
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Κρανιοεγκεφαλικές 
Κακώσεις 

Οι επιπτώσεις στις γνωστικές λειτουργίες 
και πως να τις αντιμετωπίσετε.  

Συμβουλές για άτομα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οικογένειες, 
φροντιστές και ειδικούς. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Σχετικά με Αυτό το Έντυπο 

Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε από το Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για οικογένειες, φροντιστές και άτομα που ζουν με 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ). Σκοπός του είναι να 
συγκεντρώσει τα σημαντικότερα γνωστικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΚΕΚ και συμβουλές για την 
αντιμετώπισή τους.  
 
Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι η 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πως επηρεάζει την 
καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου. Περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το πως μπορεί να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής, να προωθηθεί η γρηγορότερη ανάρρωση και 
πως να προληφθεί η υπερφόρτωση και αρνητική 
επιβάρυνση της υγείας του φροντιστή. 

 
Τέλος, θα βρείτε στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων 
μνήμης και προσοχής κατάλληλες για ασθενείς με 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ωστόσο αποτελεσματικά 
εφαρμόσιμες και σε άλλες παθήσεις όπως: επιληψίες, 
εγκεφαλικά επεισόδια, επίκτητες βλάβες αλλά και λόγω της 
φυσιολογικής φθοράς κατά την βιολογική γήρανση.  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα του παραρτήματος 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 
http://www.cancyprus.org/resources.html 
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 KEK αναφέρεται ως μία επίκτητη προσβολή του 
εγκεφάλου από κάποια εξωτερική δύναμη  
πρόσκρουση, χτύπημα ή τράνταγμα ή διεισδυτικό 

τραύμα στο κεφάλι  που μπορεί να οδηγήσει σε 
προσωρινή ή μόνιμη βλάβη των γνωστικών, σωματικών και 
συναισθηματικών λειτουργιών παράλληλα με μία μειωμένη 
ή μεταβαλλόμενη κατάσταση της συνείδησης.  

Η KEK είναι μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηλείας, αναπηρίας και 
θανάτου, ανά το παγκόσμιο. Στην Ευρώπη, 1 εκατομμύριο άνθρωποι 
βιώνουν ΚΕΚ, ενώ στις ΗΠΑ ο αριθμός ανέρχεται στα 1.7 εκατομμύρια. 
Σήμερα, πάνω από 2% ή 40 εκατομμύρια του πληθυσμού ανά το παγκόσμιο 
ζουν με χρόνιες επιπτώσεις που προκαλούνται άμεσα από την ΚΕΚ. 

Η σοβαρότητα της ΚΕΚ διακρίνεται σε ήπια (κοινώς αποκαλούμενη 
διάσειση), μέτρια, ή σοβαρή. Η ήπια ΚΕΚ χαρακτηρίζεται από διαταραχή 
της συνείδησης ή σύγχυση που διαρκεί για μερικά λεπτά. Στην μέτρια ΚΕΚ 
η απώλεια των αισθήσεων ξεπερνά τα 30 λεπτά ενώ οι σοβαρές μορφές ΚΕΚ 
πάντοτε συνδέονται με σημαντική και παρατεταμένη απώλεια των 
αισθήσεων που διαρκεί πάνω από 24 ώρες. Περίπου 25% των ατόμων με 
ΚΕΚ αντιμετωπίζουν τις χρόνιες επιπτώσεις μέτριας ως σοβαρής ΚΕΚ. 

Ακόμα και ένας μικρός τραυματισμός στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει 
προσωρινή βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα με αποτέλεσμα την εξασθένιση 
στην λειτουργία του εγκεφάλου  διάσειση. Τα άτομα βιώνουν 
συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, ζαλάδες, προβλήματα, μνήμης, κόπωση, 
κατάθλιψη, ευερεθιστικότητα για εβδομάδες, μήνες έως και χρόνια μετά από 
έναν ελαφρύ τραυματισμό. 

Αίτια ΚΕΚ 
Δεδομένα από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (KEN) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου δείχνουν πως τα βασικά αίτια τραυματισμού σε 
παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών είναι οι πτώσεις και οι αθλητικές 
δραστηριότητες. Μέχρι 10% των εφήβων στην Κύπρο παρουσιάζουν 
επιπτώσεις μετά από τραύμα στον εγκέφαλο.  

Η 

 
Τι είναι οι Κρανιοεγκεφαλικές 

Κακώσεις  



Τροχαία
57%Πτώσεις

24%

Επιθέσεις
9%

Πεζοί 
5%

Πτώσεις 
Αντικειμένων

5%Ενώ στους ενήλικες, σύμφωνα 
με τα δεδομένα του ΚΕΝ, 
κύριες αιτίες σοβαρού 
τραυματισμού αποτελούν τα 
τροχαία, και ακολούθως τα 
τραύματα λόγω πτώσης.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Επιπτώσεις της ΚΕΚ 
 

Γνωστικές 
• Δυσκολίες στη Μνήμη για Πρόσφατα Γεγονότα & Γεγονότα του 

Παρελθόντος 
• Αργός Τρόπος Σκέψης & Ανταπόκρισης 
• Δυσκολία στη Συγκέντρωση 
• Δυσκολίες στην Έκφραση & Επικοινωνία 
• Αποπροσανατολισμός στο Χώρο, Χρόνο και Πρόσωπο 
• Δυσκολία στην Οργάνωση, Κρίση & Επίλυση Προβλημάτων 
• Δυσκολία στην Έναρξη Δραστηριοτήτων 

 

 
Συναισθηματικές 

• Αυξημένο Άγχος 
• Κατάθλιψη & Εναλλαγές στη Διάθεση 
• Παρορμητική Συμπεριφορά 
• Ευερεθιστότητα 
• Εγωκεντρική Συμπεριφορά 
• Δυσκολία στο Συναισθηματικό Έλεγχο 
• Έλλειψη Κοινωνικής Ευαισθησίας 
  
 

Σωματικές 

• Επιληπτικές Κρίσεις 
• Σπαστικότητα στους Μύες, Πάρεση ή Παράλυση, Απώλεια Ισορροπίας 
• Διαταραχές στην Όραση όπως Διπλωπία, Απώλεια Όρασης 
• Απώλεια Όσφρησης, Γεύσης, Διαταραχές στη Σίτιση & Κατάποση 
• Δυσκολία στην Ομιλία: Αργή, Κοπιαστική & Δυσαρθρική 
• Πονοκέφαλοι ή Ημικρανίες 
• Κόπωση, Διαταραχές Ύπνου 

 



 
 
 
 

 
 παρουσία σωματικών συμπτωμάτων σε άτομα μετά από ΚΕΚ αλλά 
και σε αυτούς που βιώνουν μεταδιασεισικό σύνδρομο   ένα σύνολο 
υποκειμενικών ενοχλήσεων που κάποια άτομα αναφέρουν μετά από 

μία ΚΕΚ ή διάσειση   είναι συχνή και παρεμβαίνει σημαντικά στην 
ικανότητα του ατόμου να δουλέψει πάνω στην αποκατάσταση των γνωστικών 
του ελλειμμάτων μετά τον τραυματισμό.  

Τα σωματικά αυτά συμπτώματα περιλαμβάνουν ζαλάδες, ναυτίες, 
πονοκεφάλους, προβλήματα στον ύπνο, ευαισθησία στο φως ή το θόρυβο, 
κόπωση, απώλεια μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, άγχος, 
θολή όραση, εμβοές  στα αυτιά και μερικές φορές ακόμα και ελλειμματική 
γεύση και όσφρηση. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι επίμονα για εβδομάδες, 
μήνες ή και χρόνια μετά τον τραυματισμό. Το αποτέλεσμα είναι τα άτομα να 
αισθάνονται σωματική δυσφορία, εξουθένωση και άγχος. Αυτά τα 
συμπτώματα με τη σειρά τους επηρεάζουν σημαντικά τη γνωστική τους 
ικανότητα παρεμβαίνοντας σημαντικά στην αποκατάστασή τους.    

Η παρακολούθηση και καταγραφή των συμπτωμάτων αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο που βοηθάει τα άτομα στην καλύτερη διαχείριση και κατανόηση των 
σωματικών τους συμπτωμάτων. Ανιχνεύοντας και καταγράφοντας σε ένα 
ημερολόγιο τα σωματικά συμπτώματα, τα άτομα μπορούν να ανακαλύψουν τι 
είναι αυτό που τα προκαλεί όπως και τι τα ανακουφίζει. Στην συνέχεια το 
ημερολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για τη δημιουργία κατάλληλων 
πλάνων με σκοπό την επαναφορά του ατόμου στα φυσιολογικά του επίπεδα 
λειτουργίας.  

Έτσι, το άτομο μαθαίνει να αναλύει το πως ήταν η μέρα του και πως το σώμα 
του ανταποκρίθηκε στα εξωτερικά ερεθίσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, η 
καταγραφή των σκέψεων και των συναισθημάτων γύρω από τις 
δραστηριότητες και τα γεγονότα, το βοηθάει με τον καιρό να αναγνωρίζει τα 
θετικά βήματα που κάνει όσο προχωράει η αποκατάστασή του. Τέλος, αφού 
μέσω της καταγραφής και αναγνώρισης των συμπτωμάτων έχει καταφέρει να 
τα διαχειρίζεται καλύτερα τότε μπορεί να εστιάσει στην ανάπτυξη ανοχής  
στην σταδιακά περισσότερη ανοχή του ερεθίσματος όπως έκθεση σε 
περισσότερο φως ή φασαρία. 
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 Παρακολουθώντας τα Σωματικά 
Συμπώματα  

 



 
 
 

 

αράλληλα με την καταγραφή και παρακολούθηση των 
συμπτωμάτων, μία άλλη τεχνική που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα 
να διαχειριστούν επιτυχώς τα συμπτώματά τους είναι η μίμηση. 

Μετά από μία ΚΕΚ το άτομο μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 
την προηγούμενη εμπειρία του με σκοπό να φανταστεί μία μελλοντική 
πράξη αλλά και τον εαυτό του μέσα σε αυτήν. Το αποτέλεσμα είναι να μην 
μπορεί να αναγνωρίζει τις γνωστικές και συναισθηματικές απαιτήσεις της 
πράξης, οι  οποίες όμως μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση και την υγεία 
του καθώς τον οδηγούν σε γνωστική υπερφόρτωση. Έτσι, παράλληλα με την 
καταγραφή των συμπτωμάτων και την αναγνώριση των περιβαλλοντικών 
ερεθισμάτων που τα προκαλούν, η εφαρμογή της τεχνικής της νοερής 
απεικόνισης των πράξεων/δραστηριοτήτων πριν τις κάνουν μπορεί να 
αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το άτομο 
κάνει νοερή πρόβα των μελλοντικών του δραστηριοτήτων αναγνωρίζοντας 
πως αυτές των επηρεάζουν. Τα βήματα είναι απλά: 

• Δημιουργήστε στο μυαλό σας μία εικόνα του μέλλοντος. Πως θα 
μοιάζει;  

• Πως θα δείχνετε εσείς μέσα σε αυτήν κάνοντας την δραστηριότητα;  
• Ταξιδέψτε μέσα στον χρόνο και δείτε τις κινήσεις που θα χρειαστεί 

να κάνετε για να την επιτύχετε 
• Αναλογιστείτε: Πως αισθάνομαι κάνοντας αυτήν την 

δραστηριότητα;  

Μέσω αυτής της τεχνικής τα άτομα μπορούν να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ του 
αριθμού και του τύπου των δραστηριοτήτων που κάνουν. 
Έτσι είναι λιγότερο πιθανό να καταπιαστούν με πολλές 
δραστηριότητες που τους υπερφορτώνουν σωματικά, 
νοητικά και γνωστικά με αποτέλεσμα το ξέσπασμα των 
συμπτωμάτων και ως εκ τούτου την παρεμπόδιση της 
αποκατάστασης. Ο στόχος είναι να μειωθεί το γνωστικό 
φορτίο ώστε το άτομο να μην οδηγείται στην εξάντληση. Είναι καλύτερα να 
γίνονται μικρά και σταδιακά βήματα προχωρώντας αργά και σταθερά προς 
την αποκατάσταση.   
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 Καταγραφή και Μίμηση 

 



 
 
 
 

 απώλεια µνήµης είναι ένα βασικό σύμπτωμα μίας μέτριας έως 
σοβαρής ΚΕΚ καθώς βλάπτονται δομές του εγκεφάλου που 
χειρίζονται την μνήμη και την μάθηση. Καθώς όμως η μνήμη είναι 

μία σύνθετη λειτουργία και αποτελείται από πολλά είδη, ένας τραυματισμός 
δεν επηρεάζει όλα τα είδη της στον ίδιο βαθμό. Η βραχυπρόθεσμη και η 
προοπτική μνήμη καθώς και η μνήμη γύρω από τα γεγονότα του ατυχήματος 
φαίνεται πως αποτελούν τα συνηθέστερα προβλήματα μνήμης μετά από 
ΚΕΚ. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, 
ωστόσο χρησιμοποιώντας αντισταθμιστικές στρατηγικές μνήμης μπορούν 
να μάθουν να χειρίζονται τα προβλήματα τους και να είναι λειτουργικοί στην 
καθημερινότητα.  

Βραχυπρόθεσμη Μνήμη 

Το άτομο μετά από μία μέτρια έως σοβαρή ΚΕΚ θα θυμάται γεγονότα και 
γνώσεις από το παρελθόν (μακροπρόθεσμη μνήμη) αλλά θα δυσκολεύεται 
να μάθει και να θυμάται νέες πληροφορίες, νέα γεγονότα και γενικότερα το 
τι συμβαίνει στην καθημερινότητά του. Αυτή είναι η βραχυπρόθεσμη μνήμη 
την οποία χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση άμεσων πληροφοριών και 
αποτελεί τον προθάλαμο της μακρόχρονης. Σε αυτήν γίνεται η περαιτέρω 
επεξεργασία με σκοπό την μόνιμη αποθήκευση ή διαγραφή των 
πληροφοριών.  

Προοπτική Μνήμη 

Η προοπτική μνήμη αφορά την ενθύμηση εκτέλεσης μιας 
προγραμματισμένης πράξης σε συγκεκριμένη στιγμή στο μέλλον. 
Είναι δηλαδή η μνήμη του να ‘θυμόμαστε να θυμηθούμε’.  Αυτό 
σημαίνει το να θυμόμαστε πλάνα και σχέδια για αρκετό διάστημα 
μέχρι να τα εκτελέσουμε.  

Μνήμη γύρω από το Ατύχημα 

Συχνά, μετά από μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι πιθανόν να μην 
μπορούν να ανακληθούν τα γεγονότα γύρω από το ατύχημα καθώς ο 
εγκέφαλος δεν τα έχει καταχωρήσει σαν ανάμνηση. Αν το άτομο  δεν μπορεί 
να τα ανακαλέσει το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το κάνει. Επίσης, πιθανή 
είναι η ύπαρξη μετατραυματικής αμνησίας – αδυναμία αποθήκευσης  
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 Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις και 
Μνήμη 

 



 

 

 

νέων αναμνήσεων από το ατύχημα και μετά,  η οποία μπορεί να διαρκέσει 
από λίγα λεπτά έως και κάποιες εβδομάδες, ανάλογα με την σοβαρότητα της 
κάκωσης. Αργότερα δεν θα υπάρχουν µνήµες από τη συγκεκριμένη περίοδο 
η οποία συχνά περιγράφεται από τα άτομα ως µια ονειρική και 
εξωπραγματική κατάσταση.  

Στρατηγικές Ενδυνάμωσης της Μνήμης 

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων είναι η υιοθέτηση 
αντισταθμιστικών στρατηγικών μνήμης. Αυτή η 
προσέγγιση περιλαμβάνει την χρήση απλών καθημερινών 

συσκευών μνήμης που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε στην 
καθημερινότητά μας (σημειωματάριο, βιβλίο διευθύνσεων, λίστα για τα 
ψώνια, υπενθύμιση στο κινητό). Σε αντίθεση με την κοινή άποψη ότι αυτά 
τα μέσα αποδυναμώνουν την μνήμη μας, στην πραγματικότητα η διαδικασία 
του να γράψουμε τις πληροφορίες σε ένα σημειωματάριο ή στο κινητό 
ενδυναμώνει το μνημονικό αποτύπωμα στον εγκέφαλο και έτσι η 
πληροφορία θα βρίσκεται διαθέσιμη εκεί αν χρειαστεί. 

Μερικές απλές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Χρήση σημειωματάριου ή του ημερολογίου του κινητού ώστε να 
σημειώνονται και να παρακολουθούνται σημαντικά γεγονότα όπως 
ραντεβού, τηλέφωνα ή λίστες με όσα πρέπει να γίνουν 

• Επανάληψη πολλές φορές των πληροφοριών που δεν πρέπει να 
ξεχαστούν και αφιέρωση αρκετού χρόνου για εξάσκηση 

• Χρήση ειδικής θήκης φαρμάκων ώστε να λαμβάνονται με ακρίβεια 

• Απομάκρυνση οποιουδήποτε περισπασμού πριν την έναρξη μίας 
δραστηριότητας ή πράξης που δεν πρέπει να ξεχαστεί 

• Υιοθέτηση στρατηγικών κατά την συνομιλία με τρίτους (ερώτηση στον 
συνομιλητή για επανάληψη ή χρήση πιο αργής ομιλίας)  

• Διατήρηση μίας λίστας στην οποία θα αναγράφονται όλα όσα γίνονται  
(π.χ. αποπληρωμή λογαριασμών). 
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 προσοχή είναι η γνωστική λειτουργία που μας επιτρέπει να 
διαλέγουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα που θέλουμε να φέρουμε στο 
συνειδητό για περαιτέρω επεξεργασία και να μπλοκάρουμε εκτός 

όλα τα υπόλοιπα. Οι ικανότητες προσοχής είναι σημαντικές για να φέρνουμε 
εις πέρας τις καθημερινές μας δραστηριότητες αλλά και για να 
επικοινωνούμε αποτελεσματικά, διευκολύνοντας την αντίληψη, την μνήμη 
και την μάθηση. Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε 4 είδη προσοχής:  

 
1. Επιλεκτική Προσοχή: Η ικανότητα μεταφοράς και εστίασης της 

προσοχής σε μία εργασία αποκλείοντας τα υπόλοιπα ερεθίσματα που δεν 
είναι σημαντικά (π.χ. η ικανότητα να παρακολουθούμε μία συζήτηση σε 
ένα θορυβώδη δωμάτιο αγνοώντας τις συζητήσεις των γύρω μας). Άτομα 
μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση μπορεί να δυσκολεύονται να 
αγνοήσουν τα μη σημαντικά γύρω ερεθίσματα και να αποσπώνται 
εύκολα από ήχους ή κινήσεις.  

2. Διαιρεμένη Προσοχή: Η ικανότητα ενασχόλησης με περισσότερα του 
ενός έργα την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, ενώ οι περισσότεροι 
άνθρωποι μπορούν να οδηγούν και να συνομιλούν με τους συνεπιβάτες 
την ίδια στιγμή, τα άτομα με κρανιοεγκεφαλική κάκωση βρίσκουν 
δύσκολο να ακολουθούν την συζήτηση και παράλληλα να είναι 
συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.  

3. Εστιασμένη Προσοχή: Η ικανότητα εστίασης και διατήρησης της 
προσοχής σε μία εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
ολοκληρωθεί (π.χ. οδήγηση ή παρακολούθηση μίας ομιλίας). Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε άτομα με 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση και γίνονται ακόμα δυσκολότερες λόγω της 
υψηλής πνευματικής ενέργειας που απαιτούν με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω κούραση του ατόμου.  

4. Εναλλασσόμενη Προσοχή: Η δυνατότητα γρήγορης μετατόπισης της 
προσοχής μεταξύ των δραστηριοτήτων. Τα άτομα με ΚΕΚ μπορεί να 
είναι ικανά να μετατοπίσουν την προσοχή τους από ένα έργο και να 
ξεκινήσουν ένα άλλο, εφόσον όμως την μεταφέρουν  στο νέο έργο είναι 
δύσκολο να την επαναφέρουν πάλι στο προηγούμενο. 
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πως και με την μνήμη έτσι και με την προσοχή υπάρχουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
καθημερινότητα. Καθώς η προσοχή απαιτείται στις 

περισσότερες καθημερινές μας δραστηριότητες είναι εύκολο το 
άτομο να οδηγηθεί στην εξάντληση λόγω γνωστικής υπερφόρτωσης. 
Έτσι,  βασικός σκοπός των στρατηγικών αυτών   εκτός από το να 
εκπαιδεύσουν τα άτομα ώστε να είναι αποτελεσματικά στην 
καθημερινότητά τους  είναι να εμποδίσουν την υπερφόρτωση τους  
που θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξάντλησή τους και ως εκ τούτου την  
καθυστέρηση της αποκατάστασής τους.  

• Η κόπωση είναι ένα σύνηθες σύμπτωμα στα άτομα  με ΚΕΚ και ίσως το 
σπουδαιότερο που πρέπει να ελέγχεται και να παρακολουθείται. 
Επηρεάζει ιδιαίτερα τις ικανότητες προσοχής και εμποδίζει την 
αποτελεσματική αποκατάσταση. Μετά από ένα τραύμα στον 
εγκέφαλο οι ανάγκες για ξεκούραση αλλά και οι απαραίτητες ώρες 
ύπνου είναι μεγαλύτερες. Η αντιμετώπιση της κόπωσης αποτελεί 

θεμελιώδη λίθο  στην επιτυχή ανάρρωση. Οι στρατηγικές που μπορείτε 
να εφαρμόσετε για να ελέγξετε την κόπωση περιλαμβάνουν:  

1. Διατηρήστε μία ρουτίνα στο πρόγραμμα του ύπνου σας πηγαίνοντας 
για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ 

2. Αποφύγετε τρόφιμα ή ροφήματα που είναι επιβλαβή για τον ύπνο σας 
(π.χ. καφεΐνη) ειδικά αργά το βράδυ 

3. Προγραμματίστε μέσα στην μέρα μικρά διαλείμματα. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει έναν μεσημεριανό ύπνο ή μία χαλαρωτική βόλτα 

4. Αποφύγετε να καταπιαστείτε με δραστηριότητες που απαιτούν την 
προσοχή σας όταν νιώθετε κουρασμένος, αλλά προγραμματίστε τις 
όταν τα επίπεδα ενέργειας και εγρήγορσης είναι υψηλά 

• Δώστε αρκετό χρόνο στον εαυτό σας ώστε να τελειώσετε μία εργασία 

• Δημιουργήστε λίστες και υπενθυμίσεις για όσα θέλετε να κάνετε ή να 
θυμάστε ώστε να αποφορτίσετε την προσοχή σας 
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• Όταν θέλετε να αλληλεπιδράσετε αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον 
φροντίστε να απομακρύνετε τους πιθανούς περισπασμούς. Κλείστε την 
τηλεόραση, το ράδιο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας αποσπά 

• Ορίστε ένα χρονικό διάστημα για κάθε εργασία που θέλετε να κάνετε και 
στην συνέχεια προγραμματίστε σύντομα ενδιάμεσα διαλείμματα. 
Χρησιμοποιήστε την υπενθύμιση του κινητού σας για να σας το 
υπενθυμίζει 

• Ασχοληθείτε με μία εργασία την φορά. Το να προσπαθείτε να κάνετε 
πολλά πράγματα μαζί μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιτύχετε 
καμία από τις εργασίες ή να επιτύχετε ελάχιστα στην κάθε μία. Αν πρέπει 
να κάνετε δύο εργασίες μαζί προσπαθήστε μόνο η μία να απαιτεί 
πνευματική συγκέντρωση, ενώ η άλλη φυσική συγκέντρωση (π.χ. να 
ακούτε μουσική ενώ πλύνετε τα πιάτα) 

• Η ακρόαση και παρακολούθηση μίας συνομιλίας απαιτεί 
μεγάλα αποθέματα πνευματικής ενέργειας. Προσπαθήστε να 
αναγνωρίσετε σε πιο σημείο η προσοχή σας αρχίζει να 
αποσπάται. Επαναλάβετε από μέσα σας σημαντικά σημεία 
της συζήτησης και αγνοήστε να ασήμαντα. Αναπτύξτε 
ενεργητικές στρατηγικές ακρόασης για να μπορείτε να ακολουθήσετε μία 
συζήτηση: 

1. Διευκρινήσεις: ζητήστε περισσότερες πληροφορίες ή 
επανάληψη των πληροφοριών που χάσατε 

2. Παραφράσεις: επαναλάβετε αυτά που ακούσατε ώστε να 
σιγουρευτεί ο ακροατής ότι έχετε καταλάβει 

3. Ανακεφαλαίωση: ενώστε τα σημαντικά σημεία της 
συζήτησης 

• Εφαρμόστε τεχνικές χαλάρωσης όπως ο διαλογισμός, βαθιές αναπνοές κ.α. 

• Επικοινωνήστε το πρόβλημά σας με τον κύκλο σας ώστε να μπορεί να 
κατανοεί και να προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες. 
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ταν κάποιο  άτομο παρουσιάζει διαταραχές μνήμης λόγω κάποιας 
νευροεκφυλιστικές νόσου ή μετά από  ΚΕΚ, η εκμάθηση νέων 
συμπεριφορών ή η υπενθύμιση πληροφοριών μοιάζει μάταιη εφόσον 

δυσκολεύεται να τις συγκρατήσει. Ωστόσο, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος με 
τον οποίο τα άτομα αυτά μπορούν να βοηθηθούν ώστε να θυμούνται μικρές 
απαραίτητες γι’ αυτούς πληροφορίες αλλά και να μαθαίνουν νέες 
συμπεριφορές.  

H ‘επαναλαμβανόμενη ανάκληση’ (spaced retrieval) είναι μία γνωστική 
τεχνική που αποσκοπεί στο να βοηθήσει άτομα με προβλήματα μνήμης να 
θυμούνται μικρές αλλά σημαντικές για την καθημερινότητά τους 
πληροφορίες αλλά και να μαθαίνουν απαραίτητες συμπεριφορές όπως το να 
χρησιμοποιούν το στήριγμα στο περπάτημά τους ή να βάζουν τα φρένα πριν 
σηκωθούν από το αναπηρικό αμαξίδιο. Η τεχνική δεν σταματάει την εξέλιξη 
της άνοιας αλλά μαθαίνει τα άτομα να είναι λειτουργικά προωθώντας την 
ανεξαρτησία τους, μειώνοντας το άγχος, βελτιώνοντας τις αλληλεπιδράσεις 
με τους οικείους τους και συνολικά καλυτερεύοντας την ποιότητα ζωής τους. 

Ο ειδικός δουλεύει με το άτομο ώστε να το εκπαιδεύσει να θυμάται 
συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το πότε παίρνει τα 
φάρμακά του. Στηρίζεται στην επανάληψη μίας ερώτησης στόχου σχετικά 
με αυτό που θέλουμε να μάθει και απόκριση από το άτομο σε αυτήν. Στην 
αρχή με μικρό διάστημα επαναλήψεων, μεγαλώνοντάς το σταδιακά εφόσον 
το άτομο έχει μάθει την απαιτούμενη απόκριση ή πράξη, έως ότου η 
πληροφορία περάσει στην μακρόχρονη μνήμη του. Η επαναλαμβανόμενη 
ανάκληση μπορεί να λειτουργήσει θετικά, είναι απλή και μπορεί εύκολα να  
ενσωματωθεί από τον ειδικό σε άλλες θεραπείες. 

Επαναλαμβανόμενη Ανάκληση Βήμα Βήμα 

Αναγνώριση της ανάγκης: Στο πρώτο στάδιο γίνεται η αναγνώριση της 
ανάγκης του ατόμου. Για παράδειγμα, ένα άτομο με ΚΕΚ με προβλήματα 
μνήμης  πρέπει να θυμάται πότε παίρνει τα φάρμακά του, την διεύθυνσή του 
ή τα ονόματα των παιδιών του. 
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Δημιουργία μίας ερώτησης στόχου και της απάντησης με σκοπό την 
συγκέντρωση στην συμπεριφορά. Σε αυτό το στάδιο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και οπτικά ερεθίσματα για να ενισχυθεί η διαδικασία της 
μάθησης. Για παράδειγμα, η ερώτηση μπορεί να είναι: ‘Που φυλάς τα γυαλιά 
σου’; και η απάντηση ‘Στο κομοδίνο’, ή ‘Πώς πρέπει να μιλάς ώστε να σε 
ακούν οι γύρω σου’; και η απάντηση ‘Να μιλάω πιο δυνατά’. Όσο πιο απλά 
είναι διατυπωμένη η ερώτηση, τόσο το καλύτερο.  

Αξιολόγηση της απάντησης: Ο ειδικός δείχνει τώρα την ερώτηση στόχο 
και αξιολογεί την απάντηση του ατόμου. Τα στάδια χρονικής αύξησης των 
επαναλήψεων είναι: 5΄΄- 10΄΄- 20΄΄- 30΄΄ - 1΄- 2΄ - 4΄ - 8΄και 16΄. Στα 16 
λεπτά, η συμπεριφορά αρχίζει να μεταφέρεται στην μακρόχρονη μνήμη. 

Αν το άτομο απαντήσει λανθασμένα τότε μεταβαίνουμε στο προηγούμενο 
στάδιο διαλείμματος στο οποίο απάντησε σωστά. Αν για παράδειγμα στα 
30΄΄η απάντηση είναι λάθος τότε ο ειδικός επισημαίνει την σωστή απάντηση 
και συνεχίζει την διαδικασία ανάποδα (20΄΄- 10΄΄) μέχρι να απαντήσει 
σωστά. Αν πάλι δεν τα καταφέρει διακόπτεται η συνεδρία και δοκιμάζεται 
ξανά άλλη μέρα. Το άτομο δεν πρέπει να κοπιάζει ώστε να δώσει την 
απάντηση. Αντιθέτως, πρέπει να του παρέχεται αμέσως η σωστή 
απάντηση όταν δυσκολεύεται. 

Είσαι φροντιστής; Δοκιμάστε το! 

• Σκεφτείτε ένα όνομα ή ένα γεγονός που θέλετε να θυμάται. 
Για παράδειγμα το όνομα του παιδιού ή του εγγόνου του ή 
ακόμα το να ξέρει που να κοιτάξει για να δει την ημερομηνία 
ή να βρει κάποιο σημείωμα 

• Κάντε την ερώτηση: ‘Ποιος είναι στην φωτογραφία;’. Δείξτε 
την φωτογραφία και δώστε την απάντηση. Ρωτήστε ξανά και 
περιμένετε την απάντηση 

• Ξεκινήστε τον χρονοδιακόπτη και εφόσον απαντάει σωστά 
αυξάνετε σταδιακά την χρονική απόσταση μεταξύ των 
επαναλήψεων  (5΄΄- 10΄΄- 20΄΄- 30΄΄ - 1΄-  2΄ - 4΄ -  8΄και 16΄) 

• Μιλήστε για άλλα πράγματα ή κάντε άλλες 
δραστηριότητες όταν ο χρόνος μέχρι την επόμενη 
επανάληψη το επιτρέπει 

 ΠΟΥ ΦΥΛΑΣ ΤΑ 
ΓΥΑΛΙΑ ΣΟΥ; 

ΣΤΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ 
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 διάγνωση ενός ατόμου ακολουθείται από αλλαγές στον τρόπο ζωής 
όλης της οικογένειας. Ο/η σύζυγος, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι γονείς, 
όλοι έχουν να αντιμετωπίσουν μία καινούργια αρχή γεμάτη ευθύνες 

– όλες υπό το πρίσμα του φροντιστή. Ωστόσο, αν και μέχρι πρόσφατα οι 
φροντιστές αντιμετωπίζονταν ως δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης για 
το άτομο, πλέον αναγνωρίζεται ότι ο ρόλος τους είναι καίριος για την 
καλύτερη αποκατάσταση του ατόμου αλλά συγχρόνως τόσο κοπιαστικός 
και στρεσογόνος για τους ίδιους που το ενδιαφέρον στρέφεται και σε 
αυτούς.  

Οι φροντιστές βιώνουν σωματική, συναισθηματική, οικονομική και 
κοινωνική επιβάρυνση. Οι αρνητικές επιπτώσεις μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν κυρίως την κατάθλιψη ενώ επιβαρύνεται και η σωματική 
τους υγεία ως αποτέλεσμα της παραμέλησης της προσωπικής τους 
φροντίδας.  Οι φροντιστές αποτελούν το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον 
του ατόμου και η δυναμική αυτού του περιβάλλοντος  οικονομική 
κατάσταση, προτεραιότητες, συμπεριφορά, συναισθηματική κατάσταση   
επηρεάζει την πορεία της αποκατάστασης του ατόμου αλλά παράλληλα και 
την ψυχική υγεία των φροντιστών. Λαμβάνοντας υπόψιν λοιπόν, το γεγονός 
ότι τα άτομα που ζουν σε υψηλά λειτουργικές και υγιείς οικογένειες 
παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα αποκατάστασης, κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικό οι ειδικοί να στηρίζουν και να βοηθούν τους φροντιστές και άρα 
έμμεσα και τα άτομα. 

Η υποστήριξη του φροντιστή από τον ειδικό, παράλληλα με την θεραπεία 
του ασθενή, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη 
αποκατάσταση του. Αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά στο άκουσμα των 
σκέψεων και ανησυχιών του φροντιστή, ο ειδικός μπορεί να του προσφέρει 
την στήριξη που χρειάζεται καθοδηγώντας τον ώστε να διατηρεί την 
σωματική και ψυχική του υγεία παράλληλα με την δέσμευσή του στην 
θεραπεία του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο η δυναμική του οικογενειακού 
περιβάλλοντος διατηρείται σε υψηλά επίπεδα επηρεάζοντας θετικά την 
αποκατάσταση του ατόμου.   

Η 

 
Φροντίζοντας τους Φροντιστές 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Το ημερολόγιο καταγραφής συμπτωμάτων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να 
κρατάτε λεπτομερείς σημειώσεις γύρω από τις δραστηριότητες και όσα 
συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας και συγχρόνως πως το σώμα σας 
ανταποκρίνεται σε αυτά.  Ανιχνεύοντας και καταγράφοντας τα σωματικά σας 
συμπτώματα, την έντασή τους αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
ενεργοποιούνται μπορείτε να ανακαλύψετε ποιο είναι το ερέθισμα που τα 
προκαλεί όπως και τι τα ανακουφίζει.  
 

 
 

 

Οδηγίες: 
Καταγράψτε το πλαίσιο 
που περιβάλει την ημέρα 
σας. Την ώρα, πως είναι ο 
καιρός, πόσες ώρες 
κοιμηθήκατε, πως ήταν η 
ποιότητα του ύπνου σας, 
τι φάγατε για πρωινό, αν 
καταναλώσατε αλκοόλ ή 
καφεΐνη, αν 
παρακολουθήσατε 
τηλεόραση, ακούσατε 
ράδιο κ.τ.λ. Καταγράψτε 
αν σας ενοχλεί κάποιο 
σωματικό σύμπτωμα και 
την έντασή του 
(βαθμολογήστε σε μία 
κλίμακα από το 1 (δεν με 
ενοχλεί καθόλου) έως το 
10 (σχεδόν αφόρητο).  
Συνεχίστε ομοίως και 
καταγράψτε τις 
δραστηριότητες που 
κάνατε, την ώρα και πάλι 
σημειώστε τα 
συμπτώματά σας και την 
έντασή τους. Αν κάνατε 
εξωτερικές 
δραστηριότητες (π.χ. 
ψώνια, οδήγηση, 
άσκηση) καταγράψτε τις 
συνθήκες που 
επικρατούσαν (φασαρία, 
έντονος φωτισμός, 
κίνηση, αέρας κ.α.).  

 

Ημερολόγιο Καταγραφής 
Συμπτωμάτων 

 



 



 
 
 
Το να αναγνωρίσει κάποιος ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες με την μνήμη του 
συνήθως είναι ιδιαίτερα εύκολο. Μέσα από την καθημερινότητα το άτομο 
διαπιστώνει ότι βιώνει στιγμές που δυσκολεύεται να θυμηθεί, όταν όμως 
ερωτηθεί  από τον ειδικό να προσδιορίσει ακριβώς τις καταστάσεις που των 
δυσκολεύουν τότε συνήθως είναι δύσκολο να τις προσδιορίσει. Ο πίνακας 
θα σας βοηθήσει να κρατάτε ένα ημερολόγιο των καταστάσεων που σας 
προκαλούν δυσκολίες στην μνήμη αλλά και τις στρατηγικές με τις οποίες 
μπορείτε να τις αντιμετωπίζετε.  Παράλληλα, θα αποτελεί πηγή ποιοτικών 
πληροφοριών για εσάς αλλά και τον ειδικό.  

  

 Καταγραφή Προβλημάτων 
Μνήμης 
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Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης – ΚΕΝ 

Το ΚΕΝ ιδρύθηκε το 2011 και είναι το μοναδικό στον τομέα του στην Κύπρο. 
Στόχος του είναι η μελέτη της τυπικής και άτυπης ανθρώπινης συμπεριφοράς και 
των γνωστικών διεργασιών που τη διέπουν μέσω διαδικασιών, μεθόδων και 
θεωρητικών προσεγγίσεων που άπτονται σύγχρονων νευροεπιστημονικών και 
βιολογικών πτυχών της συμπεριφοράς. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΝ 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης και 
νευροσυμπεριφορικής έρευνας στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς. 

http://www.icommunicatetherapy.com/

