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Α ώ
Απώτερος
σκοπός
ό της παρούσας
ύ
έρευνας
έ
είναι
ί η
σκιαγράφηση εκείνων των παραγόντων που
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της αντίληψης
σχετικά με την απώλεια της μνήμης καθώς και την
αλλοίωση των γνωστικών λειτουργιών των ατόμων
της τρίτης ηλικίας. Η μέχρι τώρα κρατούσα
αντίληψη
ηψη ήήταν ότι μ
με την
η πάροδο
ρ
των χρόνων
χρ
τα
άτομα τείνουν να έχουν σταδιακή απώλεια της
μνήμης
μ
ήμη και κατ’ επέκτασηη των εξαρτημένων
ρ ημ
από
αυτή γνωστικών λειτουργιών τους.



Η συστηματική, ωστόσο από μέρους μας, έρευνα
έδ
έδειξε
ξ όότι η μνήμη
ή δδε φθίνει
θί «αναγκαστικώς»
ώ με τα
χρόνια, αφού ο μηχανισμός της, αυτός καθ΄
εαυτός δεν είναι εκφυλιστικός
εαυτός,
εκφυλιστικός. Αντίθετα
Αντίθετα, η μνήμη
τείνει να χάνει το σθένος της και να αδυνατίζει με
τα χρόνια επειδή δεν εξασκείται συστηματικά.
συστηματικά Η
συστηματική εφαρμογή μνημονικών ασκήσεων,
εντόςς πλαισίων ανοικτής
ής προστασίας,
ρ
ς, σε ομάδα
μ
στόχο της τρίτης ηλικίας έδειξε ότι η μνήμη
μπορεί
μ
ρ να διατηρηθεί
ηρη
σε ικανοποιητικό
η
επίπεδο
εφαρμόζοντας λίγες, ολιγόλεπτες, εβδομαδιαίες
ασκήσεις.



ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
ΚΛΕΙΔΙΑ: τρίτη ηλικία
ηλικία, κατάθλιψη
κατάθλιψη,
γνωστική λειτουργικότητα, ανοϊκά σύνδρομα,
Al h
Altzheimer,
Altzheimer
, λειτουργικότητα, αυτοεξυπηρέτηση,
μνήμη

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ



Συμβατικά σε επίπεδο δημογραφικό και
κοινωνικοοικονομικόό θεωρείται
θ
ί γερασμένο
έ το
άτομο με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών.

ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ






- Η γήρανση
ή
είναι
ί ένα
έ αδιέξοδο
δ έξ δ με μόνη
ό λύτρωση
ύ
το θάνατο. Η προσωπική ανάπτυξη και
ολοκλήρωση σταματούν.
- Οι νοητικές
η ς λειτουργίες
ργ ς επιδεινώνονται και
προκαλούν δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο αλλά
και την
η έλλειψη
ψη ανοχής
χής από τον κοινωνικό
περίγυρο.
- Τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι βάρος για τις
οικογένειές τους

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Το πρωτίστης σημασίας σημείο στην έννοια της ανοιχτής
προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην
Κοινότητα και σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν:
στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του
φιλικού περίγυρου. Φαινόμενα όπως η "ασυλοποιήση"
και ο "ιδρυματισμός" και πολλές φορές η "κατάθλιψη",
έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής
της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο μακριά από τον
απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής
περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων. Στα πλαίσια αυτής
της λογικής δημιουργήθηκαν τα πρώτα ΚΑΠΗ.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ


Ο καθένας μας μπορεί να αισθάνεται λίγο
στεναχωρημένος πότε πότε. Είναι μέρος της ζωής
μας Όταν όμως η ίδια στεναχώρια υπάρχει και
μας.
μετά από μια καλή ταινία ή από μία επίσκεψη σε
συγγενείς, το πρόβλημα μπορεί να είναι λίγο
σοβαρότερο.



Η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, δοκιμάζει τους
ηλικιωμένους που πολλές φορές παραμένουν
αδιάγνωστοι, και επιβαρύνει τις οικογένειες τους
και το κοινωνικό σύνολο. Η συχνότητα
χ η εμφάνισης
μφ
ης
της κατάθλιψης αυξάνει με την ηλικία, όπως
δείχνουν διεθνείς στατιστικές. Επιπλέον μόνο ένα
μικρό ποσοστό των ηλικιωμένων καταθλιπτικών
που δεν ξεπερνά το 20% λαμβάνει κατάλληλη
αντικαταθλιπτική
θλ
ή αγωγή.
ή Συνοπτικά
Σ
ά θα
θ μπορούσε
ύ
να υποστηριχθεί ότι η κατάθλιψη στους
ηλικιωμένους είναι μία από τις πιο
υποδιαγνωσμένες και ελλιπώς αντιμετωπιζόμενες
νόσους.



Όπως ορίζεται από τα δύο διεθνή ταξινομικά
συστήματα
ήμ
DSM IV της
η Αμερικάνικης
μρ
η
Ψυχιατρικής Εταιρείας και ICD
ICD--10 της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
Υγείας, για τη διάγνωση
της κατάθλιψης απαιτείται η ύπαρξη
καταθλιπτικών
θλ
ώ συμπτωμάτων,
ά
για δύο
δύ τουλάχιστον
λά
εβδομάδες, όπως:

* Συναίσθημα (μελαγχολία, απώλεια
ενδιαφέροντος, αίσθημα απελπισίας)
* Ψυχοκινητικές διαταραχές (διέγερση ή
καταστολή)
ρ χ (ελαττωμένη
* Γνωστικές διαταραχές
αυτοεκτίμηση, ενοχές, αυτοκτονικός ιδεασμός,
διαταραχή
ρ χή στηη μνήμη
μ ήμη και συγκέντρωση)
γ
ρ η)
* Σωματικά συμπτώματα (μεταβολές στον ύπνο,
ρ , την
η όρεξη,
ρ η, τηη σεξουαλικήή επιθυμία)
μ ) και
το ββάρος,
* Κοινωνική απόσυρση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ



Είναι λάθος να θεωρείται μια καταθλιπτική
δ
διαταραχή
ή ως ""φυσιολογική
λ
ή και αποδεκτή"
δ ή" της
ηλικίας. Οι στόχοι της θεραπείας
συμπεριλαμβάνουν:



1) Μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης,
κατάθλιψης
2) Μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης,
3) Καλυτέρευση της ποιότητας ζωής
4) Μείωση της θνησιμότητας
5) Μείωση του κόστους θεραπείας.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ALZHEIMER ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΙΑ


Άνοια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να
ρ γρ ψ τα συμπτώματα
μ μ
μ
μιας μ
μεγάλης
γ η ομάδας
μ
περιγράψει
ασθενειών που προκαλούν σταδιακή παρακμή στη
λειτουργία ενός ατόμου
ατόμου. Είναι ένας γενικός όρος
που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
απώλεια
ώλ της μνήμης,
ή
διανοητικότητας,
δ
ό
λογικής,
λ
ή
κοινωνικότητας και αυτών που θεωρούνται
φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις.



Τα περισσότερα άτομα με άνοια είναι
προχωρημένης
ρ χ ρημ η ηηλικίας,, αλλά είναι σημαντικό
ημ
να
θυμάστε ότι τα περισσότερα ηλικιωμένα άτομα
δεν παθαίνουν άνοια.
άνοια Δεν αποτελεί μια
φυσιολογική εξέλιξη των γηρατειών. Άνοια μπορεί
να συμβεί
β ί σε οποιοδήποτε
δή
άτομο,
ά
αλλά
λλά είναι
ί
συνηθέστερο μετά την ηλικία των 65 χρονών.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΟΙΑΣ









Νόσος Αλτσχάιμερ
Αγγειακή άνοια
Νόσος Πάρκινσον
Άνοια με Λιούη σώματα
Εκφυλισμός Προσθίου Εγκεφαλικού Λοβού
Νό
Νόσος
Χάντιγκτον
Χά
Άνοια που σχετίζεται
χ ζ
με
μ το αλκοόλ (Σύνδρομο
(
ρ μ
Κορσάκωφ)
Νόσος Κρουτσφέλντ
Κρουτσφέλντ--Τζάκομπ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ
ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ








Απώλεια μνήμης που επηρεάζει τις καθημερινές
ρ ηρ η
δραστηριότητες
Δυσκολία Εκτέλεσης καθημερινών εργασιών
Αποπροσανατολισμός
Α
λ ό χρόνου
ό και χώρου
ώ
Προβλήματα
ρ β ήμ στηη γγλώσσα
Προβλήματα με την αφηρημένη σκέψη
Κακή ή μειωμένη κρίση





Προβλήματα λαθεμένης τοποθέτησης πραγμάτων
Αλλαγές στην προσωπικότητα ή συμπεριφορά
Απώλεια πρωτοβουλίας

ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ


Τ κεντρικόό και πρώιμο
Το
ώ
σύμπτωμα
ύ
της άάνοιας
είναι η έκπτωση της μνήμης, η οποία είναι
αναμενόμενη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας
και δεν εξελίσσεται απαραίτητα σε νόσο
Alzheimer.. Πολλοί ηλικιωμένοι βιώνουν
Alzheimer
δυσκολίες στο να ανακαλέσουν συγκεκριμένες
πληροφορίες, όταν όμως τους δοθεί αρκετός
χρόνος τελικά τα καταφέρνουν.
χρ
φρ
Το να ανησυχεί
η χ
κανείς για τη μνήμη του, συχνά επιδεινώνει την
η
κατάσταση.



Η αλήθεια είναι ότι η μνήμη ελαττώνεται
φφυσιολογικά
γ μ
με το πέρασμα
ρ μ του χρόνου,
χρ
, αλλά
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ικανοποιητικά
με κάποια βοήθεια και άσκηση
άσκηση. Οι άνθρωποι
συνήθως αρχίζουν να παραπονιούνται για τη
μνήμη
ή τους στα τριάντα
ά και κάτι.
ά Σ
Στα 40 αρχίζει
ίζ
κανείς να ανησυχεί. Στα 60 φοβάται ότι θα πάθει
νόσο Alzheimer.
Alzheimer. Είναι υποκειμενική αίσθηση ή
ρ γμ
η
πραγματικότητα;



Σήμερα οι ειδικοί πιστεύουν ότι, καθώς
μεγαλώνουμε, η ικανότητά μας να μαθαίνουμε
καινούργιες πληροφορίες και να τις ανακαλούμε
όταν χρειάζεται, μειώνεται σταδιακά. Στο γήρας,
η κινητοποίηση της μνήμης είναι αργή και
δύσκολη. Υπάρχει καθυστέρηση στην επεξεργασία
των πληροφοριών και δυσχέρεια ανάκλησης
κύριων ονομάτων. Ο,τι χάνεται πάντως σε εύρος,
κερδίζεται σε βάθος και στοχαστικότητα.
στοχαστικότητα

 Μερικές
έ

πρακτικές
έ συμβουλές
β λέ που
απευθύνονται σε συγγενείς και όσους
φροντίζουν άτομα που πάσχουν από
Alzheimer









δ
δημιουργήστε
ή
συνήθειες
ήθ
αλλά
λλά κρατήστε
ή
τα
πράγματα φυσιολογικά
υποστηρίξτε την ανεξαρτησία του ατόμου
διατηρήστε την αξιοπρέπεια του ατόμου
αποφύγετε τις συγκρούσεις
απλοποιείστε
ί
τις δραστηριότητες
ό
διατηρείστε
ηρ
την
η αίσθηση
η η του χ
χιούμορ
μ ρ σαςς
αξιοποιείστε τις ικανότητες που διαθέτει το
άτομο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡ
ΕΥΝΑΣ


Είναι η σκιαγράφηση εκείνων των παραγόντων
που συμβάλλουν
μβ
στη
η διαφοροποίηση
φ ρ
η η της
ης
αντίληψης σχετικά με την απώλεια της μνήμης,
την κατ’
κατ επέκταση αλλοίωση των γνωστικών
λειτουργιών καθώς και τον περιορισμό του
φαινομένου
έ
μέσω
έ της εξάσκησης
ξά
του
μνημονικού συστήματος των ατόμων της τρίτης
ηλικίας εντός (αλλά και εκτός) των πλαισίων
ανοικτής
ή προστασίας.
προστασίας
ρ
.



Ειδικότερα στην έρευνα μελετήθηκε δείγμα
ηλικιωμένων ατόμων από το γενικό πληθυσμό
με τη διαδικασία της συμπτωματικής
δειγματοληψίας και στα οποία χορηγήθηκαν τα
ερωτηματολόγια Mini Mental State
Examination (M
(M.M.S.E.)
M S E ), η κλίμακα
γεροντικής κατάθλιψης GDS
GDS--15, η
νευροψυχολογική εκτίμηση clock (ρολόι), η

κλίμακα καθημερινών δραστηριοτήτων IADL
(Instrumental
(Instr mental Activities of Dail
Daily Living) (4)
και η κλίμακα AMTS (Abbreviated Mental
Test
T t Score)
S
) (5).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ









Η γνωστική δυσλειτουργία των ατόμων της τρίτης
ηλικίας είναι μη αναστρέψιμη και με τα χρόνια
εκφυλιστική.
Η γνωστική δυσλειτουργία των ατόμων της τρίτης
ηλικίας δεν επηρεάζεταιεπηρεάζεται-βελτιώνεται μέσα από
ασκήσεις μνήμης
μνήμης.
Η σοβαρή γνωστική δυσλειτουργία πλήττει τους
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ανεξάρτητα από την
ηλικία τους.
Η γνωστική δυσλειτουργία των ατόμων της τρίτης
ηλικίας δεν σχετίζεται με την πιθανή κατάθλιψη που
αυτοί μπορεί να εμφανίσουν

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

44%
56%



Σχήμα 1:
1: Κυκλικό διάγραμμα της κατανομής των
300 ατόμων του δείγματος ως προς την φύλο. Το
μεγαλύτερο
μ
γ
ρ ποσοστό ((56
56%)
%)) ήταν
ή γυναίκες.
γ

65-69 ΧΡΟΝΩΝ
70-74 ΧΡΟΝΩΝ

19%

37%

75-79 ΧΡΟΝΩΝ
80-85 ΧΡΟΝΩΝ

23%
21%



Σχήμα 2: Κυκλικό διάγραμμα της κατανομής των
μ του δείγματος
γμ ς ωςς προς
ρ ς την
η ηηλικία. Το
300 ατόμων
μεγαλύτερο ποσοστό (37
(37%)
%) ήταν ηλικίας 8080-85
χρ
χρόνων.



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
ατόμων του δείγματος ως προς το M.M.S.E πριν τη
διενέργεια ασκήσεων μνήμης στην ομάδα.
ΣΟΒΑΡΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

26%

ΜΕΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

7%

36%
31%



ΕΛΑΦΡΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚ
Ο ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

Σχήμα 3: Το μεγαλύτερο ποσοστό (36%) εμφάνισε

μέτρια γνωστική διαταραχή.



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
ατόμων του δείγματος ως προς το M.M.S.E μετά τη
διενέργεια ασκήσεων μνήμης στην ομάδα.
ομάδα.
Σ ΟΒΑ ΡΗ
ΓΝΩ Σ ΤΙΚΗ
Δ ΙΑ ΤΑ ΡΑ ΧΗ

29%

6%

19%

ΜΕΤΡΙΑ
ΓΝΩ Σ ΤΙΚΗ
Δ ΙΑ ΤΑ ΡΑ ΧΗ
ΕΛ Α ΦΡΑ
ΓΝΩ Σ ΤΙΚΗ
Δ ΙΑ ΤΑ ΡΑ ΧΗ

46%



ΦΥ Σ ΙΟΛ ΟΓΙΚ
Ο ΓΝΩ Σ ΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔ Ο

Σχήμα 4: Το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) εμφάνισε ελαφριά
γγνωστικήή διαταραχή.
ρ χή



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
ατόμων του δείγματος ως προς την κλίμακα GDS
GDS--15 πριν
παρακολουθήσουν
λ θή
την ομάδα.
ομάδα
άδ .
Α ΠΟΥ Σ ΙΑ
ΚΑ ΤΑ ΘΛ ΙΨΗΣ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑ ΤΑ ΘΛ ΙΨΗ

7%

ΣΟ
ΟΒΑ ΡΗ
ΚΑ ΤΑ ΘΛ ΙΨΗ

42%



51%

Σχήμα 5 : Το μεγαλύτερο ποσοστό (51%) εμφάνισε απουσία
κατάθλιψης.
ψη



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
GDS--15
ατόμων του δείγματος ως προς την κλίμακα GDS

αφούύ παρακολούθησαν
λ ύθ
την ομάδα.
άδ

Α ΠΟΥ ΣΙΑ
ΚΑ ΤΑ ΘΛ ΙΨΗΣ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑ ΤΑ ΘΛ ΙΨΗ

6%

ΣΟΒΑ ΡΗ
ΚΑ ΤΑ ΘΛ ΙΨΗ

28%
66%



Σχήμα 6: Το μεγαλύτερο ποσοστό (66%) εμφάνισε
απουσία κατάθλιψης
κατάθλιψης.



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
ατόμων του δείγματος ως προς τη δοκιμασία του

ρολογιού
λ ύ πριν παρακολουθήσουν
λ θή
την ομάδα.
άδ

Α ΠΟΥ Σ ΙΑ
ΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ
Α ΝΕΠΑ ΡΚΕΙΑ Σ
Α ΡΧΟΜΕΝΗ
ΓΝΩΣ ΤΙΚΗ
Α ΝΕΠΑ ΡΚΕΙΑ

12%
41%

Σ Α ΦΗΣ
ΓΝΩΣ ΤΙΚΗ
Α ΝΕΠΑ ΡΚΕΙΑ

47%



Σχήμα 7: Το μεγαλύτερο ποσοστό (47%) εμφάνισε

αρχόμενη γνωστική ανεπάρκεια
ανεπάρκεια.



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
ατόμων του δείγματος ως προς τη δοκιμασία του

ρολογιού
λ ύ αφούύ παρακολούθησαν
λ ύθ
την ομάδα.
άδ
Α ΠΟΥ Σ ΙΑ
ΓΝΩ Σ ΤΙΚΗΣ
Α ΝΕΠΑ ΡΚΕΙΑ Σ
Α ΡΧΟΜΕΝΗ
ΓΝΩ Σ ΤΙΚΗ
Α ΝΕΠΑ ΡΚΕΙΑ

6%
31%
63%



Σ Α ΦΗΣ
ΓΝΩ Σ ΤΙΚΗ
Α ΝΕΠΑ ΡΚΕΙΑ

Σχήμα 8: Το μεγαλύτερο ποσοστό (63%) εμφάνισε

απουσία γνωστικής ανεπάρκειας
ανεπάρκειας.



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
IADL,,
ατόμων του δείγματος ως προς την κλίμακα IADL

πριν παρακολουθήσουν
λ θή
την ομάδα.
άδ

ΑΠΟΥΣΙΑ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9%

ΕΛΑΦΡΑ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

13%

ΜΕΤΡΙΑ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

41%



37%

ΣΟΒΑΡΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σχήμα 9: Το μεγαλύτερο ποσοστό (41%) εμφάνισε

μέτρια δυσλειτουργία .



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
IADL,,
ατόμων του δείγματος ως προς την κλίμακα IADL

αφούύ παρακολούθήσαν
λ ύθή την ομάδα.
άδ

ΑΠΟΥΣΙΑ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΛΑΦΡΑ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7%

32%

26%

ΜΕΤΡΙΑ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΟΒΑΡΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

35%



Σχήμα 10: Το μεγαλύτερο ποσοστό (35%) εμφάνισε
ελαφρά δυσλειτουργία
δυσλειτουργία.



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
AMITS,,
ατόμων του δείγματος ως προς την κλίμακα AMITS

πριν παρακολουθήσουν
λ θή
την ομάδα.
άδ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

43%
57%



Σχήμα 11: Το μεγαλύτερο ποσοστό (57%) εμφάνισε
διαταραχή γνωστικής λειτουργίας.
λειτουργίας



Κ
Κατανομήή ((απόλυτες
όλ
και σχετικές
έ συχνότητες)
ό
) των 60
ατόμων του δείγματος ως προς την κλίμακα AMITS

αφούύ παρακολούθησαν
λ ύθ
τις ομάδες.
άδ

32%

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

68%



Σχήμα 12:
12: Το μεγαλύτερο ποσοστό (68
(68%)
%) εμφάνισε
απουσία γνωστικής δίαταραχης.
δίαταραχης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ


Με βάση την ανάλυση των ευρημάτων
ευρημάτων,
συμπεράναμε ότι η γνωστική δυσλειτουργία των
ατόμων της τρίτης ηλικίας δεν είναι μη
αναστρέψιμη (επομένως είναι αναστρέψιμη) και
άρα δεν είναι απαραίτητα εκφυλιστική.



Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των
ρ ημ
γ που χχορηγήθηκαν
ρηγή η
σε πρώτη
ρ η
ερωτηματολογίων
φάση (πρώτη επαφή των ηλικιωμένων ατόμων με
το ανοικτό πλαίσιο προστασίας ΚΑΠΗ) με τα
αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που
χορηγήθηκαν
ήθ
σε δδεύτερη
ύ
φάση
ά ((περίπου
ί
τρεις
μήνες μετά) στα ίδια άτομα προκύπτει ότι η
γνωστική λειτουργικότητα αυτών των ατόμων
ββελτιώθηκε
η αισθητά.
η



Επομένως δεν είναι εκφυλιστικά μη αναστρέψιμη
και άρα
ρ απορίπτεται
ρ
η μηδενική
μη
ή υπόθεσήή μας
μ (Η
(Η
γνωστική δυσλειτουργία των ατόμων της τρίτης ηλικίας
είναι μη αναστρέψιμη και με τα χρόνια εκφυλιστική)
εκφυλιστική)
υπερ της εναλλακτικής ((Η
Η γνωστική δυσλειτουργία
των ατόμων
ό
της τρίτης
ί ηλικίας
λ ί είναι
ί αναστρέψιμη
έψ και με
τα χρόνια δεν είναι εκφυλιστική).
εκφυλιστική).



Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των
ερωτηματολογίων
ρ ημ
γ που χχορηγήθηκαν
ρηγή η
σε πρώτη
ρ η φάση
φ η
(πρώτη επαφή των ηλικιωμένων ατόμων με το ανοικτό
πλαίσιο προστασίας ΚΑΠΗ) με τα αποτελέσματα
των ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν σε δεύτερη
φάση (περίπου τρεις μήνες μετά) στα ίδια άτομα και
εφόσων είχε εφαρμοστεί σε αυτά ειδικό πρόγραμμα
μνημονικών αασκήσεων
κή εων (για χρονικό διά
διάστημα
τημα 3
μηνών), προκύπτει ότι η γνωστική λειτουργικότητα
αυτών
ώ των ατόμων
ό
β λ ώθ
βελτιώθηκε
αισθητά.
θ ά



Επομένως δεν είναι εκφυλιστικήεκφυλιστική-μη αναστρέψιμη
αλλά,
λλά αντίθετα,
ίθ
είναι
ί αναστρέψιμη,
έψ
ειδικότερα
δ ό
με
τη βοήθεια και προγραμμάτων άσκησης της
μνήμης και άρα απορίπτεται η μηδενική υπόθεσή
μας
μ (Η
(Η γγνωστικήή δυσλειτουργία
ργ των ατόμων
μ της
η τρίτης
ρ η
ηλικίας δεν επηρεάζεταιεπηρεάζεται-βελτιώνεται μέσα από ασκήσεις
μνήμης)) υπερ της εναλλακτικής (Η
μνήμης
(Η γνωστική
δυσλειτουργία των ατόμων της τρίτης ηλικίας
επηρεάζεται--βελτιώνεται μέσα από ασκήσεις μνήμης).
επηρεάζεται
μνήμης
μνήμης)).
)



Συγκριτικές στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι
απαντήσεις
ή
στα ερωτηματολόγιαερωτηματολόγια
λό -κλίμακεςκλίμακες
λί
δοκιμασίες επηρεάζονταν (δηλαδή εμφάνισαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές) με το
ημ γρ φ στοιχείο
χ ηλικία.
η
δημογραφικό



[ενδεικτικά: ΗλικίαΗλικία-Ερωτηματολόγιο M.M.S.E.:
x²=11.31/ p=0.04/ df
df=9,
=9, ΗλικίαΗλικία-Δοκιμασία Ρολόι:
x²=15.22// p=0.04// df=7]
df=7]



Δηλαδή η σοβαρή γνωστική διαταραχή
εμφανίζεται
μφ
στηη συντριπτική
ρ
ή της
η πλειοψηφία
ψηφ στις
μεγαλύτερες ηλικίες (80(80-85 χρόνων), ενώ αντίθετα
το φυσιολογικό γνωστικό επίπεδο το συναντάμε
όλο και περισσότερο (ποσοστιαία) καθώς η ηλικία
μικραίνει.
ί



Είναι εύλογο, ότι ένα θέμα με τόσο μεγάλες και
β ρ επιδράσεις
ρ
και ταυτόχρονα
χρ
με
μ ποίκιλες
σοβαρές
προεκτάσεις για τη ζωή της κάθε κοινωνίας, να
μην εξαντλείται στα στενά πλαίσια μιας
ερευνητικής εργασίας. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο
αλλά
λλά και αναγκαίο,
ί να συνεχιστούν
ύ οι έρευνες
έ
και
να διερευνηθούν διάφορες πτυχές του φαινομένου
αυτού, όπως:







συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
μ
μνημονικών
ημ
ασκήσεων
ή
σε μηνιαία
μη
ββάσηη
τυχόν ταύτιση ή διαφοροποίηση των ασκήσεων σε
άτομα πάσχοντα από οποιασδήποτε μορφής
άνοια και των φυσιολογικών ατόμων
μελέτη των ασκήσεων αυτών σε διαπολιτισμικό
επίπεδο





τους παράγοντες εκείνους, κοινωνικούς και
οικονομικούς,
μ
, που εμπλέκονται
μ
και επηρεάζουν
ηρ
τηη
γνωστική λειτουργικότητα των ατόμων
και μάλλον το σημαντικότερο όλων
και,
όλων,
προγραμμάτων άσκησης των γνωστικών
λειτουργιών με δυνατότητα εφαρμογής στα
πλαίσια ανοικτής προστασίας (ΚΑΠΗ)

ΕΝΔΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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