείς κου-
βέντες), προσπαθήστε διακριτικά να αντικαταστήσετε 
τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Μη διαφωνείτε και παρα-
μείνετε ψύχραιμος . 
5ον Υποχώρηση. Για να αποφύγετε τη σύγκρουση και 
την επιθετική του συμπεριφορά να υποχωρείτε, η επι-
θετική συμπεριφορά οφείλεται στην αρρώστια του και 

μην την παίρνετε προ-
σωπικά. 
6ον Όταν μιλάτε μαζί του 
να χρησιμοποιείτε απλές 
κατανοητές λέξεις, μην 
τον διακόπτετε, μην τον 
κρίνεται, μην τον διορθώ-
νετε, μη διαφωνείτε και 
δείξτε ότι ενδιαφέρεστε γι 
αυτόν. Χρησιμοποιείστε 
οπτικά αντικείμενα για 
την αναγνώριση αντικει-
μένων και…για καλύτερη 
επικοινωνία. 
7ον Απασχόληση. Ανάλο-
γα με τα συμπτώματα της 
αρρώστιας θα του δίνεται 
μια δημιουργική απασχό-
ληση για να αποφύγετε την απογοήτευση και να μη 
νιώσει αποτυχημένος. 
Γ. Φροντίδα του ατόμου που φροντίζει τον 
άρρωστο   
Πολλές φορές η οικογένεια καλείται να φροντίσει ένα 
άρρωστο μέλος της για αρκετά χρόνια. Το άτομο που 
ασχολείται με τον άρρωστο,  συνήθως, είναι αυτό που 
δεν δουλεύει και βρίσκεται  στο σπίτι ή κάποιο συγγενι-
κό ή φιλικό πρόσωπο. 
Ο φροντιστής(το άτομο που αναλαμβάνει να φροντίζει 
τον άρρωστο) είναι ωφέλιμο  πριν ξεκινήσει , να παρα-
κολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τις 

άνοιες , για: 
 1ον Να ενημερωθεί σχετικά με τη νόσο (τα συμπτώμα-
τα, την εξέλιξη, πρακτικά θέματα της καθημερινότητας, 
κ.λ.π.) και 
2ον Να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να κάνει σωστή διαχείριση 
του άγχους του. 
Υπάρχουν Σωματεία & Εταιρείες «Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών»  
Α. Σωματείο Alzheimer Σερρών, Α  ΚΑΠΗ Δήμου Σερ-
ρών, Αγίας Σοφίας, 621 22 Σέρρες, Τηλέφωνο 6976-
860791  
 
Β. Στη Θεσσαλονίκη, Π. Συνδίκα 13, 546 43, Τηλέφωνο 
2310-810411, 2310-925802 και  
Γραμμή Βοήθειας: 2310-909000  
 
Γ. Στην Αθήνα είναι καθημερινά 9:00-16:00 στην οδό 
Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33 στο Παγκρά-
τι.  Τηλέφωνο 210-70.13.271, Fax: 210-60.12.239 και 
…σε αρκετές άλλες πόλεις. 
 
 Υπάρχει επίσης (προς το παρόν…) και το πρόγραμμα 
“Φροντίδα στο Σπίτι” που απευθύνεται σε οικογένειες 
ανοϊκών αρρώστων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, 
λόγω της βαρύτητας της αρρώστιας ή άλλων προβλη-
μάτων. Μια ομάδα από ψυχολόγο, νοσηλευτή ή γιατρό 
επισκέπτεται περιοδικά τις οικογένειες των αρρώστων  
προσφέροντας εντελώς δωρεάν: 
Πρωτοβάθμια φροντίδα 
Οργανωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη 
Εκπαίδευση 
Συμβουλευτική 
Διευκόλυνση στη μετακίνηση 
Επικοινωνία με την κοινότητα 
 Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. 
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