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 Καηάινγνο πηλάθσλ: 

 

Πίλαθαο 1:Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

 

Πηλάθαο  2 : χγθξηζε νκάδσλ 

 

Πίλαθαο 3 :Πνιιαπιή ζχγθξηζε κεηαμχ  ησλ νκάδσλ-multiple  comparisons 
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Καηάινγνο γξαθεκάησλ: 

Γξάθεκα 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

Γξάθεκα 2: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην λνκφ πνπ  βξίζθνληαη ηα 

ηδξχκαηα 

Γξάθεκα 3: Ζ δηάγλσζε εηζαγσγήο αλαθνξηθά κε ην ηχπν άλνηαο.  

 Γξάθεκα 4:  αο αξέζεη λα αθνχηε κνπζηθή; 

Γξάθεκα 5: Πνην είδνο κνπζηθήο ζαο αξέζεη; 

Γξάθεκα 6:  Έρεηε αλακλήζεηο  απφ ηελ λεαξή ζαο ειηθία; 

 Γξάθεκα  7: αο αξέζεη λα αθνχηε κνπζηθή; 

 Γξάθεκα 8: Γλσξίδεηε απηφ ην είδνο κνπζηθήο; 

Γξάθεκα 9:  αο αξέζεη απηφ ην είδνο κνπζηθήο ; 

Γξάθεκα 10 :Πσο λνκίδεηε είλαη ε κεισδία απηήο ηεο κνπζηθήο ; 

Γξάθεκα 11: Πσο αηζζάλεζηε φηαλ αθνχηε απηή ηελ κνπζηθή; 

Γξάθεκα 12: αο δεκηνπξγεί αλακλήζεηο απηή ε κνπζηθή; 
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πληνκνγξαθίεο  

 

NRIS: Near-infrared spectroscopy 

ΚΑΦΚΑ:  Κέληξν απνζεξαπείαο  θπζηθήο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

ΚΔΦΗΑΠ: Κέληξα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο   

ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ: Κέληξν εθπαίδεπζεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη θαηάξηηζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία 

ΚΑΠΖ : Κέληξν αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ 
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Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή: Ζ άλνηα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ κε θχξηα εθείλα 

πνπ ππνδειψλνπλ έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο ε απψιεηα κλήκεο 

θαη άιιεο κεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. Ζ άλνηα δεκηνπξγεί  

πςειή πγεηνλνκηθή δαπάλε σο απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα 

ζεξαπεπηηθή αγσγή, θξνληίδα ηνπ πάζρνληνο θαη ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ. Ζ  

θαξκαθεπηηθή αγσγή  ζπλδπαζηηθά  κε κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο  φπσο ε 

κνπζηθνζεξαπεία, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελή. Ζ κνπζηθνζεξαπεία παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάθιεζε 

κλήκεο , ζπκβάιιεη ζηελ αλάκλεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή,  δεκηνπξγεί 

ζεηηθέο  αιιαγέο ζηε δηάζεζε.  

θνπόο: Να δηεξεπλεζεί  αλ ε ζεξαπεία κε κνπζηθή έρεη απνηειέζκαηα  ζε 

αζζελείο κε άλνηα.  Oη  εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο  πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ήηαλ ηξεηο: 

α) ε παξαδνζηαθή κνπζηθή αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηνπο αζζελείο κε άλνηα απφ φηη 

ηα άιια δπν είδε κνπζηθήο (θιαζζηθή θαη ιατθή κνπζηθή), β) ε παξαδνζηαθή 

κνπζηθή θάλεη ηνπο αζζελείο κε άλνηα πην ραξνχκελνπο  ζε ζρέζε κε ηελ ιατθή θαη 

θιαζζηθή κνπζηθή θαη γ) ε ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή πξνθαινχλ αλάθιεζε 

κλήκεο ζε αζζελείο κε άλνηα.  

Μεζνδνινγία:  Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε  ζε ηδξχκαηα ειηθησκέλσλ ζηνπο  

λνκνχο Αραΐαο θαη Λαθσλίαο. Σν δείγκα  ήηαλ  ζπλνιηθά  n=75 άηνκα πνπ 

έπαζραλ απφ άλνηα (ειαθξά έσο κεηξίνπ βαζκνχ). ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηνπ 

δείγκαηνο θαηαλεκήζεθαλ ηπραία ζε δπν νκάδεο (ειέγρνπ θαη παξέκβαζεο). Ζ 

πεηξακαηηθή νκάδα  ρσξίζηεθε ζε ηξεηο  ππννκάδεο θαη ππνβιήζεθε ζε 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε αθνχγνληαο κνπζηθή , ελψ ε νκάδα ειέγρνπ δελ 

ππνβιήζεθε ζε θαλέλα ρεηξηζκφ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS.20. 

Απνηειέζκαηα: Σα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε 

κνπζηθή αξέζεη ζηνπο αζζελείο κε άλνηα θαη δεκηνπξγεί αλακλήζεηο θαζψο ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηάθνξα κεηαμχ νκάδαο ειέγρνπ θαη παξέκβαζεο. Φαίλεηαη 

αθφκε  φηη αξέζεη πεξηζζφηεξν ε παξαδνζηαθή κνπζηθή, ηφζν ζηελ  νκάδα 

ειέγρνπ (35%) φζν θαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο(33,3). Δπίζεο ζεσξνχλ εχζπκε 
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ηελ κεισδία ηεο  παξαδνζηαθήο κνπζηθήο (32,7) ηεο ιατθήο 25,4 θαη ηεο θιαζζηθήο 

κνπζηθήο 12,7. ρεηηθά κε ηηο αλακλήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε παξαδνζηαθή κνπζηθή 

ππεξηεξεί έλαληη ηνλ άιινλ εηδψλ κνπζηθήο κε πνζνζηφ 27,2 θαη  αθνινπζεί ε 

ιατθή κνπζηθή (21,8).  

πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ  φηη ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ άλνηα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ θαη λα 

πξνζθέξεη κηα πνηφηεηα δσήο ζηνλ αζζελή. εκαληηθφ είλαη λα αλαπηπρζεί ν 

θιάδνο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πξνδηαγξαθέο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη νη 

αζζελείο.  
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Abstract 

Introduction: Dementia consists of a set of symptoms, predominantly those 

suggestive of cognitive impairment such as memory loss and other changes in the 

personality of the patient. Dementia generates high health costs as a result of 

increased needs for treatment, care of the sufferer and support for careers. 

Medication combined with non-pharmaceutical therapies such as music therapy, 

results in maintaining the patient's functionality and quality of life. Music therapy 

provides opportunities for memory recall, contributes to memory and satisfaction 

with life, creates positive changes in mood. 

Purpose: To investigate whether music therapy has effects in patients with 

dementia. The research papers that were made were three: a) traditional music 

liked more to dementia than the other two types of music (classical and folk 

music); b) traditional music makes dementia more happy than folk and classical 

music and c) folk and traditional music cause memory recall in patients with 

dementia. Methodology: The survey was carried out in elderly institutions in the 

prefectures of Achaia and Laconia. The sample was n = 75 in total, suffering from 

dementia (mild to moderate). Subsequently, the sample members were randomly 

assigned to two groups (control and intervention). The experimental group was 

divided into three subgroups and subjected to experimental intervention by 

listening to music, while the control group was not manipulated. Data collection 

was done using a questionnaire. The results of the survey were analyzed with the 

SPSS.20 statistical package.  

Results: The most important results of the research showed that music likes 

dementia patients and creates memories as there were statistically significant 

differences between control and intervention groups. It also appears that 

traditional music is liked by both the control group (35%) and the intervention team 

(33.3). Also consider the melody of traditional music (32.7) of popular 25.4 and 

classical music 12.7.  

Regarding the memories created by the traditional music, it prevails over the other 

types of music with a percentage of 27.2 followed by folk music (21.8).  

Conclusions: The results have shown that music therapy is an effective 

intervention for dementia that in combination with medication can slow the 

progression of the disease and offer a quality of life to the patient. It is important to 
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develop the music therapy industry in Greece and to create standards for the 

application of music therapy in the areas where the patients are located. 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

 Ζ άλνηα είλαη έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

απψιεηα ηεο γεληθήο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ άλνηα κπνξεί λα είλαη 

αλαζηξέςηκε είηε κε αλαζηξέςηκε, αλάινγα κε ηελ αηηηνινγία ηεο αζζέλεηαο, 

σζηφζν ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ πεξηπηψζεσλ άλνηαο νθείινληαη ζε αηηίεο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ κε ζεξαπεία (Croisile, 2012). H άλνηα απνηειεί ηελ 

θιηληθή έθθξαζε πνιιψλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ λνζεκάησλ κε πην ζπρλή ηε λφζν 

Alzheimer, σζηφζν ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο άλνηαο πνπ εκθαλίδνληαη κε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα φπσο  γηα παξάδεηγκα αγγεηαθή άλνηα (Διιεληθή 

Νεπξνινγηθή Δηαηξεία,2014). Ζ  θαξκαθεπηηθή αγσγή  ζπλδπαζηηθά  κε κε 

θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο  φπσο ε κνπζηθνζεξαπεία, έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελή 

(Teixeira,2013). 

 Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε κνπζηθήο ζηα πιαίζηα κηαο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε, απνθαηάζηαζε, βειηίσζε 

δηαηήξεζε ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο.  Ζ κνπζηθνζεξαπεία 

παξέρεη επθαηξίεο γηα αλάθιεζε κλήκεο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάκλεζε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή,  δεκηνπξγεί ζεηηθέο  αιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, δίλεη αίζζεζε ειέγρνπ ηεο δσήο κέζσ επηηπρψλ 

εκπεηξηψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα  κε θαξκαθνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πφλνπ θαη ηεο δπζθνξίαο  θαζψο κεηψλεη άγρνο θαη ην stress γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο (Coomans,2016).   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηέγεξζε απφ ηελ κνπζηθή  πξνθαιεί  ελδηαθέξνλ αθφκα 

θαη φηαλ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή άιιε πξνζέγγηζε, δηφηη είλαη κηα δνκή πνπ 

πξνάγεη ηε ξπζκηθή θαη ζπλερή θίλεζε ή ηε θσλεηηθή επειημία σο κηα πξνζζήθε 

ζηε θπζηθή απνθαηάζηαζε (Tanaka & Nogawa, 2015). Δπίζεο πξνθαιεί 

ζπλαηζζεκαηηθή νηθεηφηεηα φηαλ νη ζχδπγνη θαη νη νηθνγέλεηεο κνηξάδνληαη 

δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη ηέινο είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηεο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Croisile%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579080
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ζπρλφηεηαο ησλ ηαξαγκέλσλ θαη επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ γηα άηνκα κε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer θαη ζπλαθείο  άλνηαο (American Music 

Therapy Association,2006). Ζ κνπζηθή είλαη κηα κνξθή αηζζεηηθήο δηέγεξζεο, ε 

νπνία πξνθαιεί απαληήζεηο ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

αζθάιεηαο πνπ ζπλδένληαη κε απηή θαη κεηψλεη ηελ θαηάζιηςε ζηνπο ειηθησκέλνπο 

ελήιηθεο (Ragio & Gianelli, 2009). Απνηειέζκαηα έξεπλαο θαη θιηληθέο εκπεηξίεο 

επηβεβαηψλνπλ ηε βησζηκφηεηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο αθφκε θαη ζε εθείλνπο πνπ 

είλαη αλζεθηηθνί ζε άιιεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ε θξνληίδα 

γηα αζζελείο κε άλνηα κεηαβάιιεη ηνπο ππνθείκελνπο θπζηνινγηθνχο, 

ςπρνθνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ελψ αξθεηέο εκπεηξηθέο 

κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε 

αζζελείο κε άλνηα (Park et al, 2009).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ    

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο έθεξε ηελ   

άλνηα  ζαλ έλα κείδνλ ηαηξηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Ζ άλνηα 

δεκηνπξγεί  πςειή πγεηνλνκηθή δαπάλε σο απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ 

γηα ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη θξνληίδα ηνπ πάζρνληνο θαη ππνζηήξημε ησλ 

θξνληηζηψλ. Σα ηζρχνληα πξφηππα ζηε γεξηαηξηθή θξνληίδα ζπληζηνχλ κε 

θαξκαθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

αζθαιψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ άγρνπο, ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλαθνχθηζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε αλεμάξηεησλ ηξφπσλ 

δσήο κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή πνηφηεηα δσήο. Ο κε θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηελ άλνηα έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ησλ δηαζέζηκσλ 

θαξκάθσλ θαη έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη είλαη ειεχζεξεο παξελεξγεηψλ θαη 

ηδηαίηεξα επέιηθηεο γηαηί πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

αζζελή.  Ζ  κνπζηθή  πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία  θέξλνπλ ζηνλ λνπ 

αλακλήζεηο, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε κνπζηθή 

εληζρχεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, πξάγκα ην νπνίν είλαη βνεζεηηθφ αθφκα 

θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα.  
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   ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1 ΑΝΟΗΑ 

 1.1.1 Οξηζκνί   

χκθσλα κε ηνλ Walton (2014) είλαη ε πξννδεπηηθή απνδηνξγάλσζε ησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο κλήκεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα αθεξεκέλε ζθέςε είλαη κηα 

δηαλνεηηθή δηαηαξαρή πνπ πξνέξρεηαη γεληθά απφ νξγαληθέο ή κεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο νη νπνίεο πξνζβάιινπλ ηνλ εγθέθαιν. Ζ απψιεηα ησλ θπηηάξσλ  

απηψλ είλαη κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία, ζηηο πεξηπηψζεηο άλνηαο φκσο 

εκθαλίδεηαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ κε ζπλέπεηα ηε κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ (Walton, 2014).   

Άλνηα είλαη κηα ρξφληα επηδείλσζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο θαζεκεξηλψλ 

ιεηηνπξγηψλ .Ζ άλνηα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ κε θχξηα εθείλα 

πνπ ππνδειψλνπλ έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο ε απψιεηα κλήκεο 

θαη άιιεο κεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. πλνπηηθά είλαη κηα 

λεπξνεθθπιηζηηθή λφζνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ άηνκνπ 

ζηε εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (Αξγπξηάδε,2002).| 

Χο άλνηα νξίδεηαη έλα πνιππαξαγνληηθφ ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

έθπησζε ησλ αλψηεξσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Δκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηε 

κλήκεο, ην ιφγν, ην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ αθεξεκέλε ζθέςε. Ζ λνεηηθή 

έθπησζε ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο θαη απψιεηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Διιεληθή Νεπξνινγηθή 

Δηαηξεία,2014). 
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1.1.2 πκπηώκαηα 

Οη αξρηθέο ελδείμεηο ηεο άλνηαο κπνξεί λα είλαη αλεπαίζζεηεο, αφξηζηεο θαη κπνξεί 

λα κελ είλαη άκεζα θαλεξέο. Μεξηθά ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη ε 

πξννδεπηηθή θαη ζπρλή απψιεηα κλήκεο ε ζχγρπζε  αιιαγή πξνζσπηθφηεηαο. 

Αθφκε ππάξρεη απάζεηα θαη απφζπξζε θαη απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα εθηειεί 

θαζεκεξηλά πξάγκαηα. (Διιεληθή Νεπξνινγηθή Δηαηξεία,2014).  

Tα ζπκπηψκαηα είλαη πνηθίια θαη γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη επηηεπρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε  

ζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ (Reisberg et al 1982 ), ( Paterson & Pond, 2009 ): 

1.Απνπζία λνεηηθήο έθπησζεο: Κακία έλδεημε λνεηηθήο αλεπάξθεηαο ζε θιηληθέο 

εμεηάζεηο. 

2.Πνιχ κέηξηα λνεηηθή έθπησζε άηνκν παξαπνλείηαη γηα αλεπάξθεηα κλήκεο 

δειαδή κπνξεί λα κελ ζπκάηαη νλφκαηα πνπ γλψξηδε ή πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη 

αληηθείκελα (Paterson & Pond, 2009). 

3.Μέηξηα λνεηηθή έθπησζε: Ζ πξψηε ζαθήο έλδεημε  αλεπάξθεηαο κλήκεο. Σν 

έιιεηκκα κπνξεί λα εθδεισζεί  ζε πνιινχο ηνκείο. πγθεθξηκέλα αζζελήο κπνξεί 

λα ράλεηαη φηαλ ηαμηδεχεη ζε άγλσζηεο πεξηνρέο , ππάξρεη αδπλακία ζηελ 

εμεχξεζε ιέμεσλ θαη νλνκάησλ ε νπνία εληνπίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ή φηαλ 

δηαβάδεη έλα θείκελν  ζπγθξαηεί ειάρηζηα απφ απηφ. Δπίζεο κπνξεί λα εκθαλίδεη 

κεησκέλε ηθαλφηεηα ζην λα ζπκάηαη νλφκαηα αηφκσλ πνπ γλψξηζε πξφζθαηα θαη  

λα ράλεη ή λα ηνπνζεηεί ζε ιάζνο κέξνο  αληηθείκελα. ηηο θιηληθέο εμεηάζεηο 

θαίλεηαη αληθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο. Παξαηεξείηαη επίζεο θζίλνπζα ηθαλφηεηα 

εθηέιεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη αξρίδεη λα εθδειψλεηαη 

ζηνλ αζζελή αξλεηηθφηεηα θαη θάπνηεο θφξεο αλεζπρία (Croisele,2012).  

4.Μέηξηα λνεηηθή έθπησζε: ηηο θιηληθέο ζπλεληεχμεηο ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο. 

Οη  αζζελείο ζε απηφ ην ζηάδην  εκθαλίδνπλ ειαηησκέλε κλήκε πξνζθάησλ 

γεγνλφησλ, αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ θαζψο  

κεησκέλε ηθαλφηεηα  δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ. Αθφκε ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα εκθαλίζεη κεξηθή κείσζε ηεο κλήκεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία.  
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πρλά  δεκηνπξγείηαη   αληθαλφηεηα ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πην ζπλζεηψλ. ζν 

αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά θπξηαξρεί άξλεζε θαη παζεηηθφηεηα (Sanjay, 2010). 

5.ρεηηθά ζνβαξή λνεηηθή έθπησζε: Ο αζζελήο ζην ζηάδην απηφ δελ έρεη ηε 

ηθαλφηεηα λα δήζεη κφλνο ηνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη είλαη φηη ζπρλά 

απνπξνζαλαηνιίδεηαη ρξνληθά (εκεξνκελία, επνρή θιπ) ή ηνπηθά ( αδπλακία 

αλαγλψξηζεο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο) . Δπίζεο έλα άηνκν  κνξθσκέλν κπνξεί 

αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ αληίζηξνθε κέηξεζε αξηζκψλ (Plassman et al., 

2007). 

Γηαηεξνχλ ηε γλψζε πνιιψλ θπξίσλ ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ είηε ηα ίδηα είηε 

άιια άηνκα θαη  ζπκνχληαη ην φλνκά ηνπο, θαη γεληθά ζπκνχληαη ηεο ζπδχγνπ θαη 

ησλ παηδηψλ ηνπο. ηε θάζε απηή δελ ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ην πιχζηκν θαη ην 

θαγεηφ σζηφζν κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ελδχκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θνξέζνπλ. Οη ελδείμεηο ζηηο θιηληθέο 

ζπλεληεχμεηο ην άηνκν δελ κπνξεί λα ζπκεζεί ζνβαξά γεγνλφηα πνπ έγηλαλ 

πξφζθαηα  γηα παξάδεηγκα  εμεχξεζε δηεπζχλζεσλ, ηειεθψλσλ πνιιψλ εηψλ, ηα 

νλφκαηα εγγπηέξσλ ζπγγελψλ (εγγφληα) ηα νλφκαηα ζρνιείσλ, παλεπηζηεκίσλ 

απφ ηα νπνία απνθνίηεζε ν αζζελήο (Weiner, 2005). 

νβαξή λνεηηθή έθπησζε: πκβαίλνπλ αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πγθεθξηκέλα κπνξεί i) εκθαλίζνπλ παξαηζζεζηαθή ζπκπεξηθνξά 

π.ρ. νη αζζελείο κπνξεί λα θαηεγνξήζνπλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο ζαλ ςεχηεο, κπνξεί 

λα κηιάλε κε θαληαζηηθά πξφζσπα ζην ρψξν ηνπο ή κε ηελ εηθφλα ηνπο ζηνλ 

θαζξέπηε. ii) ηδενςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα φπσο π.ρ. έλα πξφζσπν κπνξεί 

λα εκθαλίζεη ζπλερή επαλαιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ιεηηνπξγίεο πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο iii) λνεηηθή αβνπιία π.ρ. απψιεηα δχλακεο ζέιεζεο γηαηί δελ κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη κηα ζθέςε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε λα θαζνξίζεη ην 

ζθνπφ ησλ πξάμεψλ ηνπο (Paterson & Pond, 2009 ).  

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα μερλνχλ ην φλνκα ηνπ ζπδχγνπ ηνπο απφ ηνπο  νπνίνπο  

εμαξηάηαη ε επηβίσζή ηνπο. Δπίζεο δελ ζπκνχληαη γεγνλφηα  πνπ έγηλαλ πξφζθαηα 

ελψ ζπγθξαηνχλ θάπνηα γλψζε απφ ην παξειζφλ  ηνπο φκσο κφλν επηγξακκαηηθά 

θαη ζπγθερπκέλα. ηε θιηληθή ζπλέληεπμε θαίλεηαη φηη δελ γλσξίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, ην ρξφλν, ηελ επνρή θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιία 

ζην κέηξεκα απφ θαη πξνο ην 10 θαη παξαπάλσ. ρεδφλ πάληα ζπκνχληαη ην 
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φλνκά ηνπο ,αξθεηέο θφξεο ζπλερίδνπλ λα δηαθξίλνπλ γλσζηά απφ άγλσζηα 

πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. ζν αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ζην 

ζηάδην απηφ ζα ρξεηαζζνχλ θάπνηα βνήζεηα κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

ιεηηνπξγηψλ φπσο εκθάληζε αθξάηεηαο, ζα ρξεηαζζνχλ βνήζεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο 

ηνπο ,ελψ εκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο χπλνπ – εγξήγνξζεο 

(Weiner, 2005). 

7.Πνιχ ζνβαξή λνεηηθή έθπησζε. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ έρνπλ ραζεί φιεο νη 

ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν έλαξζξνο ιφγνο αληηθαζίζηαηαη απφ 

κνχγθξηζκα.  Τπάξρεη αθξάηεηα νχξσλ θαη θνπξάλσλ ην άηνκν δελ κπνξεί λα 

απηνεμππεξεηεζεί θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζην πιχζηκν θαη ζην θαγεηφ. Σν κπαιφ 

αδπλαηεί λα δψζεη εληνιή ζην ζψκα γηα ην ηη  πξέπεη λα θάλεη, ππάξρεη βαζηθή 

απψιεηα ησλ ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο ε βάδηζε (Rubistein, 2000). 

 

1.1.3 Αηηηνινγία 

Ζ άλνηα είλαη κηα λφζνο γηα ηελ νπνία επζχλνληαη πνιχ παξάγνληεο. Δίλαη ην 

απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ.  

Παξάγνληεο θηλδχλνπ: 

 Ζιηθία.  Ζ λφζνο πξνζβάιεη άηνκα θπξίσο άλσ ησλ 65 εηψλ (Jorm, 2002). 

 

 Φχιν. Οη αζζελείο είλαη θπξίσο γπλαίθεο ιφγν κεγαιχηεξνπ φξνπ δσήο. 

 

 Γελεηηθνί παξάγνληεο .Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ 

άλνηα έρεη ελνρνπνηεζεί ην αιιειφκνξθν γνλίδην Δ4 ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

επηπιένλ κε ήπηα γλσζηηθή δηαηαξαρή θαη θαηάζιηςε. ε θιηληθέο κειέηεο  

ηα άηνκα κε ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζην γνλίδην απηφ απνηέιεζαλ 

νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα λα εθδειψζνπλ ηελ λφζν (Μαΐιιεο, 2013). 

 

 

 Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο. 
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 Ζ θαηάζηαζε ησλ αγγείσλ. πζηνιηθή πίεζε, απμεκέλε ρνιεζηεξφιε θαη 

ηξηγιπθεξίδηα επζχλνληαη γηα ζηελ ζθιήξπλζε ησλ αγγείσλ θαη ζξφκβνπο. 

Με ζπλέπεηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα  κε πηζαλφ επαθφινπζν άλνηα 

(αγγεηαθνχ ηχπνπ) ( Borenstein et al., 2006 ). 

 

 Σνμηθνί παξάγνληεο. Ζ ρξήζε θάπνησλ θαξκάθσλ ελνρνπνηείηαη γηα 

γλσζηηθέο δηαηαξαρέο θαη θαηά ζπλέπεηα εκθάληζε άλνηαο. Δπίζεο ην 

θάπληζκα θαη ην αιθνφι κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζπλδπαζηηθά κε άιινπο 

παξάγνληεο.  

 

 Φπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο. χκθσλα κε κειέηεο απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

λα εθδειψζνπλ θάπνην ηχπν άλνηαο ,έρνπλ άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

θαηάζιηςε θαη ήπηεο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ( Borenstein et al., 2006 ). 

 

  Κνηλσληθνί  θαη ζπκπεξηθνξηζηηθνί  παξάγνληεο. Παξάκεηξνη φπσο ε 

πνηφηεηα θαη έληαζε ηεο εξγαζίαο, αλεξγία, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη 

θαηαλάισζε αιθνφι βξίζθνληαη ππφ κειέηε γηα ζρέζε ηνπ κε ηελ άλνηα 

(Σζνιάθεο θαη Καδήο ,2005). 

 

1.1.4 Δπηδεκηνινγία 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Άλνηα θαη ην Alzheimer (2017) ε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ  απμάλεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ, ππνινγίδεηαη φηη ζηελ 

Δπξψπε δαπαλψληαη γχξσ ζηα 17 δηζ. επξψ ελψ ζηελ Διιάδα, ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο άλνηαο ππνινγίζηεθε ζηα 341 επξψ/κήλα θαη αλά 

άηνκν γηα ην ζηάδην ηεο απηνλνκίαο, 957 επξψ ζην ζηάδην ηεο εμάξηεζεο ζην ζπίηη 

θαη ζην ζηάδην ηεο εμάξηεζεο ζε ίδξπκα 1.276 επξψ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

εηήζηαο δαπάλεο αθνξά ην θφζηνο ηεο άηππεο θξνληίδαο θαη ηελ απψιεηα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο (Κατηαιίδνπ,2013).  

Δπίζεο 24,2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο είραλ άλνηα θαη 4,6 εθαηνκκχξηα 

λέα πεξηζηαηηθά ηεο πάζεζεο απηήο εκθαλίδνληαλ θάζε έηνο (Alzheimer's, Disease 

International, 2011). Ο πςειφηεξνο επηπνιαζκφο άλνηαο παξαηεξείηαη ζηελ 
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Βφξεην Ακεξηθή (6,4%) θαη ηελ Γπηηθή Δπξψπε (5,4%) ν θίλδπλνο γηα αλάπηπμε 

άλνηαο θαη λφζνπ Alzheimer, ηεο ζπρλφηεξεο αηηίαο άλνηαο, απμάλεηαη εθζεηηθά κε 

ηε γήξαλζε θαη ε λφζνο είλαη εμαηξεηηθά ζπρλή ζηηο κεγάιεο ειηθίεο: 2% ηνπ 

πιεζπζκνχ ειηθίαο 65-74 έρεη άλνηα, πνζνζηφ πνπ αλεβαίλεη ζην 19% γηα ηηο 

ειηθίεο 75-84 θαη ζην 42% γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 85 εηψλ (Jonsson & 

Berr,2005) . Απηή ηε ζηηγκή ζηηο ΖΠΑ πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα άηνκα πάζρνπλ 

απφ λφζν Alzheimer, λνχκεξν πνπ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε πάλσ απφ 13 

εθαηνκκχξηα ην 2050 (Alzheimer's, Disease International, 2011).  

1.2 TΤΠΟΗ ΑΝΟΗΑ 

1.2.1 Νόζνο Alzheimer 

ηνπο ελήιηθεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο ε λφζνο Alzheimer είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο 

άλνηαο, νη αζζελείο εκθαλίδνπλ αξγή πξννδεπηηθή θαη λνεηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή 

έθπησζε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δπζιεηηνπξγία κλήκεο θαη εκθαλίδεηαη απφ 

λσξίο ζηελ θιηληθή πνξεία (Μαΐιιεο & Πνιίηεο, 2008 ). Ο Alois Alzheimer είλαη 

πξψηνο πνπ πεξηέγξαςε ηε λφζν ην 1901, κειέηεζε ηελ θιηληθή πεξίπησζε κηαο 

γπλαηθάο κε λνεηηθή δηαηαξαρή, απνπξνζαλαηνιηζκφ, αθαζία, παξαιήξεκα θαη 

δπζιεηηνπξγία ζπκπεξηθνξάο. ε κεηαγελέζηεξε παξνπζίαζε ν Dr Alzheimer 

πεξηέγξαςε ηζηνινγηθέο ιεπηνκέξεηεο ηηο λεπξντληδηαθέο ζπζζσξεχζεηο θαη ηηο 

λεξηηηθέο πιάθεο, πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε λεθξνςία θαη αλαγλσξίδνληαη έσο 

θαη ζήκεξα σο θαζνξηζηηθέο γηα ηε λφζν (Graham & Warner, 2009). H λφζνο 

Alzheimer   αληηπξνζσπεχεη ηελ θχξηα αηηία αλνηψλ παγθνζκίσο, είλαη γλσζηή 

αηηία ζαλάηνπ, λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη νηθνλνκηθνχ θφξηνπ. Ζ εκθάληζή ηεο λφζνπ  

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, δηπιαζηαδφκελε θάζε 5 ρξφληα, κεηά ηελ ειηθία ησλ 65. Ζ 

επηθξάηεζε ηεο είλαη 30% ή θαη πςειφηεξε, ζε πιεζπζκνχο απφ 85 εηψλ θαη άλσ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο λφζνπ πνηθίιεη επξέσο απφ 2 έσο 20 ρξφληα θαη επεξεάδεη ηα 

πνζνζηά επηθξάηεζεο (Brandy,2010). 

1.2.2 Μεησπνθξνηαθηθή εθθύιηζε 

Πξνθαιεί εζηηαθή εθθχιηζε ζην κεησπηαίν πξφζζην θξνηαθηθφ ινβφ θαη ηελ λήζν. 

ε κεξηθνχο αζζελείο εκπιέθνληαη ηα βαζηθά γάγγιηα θαη νη λσηηαίνη θηλεηηθνί 

λεπξψλεο. Παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο κε ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηψκαηα, δηαηαξαρέο 

ιφγνπ ή θαη ηα δπν. Πνιινί αζζελείο κε κεησπνθξνηαθηθή εθθχιηζε εκθαλίδνπλ 
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θιηληθά ή παζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππηθά ηνπ παξθηλζνληθνχ ζπλδξφκνπ 

άλνηαο ηεο θινηνβαζηθήο εθθχιηζεο (CBD) ή ηεο πξντνχζαο ππεξππξεληθήο 

παξάιπζεο (Graham & Hodges, 2005). Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  απφ ηνπο 

εξεπλεηέο  αξθεηέο νλνκαηνινγίεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

άλνηαο, κε νλφκαηα φπσο κεησπνθξνηαθηθή άλνηα (πξνο ζηηγκήλ ν ζπλεζέζηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο), άλνηα κεησπηαίνπ ηχπνπ, άλνηα πξφζζηνπ ινβνχ κε-

Alzheimer ηχπνπ, πξσηνπαζήο πξννδεπηηθή αθαζία θαη ζχλζεηε δηαηαξαρή Pick 

(Görsev et all ,2010). 

Άλνηα Πξφζζηνπ Δγθεθαιηθνχ Λνβνχ ζεκαίλεη πξννδεπηηθή βιάβε ζην κεησπηθφ ή 

θαη θξνηαθηθφ ινβφ ηνπ εγθεθάινπ. Σα ζπκπηψκαηα ζπρλά αξρίδνπλ φηαλ ηα 

άηνκα είλαη ζηα 50 ή 60ηνπο θαη κεξηθέο θνξέο λσξίηεξα. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο 

εθδειψζεηο ηεο άλνηαο πξφζζηνπ εγθεθαιηθνχ ινβνχ - κεησπηθή (πνπ εκθαλίδεηαη 

κε ζπκπηψκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα) θαη θξνηαθηθή 

(πνπ εκθαλίδεηαη κε δηαηαξαρέο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν( Boustani et al, 2007). 

κσο απηέο νη δχν ζπρλά αιιειεπηθαιχπηνληαη. Δπεηδή νη κεησπηαίνη ινβνί ηνπ 

εγθεθάινπ ειέγρνπλ ηελ θξίζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, νη άλζξσπνη κε 

άλνηα πξφζζηνπ εγθεθαιηθνχ ινβνχ ζπρλά έρνπλ πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο κηαο 

θνηλσληθά θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο. Μπνξεί λα είλαη αγελείο, λα παξακεινχλ 

ζπλεζηζκέλεο ππνρξεψζεηο, λα είλαη ςπραλαγθαζηηθνί ή επαλαιεπηηθνί, λα είλαη 

επηζεηηθνί, λα δείρλνπλ έιιεηςε αλαζηνιήο ή λα ελεξγνχλ απζφξκεηα (Boustani et 

al., 2007). Τπάξρνπλ δχν θχξηεο κνξθέο θξνηαθηθήο ή γισζζηθήο παξαιιαγήο ηεο 

άλνηαο πξφζζηνπ εγθεθαιηθνχ ινβνχ. Ζ ζεκαζηνινγηθή άλνηα πεξηιακβάλεη κηα 

ζηαδηαθή απψιεηα ηεο έλλνηαο ησλ ιέμεσλ, πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε ησλ ιέμεσλ 

θαη λα ζπκνχληαη νλφκαηα αλζξψπσλ θαη έρνπλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ εθθπιηζηηθή „κε άπηαηζηα – αθαζία‟ είλαη ιηγφηεξν ζπρλή θαη 

επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα λα κηιάεη ην άηνκν άπηαηζηα. Ζ άλνηα πξφζζηνπ 

εγθεθαιηθνχ ινβνχ κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη εθθχιηζε πξφζζηνπ εγθεθαιηθνχ 

ινβνχ (εθθχιηζε FTLD) ή λφζνο Pick (Rossor,2002). 

Οη αζζελείο κε ζπκπεξηθνξηθή παξαιιαγή ηεο κεησπνθξνηαθηθήο εθθχιηζεο 

ζπλήζσο δηαγηγλψζθνληαη ιαλζαζκέλα κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ή άιιεο 

λεπξνινγηθέο λφζνπο, θαζψο ε εκθάληζε ηεο λφζνπ πεξηιακβάλεη δηαηαξαρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ απάζεηα θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, θαη 

ηα δχν πξψηκα ζπκπηψκαηα (Görsev et all ,2010). 
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1.2.3 Άλνηα ζηελ λόζν Parkinson 

ε πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί δηάθνξα γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λφζν Parkinson , φπσο ε α-ζπλνπθιεΐλε, ιεπθίλε επαλάιεςεο θηλάζε 2 θαη 

glucocerebrosidase, ηα νπνία κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζην λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηή ε παζνθπζηνινγία θαη ε ζεξαπεία ηεο λφζνπ (Dubois et al., 2007). Οη 

παξθηλζνληθέο εθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηα κνξηαθά πξνθίι: (1) ζπλνπθιετλνπάζεηεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε λφζν Parkinson κε άλνηα ,ηελ άλνηα κε ζσκάηηα Lewy (DLB) θαη 

ηηο πνιπζπζηεκηθέο αηξνθίεο θαη (2) ηηο ηαπηνπάζεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πξντνχζα ππεξππξεληθή παξάιπζε (PSP) θαη ηε θινηνβαζηθή εθθχιηζε 

(Louis, 2008). Ο ηχπνο, ν ρξφλνο εκθάληζεο θαη ε ζέζε ησλ παξθηλζνληθψλ 

ζπκπησκάησλ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε θαζψο ζπζρεηίδνληαη κε 

λνεηηθά, λεπξνςπρηαηξηθά θαη άιια θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά (Possin, & Kaufer, 

2010). 

 

 

 

1.2.4 Αγγεηαθή άλνηα 

Δίλαη γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ πξνθαιείηαη έπεηηα απφ βιάβε ζηα αηκνθφξα 

αγγεία ηνπ εγθεθάινπ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί κεηά απφ κφλν έλα εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην ή κεηά απφ πνιιά εγθεθαιηθά επεηζφδηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

ηελ αγγεηαθή άλνηα ε δηάγλσζε γίλεηαη ζε ελδείμεηο ηεο λφζνπ ησλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ ζηνλ εγθέθαιν θαη ειαηησκέλε λνεηηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Υξηζηνδνχινπ & Γνπδέλεο, 2009). Σα 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ μαθληθά έπεηηα απφ έλα εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην είηε λα εκθαληζηνχλ ζηαδηαθά θαζψο επηδεηλψλεηαη ε λφζνο. Σν κέγεζνο 

ηεο βιάβεο  ηνπ εγθεθάινπ θαζνξίδεη ηα ζπκπηψκαηα θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη 

κηα ε πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο. Ζ αγγεηαθή άλνηα κπνξεί λα θαίλεηαη παξφκνηα  κε 
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ηελ άλνηα απφ Alzheimer θαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν είλαη αξθεηά 

ζπλεζηζκέλνο (Gorelick & Nyenhuis, 2013). 

 

1.2.5 Άλνηα κε ζσκάηηα ηνπ Lewy 

ηε πεξίπησζε απηή ην θπξηφηεξν παζνινγαλαηνκηθφ εχξεκα γηα ηελ δηάγλσζε 

ηεο λφζνπ είλαη ε παξνπζία ησλ ζσκαηίσλ ηνπ Levy ζηνλ ππνθινηφ θαη ην θινηφ. 

πλππάξρεη κεγάιε ρνιηλεξγηθή αλεπάξθεηα ζην θινηφ δηαηαξαρή ησλ κνλνακηλψλ 

θαη αλσκαιίεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζηα βαζηθά γάγγιηα (Neef & 

Walling, 2006). Ζ άλνηα ηχπνπ Lewy  ζηα πξψηα ζηάδηα εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα 

λφζνπ Parkinson φπσο δπζθακςία ηξφκνπ θπξίσο ζηα ρέξηα θαη πεξηνξηζκφ ζηε 

θηλεηηθφηεηα. πρλά ππάξρνπλ παξαηζζήζεηο ηα άηνκα απηά βιέπνπλ πξάγκαηα 

πνπ δελ ππάξρνπλ, θαη θηλνχληαη θαη θαηά ησλ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ κε ζπλέπεηα λα 

είλαη επηξξεπείο ζηηο πηψζεηο. Γπζθνιίεο ζηε ζθέςε θαη ηελ κλήκε είλαη φκνηεο κε 

ηελ άλνηα ηχπνπ Alzhaimer (McKeith, 2005). 

 

 

 

 

1.2.6 Άλνηα λόζνπ Creutzfeldt- Jacob 

Ζ λφζνο Creutzfeldt- Jacob είλαη ε λφζνο ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηαο. Δίλαη 

εθθπιηζηηθή λφζνο ηνπ εγθέθαινπ  πνπ νδεγεί ζηνλ ζάλαην, ζηελ  πεξίπησζε 

απηή νη θνηιφηεηεο ηνπ εγθεθάινπ γεκίδνπλ κε πγξφ Δκθαλίδεηαη θπξίσο κεηά ηα 60 

έηε Gorelick & Nyenhuis 2013).Αξρηθά εκθαλίδεηαη πξνβιήκαηα κλήκεο νπηηθέο 

δηαηαξαρέο, αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ξαγδαία ειάηησζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα κπτθή αδπλακία ελψ παξνπζηάδεη αζέιεηεο αθαλφληζηεο θηλήζεηο 

.Σειηθά ν αζζελήο κεηά ηελ απψιεηα ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηαιήγεη  ζε 

θψκα θαη  νδεγείηε ζην ζάλαην απφ θάπνηα ινίκσμε (Geschwind,2010). 
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1.2.7 Ήπηα λνεηηθή έθπησζε 

Ήπηα λνεηηθή έθπησζε κειεηάηαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη σο 

ε κεηαβαηηθή θάζε πνπ αθνξά αζζελείο πνπ ηειηθά ζα εκθαλίζνπλ εθθπιηζηηθή 

άλνηα φπσο Alzheimer, γη απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη  νξνί γηα λα ην πεξηγξάςνπλ 

φπσο  αξρφκελε άλνηα, κεκνλσκέλν κλεκνληθφ έιιεηκκα.(Petersen,2010). 

πκπηψκαηα απηήο ηεο κνξθήο είλαη πξνβιήκαηα κλήκεο ηα νπνία θαη 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άηνκα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ελψ ε επξχηεξε 

λνεηηθή θαηάζηαζε είλαη θπζηνινγηθή. Παξαηεξείηε  φηη ηα ειιείκκαηα κλήκεο είλαη 

αληηθεηκεληθά γηα ηελ ειηθία κε απνπζία άλνηαο ρσξίο λα παξαηεξνχληαη 

δπζιεηηνπξγίεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ (Petersen,2010). 

 

1.2.8 Άιιεο αηηίεο άλνηαο  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε άλνηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κεηαβνιηθά ή άιια αίηηα, 

θάπνηα απφ ηα νπνία  κπνξεί είλαη κεξηθψο ή πιήξσο αλαζηξέςηκα. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί ζε ππνζπξενεηδηζκφ, ηα ρακειά επίπεδα Β12 (Κνληαμάθεο et al., 2005), 

ε άλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηφ HIV, ν πδξνθέθαινο θπζηνινγηθήο ηάζεο, φγθνη ή 

αηκαηψκαηα εγθεθάινπ (Fuller & Manfur 2011, Aminoff & Greeberg 2017). Καηά 

ζπλέπεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  θάζε αζζελήο κε άλνηα  λα ιακβάλεη έλα πιήξε 

αηκαηνινγηθφ θαη απεηθνληζηηθφ έιεγρν έηζη ψζηε λα γίλεηαη ε θαηάιιειε δηάγλσζε 

ηνπ αηηίνπ ηεο (Geschwind,2010). 

 

 

 

1.3 Γηάγλσζε 

Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ είλαη λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο 

λφζνπ θαη επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ηεο .Ζ έγθαηξε θαη αθξηβήο δηάγλσζε ζπληειεί 

ζηελ απνδνρή  θαη πξνζαξκνγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηφζν ησλ ηδίσλ ησλ 
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αζζελψλ φζν θαη ησλ νηθείσλ ηνπο .Δπίζεο αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια ζπλσδά 

πξνβιήκαηα ηεο λφζνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηάζιηςε, θαη κπνξεί λα 

θαζνξηζηνχλ νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (Plassman et al, 2007). Ζ 

δηάγλσζε απαηηεί αμηνιφγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο θιηληθήο, 

λεπξνινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο  ηνπ θαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα ηζηνξηθφ θαη θιηληθή 

εμέηαζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηάγλσζεο, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ 

λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε εηδηθέο θιίκαθεο θαη ηελ βνήζεηα ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο  ή θξνληηζηψλ (Plassman et al, 2007). Δμεηάδνληαη ε πξνζνρή θαη 

ζπγθέληξσζε, βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε κλήκε , γισζζηθέο  θαη 

νπηηθνρσξηθέο ηθαλφηεηεο , πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (Σζνιάθε θαη Καδήο, 2005). 

Ζ πξψηε πην ζπρλή θαη γξήγνξε εμέηαζε γηα ηελ πνζνηηθήο εθηίκεζε ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη Mini Mental State Examination (MMSE). Δθφζνλ απφ 

ηα παξαπάλσ δηαπηζησζεί ε λνεηηθή έθπησζε δηελεξγνχληαη θάπνηεο  

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα δηαπίζησζε θάπνησλ κε αλαζηξέςηκσλ ηχπσλ άλνηαο 

(Etgen, 2011). Οη εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη είλαη είηε αίκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε γεληθή αίκαηνο , βηνρεκηθέο , Β12 ζπξενεηδνηξφπνο νξκφλε είηε απεηθνληζηηθέο 

αμνληθή ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Aminoff & Greeberg,2017). Οη αηκαηνινγηθέο 

εμεηάζεηο  αληρλεχνπλ αλαζηξέςηκεο αηηίεο άλνηαο ελψ ηα επξήκαηα ησλ 

απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα  ζε δηάγλσζε αγγεηαθήο άλνηαο, 

κεησπνθξνηαθηθή , άλνηα Creutzfeldt- Jacob ή άλνηα πνπ νθείιεηαη ζε φγθνπο 

εγθεθάινπ(Geschwind 2010, Croisele 2012). 

 

1.4 Φαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε άλνηαο  

ηελ λφζν ηεο άλνηαο δελ ππάξρεη θάπνηα αγσγή κε θάξκαθα ε νπνία λα 

πξνιακβάλεη ηελ λφζν. Ζ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία έρεη ζηφρν ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ λνεηηθψλ δηαηαξαρψλ, βειηίσζε ζπκπεξηθνξηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο θαη 

βειηίσζε ηεο θαηάζιηςεο πνπ ζπρλά ζπλππάξρεη ζηελ άλνηα θαη λα θαζπζηεξήζεη 

ηελ εμέιημε ηεο. Σα θάξκαθα πνπ δίλνληαη νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο 

ζε απηά πνπ δίλνληαη γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ 

απνηειεζκαηηθά ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη θάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηελ 

ρνιηλεξγηθή κεηαβίβαζε ,αλαζηνιείο ρνιηλεξαζηψλ. Ζ άιιε θαηεγνξία θαξκάθσλ  
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είλαη εθείλα πνπ αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα  ζπκπηψκαηα φπσο αυπλία, 

εθλεπξηζκφο άγρνο παξαηζζήζεηο θαη ςεπδαηζζήζεηο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο 

(Παπαγεσξγίνπε,2014) . 

Ζ Γνλεπεδίιε (Aricept): βνεζά ζεκαληηθά ζηαζεξνπνίεζε ηεο λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, παξαηεξείηε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε πεξηζηαηηθά κε ζνβαξή κνξθή 

άλνηαο (Βαγελά,2007). Γθαιαληακίλε (reminyl): έρεη ζεηηθή επίδξαζε θπξίσο ζε 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε κέηξην ζηάδην ηεο λφζνπ θαη έρεη θαιπηέξα 

απνηειέζκαηα ζε αγγεηαθή άλνηα θαη άλνηα ηχπνπ Alzheimer. Ζ δξάζε ηεο 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ  αζζελή κε 

απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (Alvα & Cummings,2008). 

Ρηβαζηηγκήλε(Exelon): Ζ δξάζε ηεο ελδείθλπηαη ζε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

ελψ αλήθεη ζηα θάξκαθα πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ,έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε αζζελήο κε κέηξηα βαξχηεηα ηεο λφζνπ (Zuniga & Yescas et al, 

2018). Μεκαληίλε(ebixa): Υξεζηκνπνηείηαη ζε παξθηλζνληζκφ θαη εγθεθαιηθή 

πεξηθεξηθή ζπαζηηθφηεηα θαη λνεηηθέο δηαηαξαρέο (Emre et al, 2008) .Αθφκε 

ρξεζηκνπνηείηε θαη ηαγθξίλε (cognex). ζν πην ζχληνκα μεθηλήζεη ν αζζελήο ηελ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ην άηνκν κπνξεί λα παξακείλεη ιεηηνπξγηθφ γηα κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα θαη λα έρεη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (Waldemar et al, 2008).  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ρξήζε ησλ αλαζηνιέσλ ηεο δξάζεο ηεο 

αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο έρεη αιιάμεη ηε δηαρείξεζε ηεο λφζνπ Alzheimer. Σα 

θάξκαθα δεχηεξεο γεληάο φπσο ε δνλεπεδίιε θαη ε ξηβαζηηγκίλε έρνπλ κεγαιχηεξε 

δξάζε θαη ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο (Saxtot et al 2012). Μηα κειέηε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ξηβαζηηγκίλεο φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά 

θαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε αζζελείο κε ήπηα ή κέηξηα λφζν Alzheimer 

πξφηεηλε φηη ε θαξκαθνζεξαπεία πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ζηξαηεγηθέο 

γλσζηηθήο απνθαηάζηαζεο δηφηη παξαηεξείηαη βειηίσζε θαη ζηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά (Παπαγεσξγίνπ,2014). 

Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θπθινθνξεί δηαηξνθηθφ ζθεχαζκα κε σ3 ρνιίλε, 

νπξηδίλε αληηνμεηδσηηθά θαη βηηακίλεο ζπκπιέγκαηνο Β (Παπαγεσξγίνπ θαη 

άιινη,2014) θαη ζπζηήλεηαη ζηα αξρηθά ζηαδία ηεο λφζνπ, ελψ βξίζθνληαη ζε 

θιηληθή δφθηκε πάλσ απφ 100 θάξκαθα γηα ηελ άλνηα(Zuniga & Yescas et al, 

2018) είλαη γεγνλφο φηη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ππάξρνπλ φηαλ θαξκαθεπηηθή 
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ζεξαπεία ζπλδπάδεηαη κε κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο θαη πξνγξάκκαηα 

ελδπλάκσζεο κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαηεξείηε ε πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ σο ην 

ηειηθφ ζηάδην ηεο άλνηαο (Σζνιάθε θαη Καδήο, 2005). 

 

1.5 Με θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο  

Ζ άλνηα επηδξά ζε θάζε άηνκν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γη αζηφ ην ιφγν θξίλεηαη 

αλαγθαία ε εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία γη θάζε αζζελή. Οη κε θαξκαθεπηηθέο 

παξεκβάζεηο έρνπλ ζηφρν λα εληζρχζνπλ ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ησλ 

θαξκάθσλ. αζζελή (Teixeira et all,2013). Οη ζεξαπείεο απηέο έρνπλ 

πξνζσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα, πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη δελ 

έρνπλ παξελέξγεηεο . Δθαξκφδνληαη ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά πξνγξάκκαηα 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζπλδπαζκφο κε παξαπάλσ απφ κηα παξεκβάζεηο 

πξνζαξκνζκέλεο ζην ζηάδην ηεο λφζνπ πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο 

(Ξελάθε,2017). Οη θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ είλαη πην δηαδνκέλεο είλαη: 

 Ννεηηθή ελδπλάκσζε 

 Λνγνζεξαπεία 

 Δξγνζεξαπεία 

 Φπρνζεξαπεία 

 Θεξαπεία πξφθιεζεο επράξηζησλ αλακλήζεσλ 

 Θεξαπείεο Σέρλεο  

 Φπζηνζεξαπεία –Γπκλαζηηθή 

ηε ρψξα καο κε θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζηα 

θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο αηφκσλ κε άλνηα ππφ ηελ  επίβιεςε ησλ εηαηξηψλ 

άλνηαο θαη alzheimer (Σζνιάθε,202). 

 

1.5.1 Ννεηηθή ελδπλάκσζε 

Ζ άλνηα πξνθαιεί γλσζηηθέο δηαηαξαρέο κέζσ ηεο λνεηηθήο ελδπλάκσζεο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα ειαηησζεί αλ είλαη εθηθηφ ην πξφβιεκα. Ζ 

παξέκβαζε απηή αθνξά  ιεηηνπξγίεο φπσο ε  κλήκε, ιφγνο,  πξνζνρή, θξίζε θαη 
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γίλεηαη ρξήζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζρνινχληαη κε αζθήζεηο κλήκεο, 

ελεκέξσζε γηα ζέκαηα επηθαηξφηεηαο, ζπρλή αλαθνξά ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή δειαδή, νλφκαηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, 

νλφκαηα αληηθεηκέλσλ θαη ηέινο κχεζε  ζηελ εθαξκνγή κλεκνληθψλ βνεζεκάησλ 

φπσο εκεξνιφγην, ζεκεησκαηάξην (Texiera et al, 2013).  

Νέεο ηερλνινγίεο εηζάγνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο.  

ήκεξα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ζηελ νζφλε καο ,κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ή 

θηλεηνχ καο  αξθεηψλ εθαξκνγψλ πνπ πεξηέρνπλ αζθήζεηο ψζηε λα γίλεηαη  

εμάζθεζε φισλ ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Texiera et al, 2013). πγθεθξηκέλα 

ππάξρνπλ λνεηηθέο αζθήζεηο ζε κνξθή παηρληδηψλ   επράξηζηεο θαη πξνζηηέο γηα 

φινπο ηνπ ρξήζηεο , εθαξκνγέο λνεηηθήο ελδπλάκσζεο ππάξρνπλ ζηα θέληξα 

εκέξαο ηεο Δηαηξείαο Alzheimer θαη έλα παξάδεηγκα είλαη ην πξφγξακκα sociable 

(Σζνιάθε, 2012). 

1.5.2 Λνγνζεξαπεία 

ηνπο αζζελείο  κε άλνηα ε ινγνζεξαπεία κπνξεί λα δηαηεξήζεη θαη λα βνεζήζεη 

ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεθηηθή επηθνηλσλία. Οη παξεκβάζεηο  ινγνζεξαπείαο  

πξνζαξκφδνληαη ζηνλ εθάζηνηε αζζελή κε άκεζν ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο νηθείνπο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπληήξεζε θαη φηαλ είλαη εθηθηφ ηελ αλάθηεζε  ηθαλνηήησλ 

θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ηνπ ιφγνπ(Yang et all,2013). 

. 

1.5.3 Δξγνζεξαπεία 

H εξγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ ζε 

κέγηζην   βαζκφ ζχκθσλα κε   ηε   ιεηηνπξγηθφηεηα   ηνπ έηζη ψζηε λα δηαηεξήζεη 

πνηφηεηα δσήο. Δθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ελεξγνπνίεζεο, δξαζηεξηνπνίεζεο , 

απηνεμππεξέηεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαζψο θαη εξγνλνκηθέο παξεκβάζεηο  ζην 

ρψξν πνπ θαηνηθεί. Ο αζζελήο εθπαηδεχεηε ζε απηά ελψ νη ζην ηειηθφ ζηάδην ζηεο 

λφζνπ  γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε  θάπνησλ πεξηνξηζκψλ  απφ 

πξνβιήκαηα θαηάπνζεο κάζεζεο θαη ελπδάησζεο ηνπ αζζελνχο (Σζνιάθε,2012). 
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1.5.4 Φπρνζεξαπεία 

Ζ εθαξκνγή ςπρνζεξαπείαο ζηελ άλνηα απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή θαη 

ηξνπνπνίεζε  ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ ςπρνζεξαπείαο φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή, 

κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά δεμηνηήησλ πνπ πιένλ δελ ππάξρνπλ ή ηελ απνδνρή ηηο 

απψιεηαο ηνπο (Vassiliadou, 2008). Ζ παξέκβαζε απηή εμαξηάηαη απφ ην λνεηηθφ 

επίπεδν ηνπ αζζελνχο . ηελ πεξίπησζε απηή ζε αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ ε 

παξεκβάζεηο είλαη ιεθηηθνχ ηχπνπ ελψ αξγφηεξα επεηδή νη αζζελείο  έρνπλ 

απνιέζεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ έλα ιεθηηθφ κήλπκα νη παξεκβάζεηο 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα ην επίπεδν ηεο άλνηαο γη απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη έθθξαζεο φπσο κέζσ ηεο ηέρλεο (πρ ε 

δσγξαθηθή θαη ε κνπζηθνζεξαπεία) (Yang et al, 2013). 

 

1.5.5 Θεξαπεία πξόθιεζεο επράξηζησλ αλακλήζεσλ 

Ζ παξέκβαζε απηή γίλεηαη νκαδηθά, απεπζχλεηε ζε αλντθνχο αζζελείο. 

Οξγαλψλνληαη ζπλεδξίεο πνπ αθνξνχλ έλα ζέκα θάζε θνξά φπσο ε νηθνγέλεηα 

θαη πξνζπαζνχλ λα αλαζχξνπλ επράξηζηεο αλακλήζεηο απφ ην παξειζφλ ηνπο κε 

ηε κνξθή ζπδήηεζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  σο βνεζήκαηα αληηθείκελα θαη 

θσηνγξαθίεο .Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθαινχληαη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, 

εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη ε θνηλσληθφηεηα ηνπ αηφκνπ (Σζνιάθε,2012).  

 

 

1.5.6 Φπζηνζεξαπεία -Γπκλαζηηθή 

Ζ άλνηα εθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα κλήκεο πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ θηλεηηθφηεηα 

θαη ηελ ηζνξξνπία. Ζ θπζηνζεξαπεία ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ πξνάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ 

αληνρή θαη απαιιαγή απφ ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Ζ γπκλαζηηθή ρξεζηκνπνηείηαη 

ελάληηα ζηα ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο σο κέζν ςπραγσγίαο θαη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. ε άηνκα κε άλνηα ε γπκλαζηηθή πνπ πεξηιακβάλεη 
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πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο κπψλ πεξπάηεκα αεξνβηθέο αζθήζεηο θαη  πνδειαζία 

(Saddicha θαη Pandey, 2008) .  

  

1.5.7 Θεξαπείεο Σέρλεο  

Οη ζεξαπείεο ηέρλεο  βειηηψλνπλ  ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηνπο αζζελείο 

κε άλνηα  θαη βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. Ζ δσγξαθηθή, 

κνπζηθνζεξαπεία εθαξκφδνληαη σο ζεξαπείεο ηέρλεο βνεζψληαο ηα άηνκα κε 

άλνηα λα εθθξαζηνχλ κε ιεθηηθφ ηξφπν  Saddicha & Pandey (2008). 

 

1.6 Φξνληίδα αζζελώλ κε άλνηα 

Οη ζηφρνη ηεο θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε άλνηα είλαη ε πξναγσγή εμαηνκηθεπκέλεο 

θξνληίδαο, δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, 

αληηκεηψπηζε  κε ζεβαζκφ ηνπ αλντθνχ αζζελή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

ηνπ αζζελή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ θξνληίδα ελφο αηφκνπ κε άλνηα κπνξεί λα 

είλαη πνιχ δχζθνιε κεξηθέο θνξέο. Παξφια απηά ππάξρνπλ ηξφπνη λα 

αληηκεησπίζεη θαλείο ηηο δπζθνιίεο. Γεληθά ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα αθνξά ζηε ρνξήγεζε ππνζηεξηθηηθήο 

ζσκαηηθήο θξνληίδαο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ αξξψζησλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ αιιά θαη ηε θαξκαθεπηηθή θξνληίδα ησλ εηδηθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο 

ε δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά ( Καπάθε& Παξαζθεπάο,  2006). 

Καζνξηζηηθήο  ζεκαζίαο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε πιεξνθφξεζε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ αζζελνχο κε άλνηα. Ο θξνληηζηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ζπκπηψκαηα θαη 

ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ηηο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ θαη ην δηάζηεκα πνπ ζα 

δηαξθέζνπλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δηαθνξνπνηείηαη αλά νηθνγέλεηα θαζψο ππάξρνπλ 

ζπγγελείο  πνπ κε κηα απιή ελεκέξσζε κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ θαηάιιεια ησλ 

αζζελή  αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη θξνληηζηέο ρξεηάδνληαη 

θαζνδήγεζε βήκα βήκα (Γαβξαλνπνχινπ,2006). εκαληηθφ είλαη ζε βαζκφ πνπ 

είλαη εθηθηφ λα θηλεηνπνηνχλ γλσζηηθά ηνπο αζζελείο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (Κνπηαιίδνπ, 2013).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα έλα πξφγξακκα κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απνθάζεηο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα πάξεη ην άηνκν κε άλνηα θαη επαλαθέξεη ηελ ηάμε θαη ηελ νξγάλσζε 

ζε κηα, θαηά ηα άιια, κπεξδεκέλε θαζεκεξηλή δσή. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα 

παξέρεη αίζζεκα αζθάιεηαο ζε έλα άηνκν κε άλνηα. Παξφιν πνπ ην πξφγξακκα 

είλαη ρξήζηκν, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ε θαζεκεξηλφηεηα, φζν πην 

θπζηνινγηθή γίλεηαη. ζν ην επηηξέπεη ε δηαθνξνπνηεκέλε θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ 

κε άλνηα, πξνζπαζήζηε λα ην αληηκεησπίδεηε φπσο θάλαηε πξηλ απφ ηελ εκθάληζε 

ηεο λφζνπ (Σζνιάθε θαη Καδήο ,2005).  

Δπίζεο είλαη απαξαίηεην ην άηνκν λα παξακείλεη αλεμάξηεην φζν πεξηζζφηεξν 

γίλεηαη. Απηφ βνεζάεη λα δηαηεξήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη λα κεηψζεη ην βάξνο 

πνπ δέρεηαη ν πεξηζάιπσλ δειαδή κε δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ην άηνκν ζα 

κπνξεί λα ηηο θάλεη φζν πην πνιχ θαηξφ αθφκα γίλεηαη (Hudges, Julian et al,2006). 

Ζ αζθάιεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ άλνηα θαζψο  ε απψιεηα ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο θίλεζεο θαη ηεο κλήκεο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ, νπφηε ζα 

πξέπεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηακέλεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξν. 

Σέινο δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε νπνίν ζηάδην βξίζθεηαη αθφκα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο δχζθνιεο επηθνηλσλίαο, ρξήζε εμσηεξηθψλ βνεζεκάησλ κλήκεο 

(Alzheimer's, Disease International, 2011).  

 

Ο γηαηξφο, ν λνζειεπηήο ή ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε 

βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο θαη λα ηνλ παξαπέκςνπλ ζηελ αληίζηνηρε 

ππεξεζία. Οη ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηνπο 

πεξηζάιπνληεο ηνπο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ην 

κέξνο πνπ δεη θάπνηνο ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί. 

Απηά είλαη: 

 Ηαηξηθή βνήζεηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη γηα ηελ παξνρή 

πεξίζαιςεο  

 Βνήζεηα κε ηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο πεξίζαιςεο  

 Γηαιείκκαηα απφ ηε πεξίζαιςε  

 πζηεκαηηθνί έιεγρνη ηεο πγείαο  
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 Πεξίζαιςε ζην ζπίηη, ζε θέληξν εκέξαο ή ζε νίθν λνζειείαο  

 Πιεξνθφξεζε (Παλειιήληα Οκνζπνλδία Νφζνπ Alzheimer θαη πλαθψλ 

Γηαηαξαρψλ, 2015) 

 

Ζ Παγθφζκηα Δηαηξεία Νφζνπ Alzheimer (ADI) είλαη ε νκνζπνλδία φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ Alzheimer ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηέο νη εηαηξείεο εθπξνζσπνχλ ηα άηνκα 

κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε θαη βνήζεηα. 

ε θάζε ρψξα νη εηαηξείεο Alzheimer εξγάδνληαη κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ νκάδεο 

ζηήξημεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα σθειεζνχλ ηφζν νη νηθνγέλεηεο 

ησλ αηφκσλ κε άλνηα φζν θαη ν γεληθφο πιεζπζκφο (Γαβξαλνπνχινπ, 2006). ιεο 

απαξηίδνληαη απφ ηαηξηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Κάπνηεο απφ απηέο 

παξέρνπλ, επίζεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θέληξα εκέξαο, θξνληίδα ζην ζπίηη 

θαη άιισλ εηδψλ πξνγξάκκαηα θξνληίδαο (Alzheimer's, Disease International, 

2011).  

 

1.7 Ννζειεπηηθή παξέκβαζε ζηελ άλνηα 

Οη ειηθησκέλνη απνηεινχλ εηδηθνί νκάδα πιεζπζκνχ πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε 

αληηκεηψπηζε γηα ην ιφγν απηφ νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ. ηφρνο επηκήθπλζε 

ηεο δσήο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Law,2008). Έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη είλαη ηα ειιείκκαηα κλήκεο ιφγν 

άλνηαο. Ζ θξνληίδα ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή άλνηαο 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο εμεηδίθεπζεο. 

Οη λνζειεπηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηε θξνληίδα αζζελψλ κε άλνηα έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πνηθίια ζπκπηψκαηα θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ρξφλην λφζεκα πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ άηνκν ζε άηνκν ελψ κεηαβάιινληαη ηα ζπκπηψκαηα κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο αζζελήο κε άλνηα, ζπρλά δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φηαλ ην θάλεη, δελ επηθνηλσλεί κε ηξφπν θαηαλνεηφ ή 

εχθνια αληηκεησπίζηκν. Σν πεξηβάιινλ ηνπ δελ είλαη ζπρλά ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε λνζειεία ηνπ αζζελή κε άλνηα, πφζν δε 
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κάιινλ φηαλ εκπιέθεηαη ζε απηή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη 

θξνληηζηή θαη αζζελή (Lemone et al., 2011). 

Οη αλννηθνί ζπρλά ρξεηάδνληαη εληαηηθή ππνζηήξημε κε λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ 

επηδξάζεσλ ηεο λφζνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ 

καθξνρξφληα ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ απηψλ παξέρνληαο ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα ζπλέρηζε ηεο θξνληίδαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο 

(Lemone et al., 2011). Ζ λνζειεπηηθή δηεξγαζία  δηεπθνιχλεη ηελ νιηθή πξνζέγγηζε 

ππνζηήξημεο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ θξνληηζηή θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο λφζνπ. Οη 

βαζηθνί ζηφρνη ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο απφ 

ηξαπκαηηζκφ, ε αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε ππνζηήξημε 

ηνπ αζζελή θαη ηνπ θξνληηζηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο 

(Σεξδή, 2017). Οη λνζειεπηέο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα βνεζήζνπλ ηνπο 

νηθνγελεηαθνχο θξνληηζηέο ζηε δηαρείξηζε ηεο άξλεζεο, ηνπ ζπκνχ, ηεο ελνρήο, 

ηνπ ζξήλνπ ή ηεο θιηληθήο θαηάιεμεο θαζψο ν αζζελήο επηδεηλψλεηαη ψζηε λα 

κπνξέζεη ν θξνληηζηήο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζηάδηα εμέιημεο (Kittle, 2010). 

 Ζ λνζειεπηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο αθνξά ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαηάιιεισλ 

θαξκάθσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο , ηελ βειηίσζε ηνπ χπλνπ, ηελ αλαθνχθηζε  

απφ ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςε, επηζεηηθφηεηα. Δπίζεο αζρνιείηαη κε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα, δηαηξνθή, έιεγρν εληέξνπ θχζηεο 

θαη εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο εκαληηθφ είλαη φηη αζρνιείηαη κε 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ αζζελή κε ηνπ νηθείνπο  ηνπ θαη ηελ 

παξφηξπλζε  ηνπο ζηε ζπκκέηνρε γηα ηελ θξνληίδα Αθφκε αζρνιείηαη κε ηελ 

πξναγσγή ηεο αλεμαξηεζίαο αιιά θαη ηε  απνθπγή αηπρεκάησλ (Graham & 

Warner, 2009). 

πγθεθξηκέλα φζν αθνξά ηελ αδπλακία απηνεμππεξέηεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

αζζελή ν λνζειεπηήο  ζρεδηάδεη έλα ξεαιηζηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θαζεκεξηλψλ αιιαγψλ. Δλζαξξχλνληαο έηζη ηελ κέγηζηε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ 

κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί. Αθφκε εθαξκφδεη 

κέηξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ επίπεδνπ θηλεηηθφηεηαο θαη ηέινο 

ελεκεξψλεη ηνπο νηθείνπο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αζζελνχο λα απηνεμππεξεηείηαη. 
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(Lemone & Burke, 2004). ρεηηθά κε ην πξφβιεκα  δηαηαξαρήο ηεο κλήκεο νη 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηδαζθαιία ηφζν ηνπ 

αζζελνχο, φζν θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ην θξνληίδεη.  

Ο λνζειεπηήο ππνδεηθλχεη ζπκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο φπσο είλαη ν δηαινγηζκφο, 

νη καιάμεηο, ε γπκλαζηηθή. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο  βνεζνχλ γηα ζηελ κείσζε ηνπ 

ζηξεο, ην νπνίν κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ απψιεηα ηεο κλήκεο. Δπίζεο νη 

γξαπηέο ή πξνθνξηθέο ππελζπκίζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

αζζελή κε δηαηαξαγκέλε κλήκε, νπφηε ν λνζειεπηήο ζπζηήλεη ζηνλ αζζελή λα 

ρξεζηκνπνηεί εκεξνιφγην, αθφκε ζπζηήλεη ηελ ρξήζε ελφο θνπηηνχ γηα ηα θάξκαθα 

κε ζεκεησκέλεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιήςεο ηνπο ψζηε  λα ζπκάηαη  λα παίξλεη ηα 

θάξκαθά ηνπ (Lemone & Burke, 2004). 

Μεγάιε πξφθιεζε γηα ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο θξνληηζηέο είλαη ε αληηκεηψπηζε 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ αζζελνχο  κε άλνηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άγρνο, λεπξηθφηεηα θαη 

ζχγρπζε. πλήζσο ηηο πξσηλέο ψξεο νη αζζελείο είλαη  ήξεκνη θαη ππάξρνπλ 

εθξήμεηο εθλεπξηζκνχ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο. Ο αζζελήο 

κπνξεί λα μππλήζεη ηελ λχρηα κε θξίζε θφβνπ θαη παληθνχ. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ 

απφ θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ πξνθαινχλ άγρνο, φπσο νη ζνξπβψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη κηα αμηφινγε παξέκβαζε. Ζ δηαηήξεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ελεξγεηψλ  ηνπ 

αζζελή είλαη ζεκαληηθή γηαηί παξέρνληαο ηνπ κηα απζηεξά δνκεκέλε κέξα 

δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε νηθεηφηεηαο θαη εμαιείθεηαη ην άγρνο ηνπ (Lemone et al., 

2011).  

Δπίζεο λνζειεπηηθή παξέκβαζε λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο  είλαη ε παξαθνινχζεζε 

κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο γθξηκάηζεο ή απμεκέλε αλεζπρία κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ πφλν ε δπζθνξία, ηα νπνία κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ εθλεπξηζκφ. 

Παξάιιεια γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο αθαηαζηαζίαο πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ήξεκνπ πεξηβάιινληνο ελψ ηφζν ε παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ ξνινγηψλ, 

εκεξνινγίσλ, φζν θαη ε έλδεημε εηθφλσλ, αλακλεζηηθψλ θαη ε ελζάξξπλζε 

αλαπνιήζεσλ, ζπκβάινπλ ζηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αζζελή ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ θαη ζηελ ππξνδφηεζε ησλ αλακλήζεσλ αληίζηνηρα 

(Kittle, 2010). 
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Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα θαιχπηεη φιεο 

ηηο βηνςπρνθνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ηεο δσήο, λα 

εμαηνκηθεχεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην ζηάδην ηεο εμέιημεο ηεο 

λφζνπ, κε ζθνπφ λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο θαη λα αλαθνπθίδνληαη 

απηνί πνπ ζεθψλνπλ ην βάξνο ηεο θξνληίδαο ηνπο(Σζνιάθε,2009). 

 

1.8 Πξόιεςε 

Ζ πξφιεςε είλαη ε έγθαηξε παξέκβαζε δειαδή αθνξά ηνπο  κεραληζκνχο πνπ 

νδεγνχλ ζε έλα παζνινγηθφ απνηέιεζκα, απηφ ζπκβαίλεη φηαλ αθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλε λφζν, ηε  πεξίπησζε ηεο άλνηαο  είλαη έλα ζπλφινπ ζπκπησκάησλ 

πνπ δελ νθείινληαη πάληνηε ζηελ ίδηα λφζν (πάζεζε). Ζ λφζνο Alzheimer θαη ε 

αγγεηαθή άλνηα είλαη ππεχζπλεο γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλνηψλ 

(Leibing,2014). Δθηφο  απφ ηνπο  παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχκε λα κεηαβάινπκε, 

φπσο ε πξφνδνο ηεο ειηθίαο, ην θχιν, ε θπιή, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε 

θιεξνλνκηθφηεηα. Έηζη, γλσξίδνπκε φηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θιεξνλνκήζεη απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο ην γνλίδην APOE-ε4 δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν –αιιά φρη 

βεβαηφηεηα– λα εκθαλίζνπλ λφζν Alzheimer (Leibing,2014). Αθφκα ε πγεία ηνπ 

εγθεθάινπ ζηε κεγάιε ειηθία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πγεία 

των αηκνθφξσλ αγγείσλ πνπ ηνλ ηξέθνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζεκαληηθφ είλαη 

αξρηθά λα ξπζκηζηεί ζσζηά ε αξηεξηαθή πίεζε: νχηε πνιχ ρακειή, νχηε πνιχ 

ςειή δειαδή νη ζπλήζεηο ηηκέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νπφηε ζπλίζηαηαη 

θαξδηνινγηθφο έιεγρνο, ηαθηηθά (Tarriot et al,2010). Θα πξέπεη επίζεο  λα είλαη 

ξπζκηζκέλνη θαηά αλάινγν ηξφπν, φινη νη ιεγφκελνη παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ 

θηλδχλνπ δειαδή ζάθραξν αίκαηνο LDL, HDL ηξηγιπθεξίδηα. Αθφκε ε παρπζαξθία 

ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιίαο  , ην θάπληζκα, ε ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη ε άπλνηα θαηά ηνλ χπλν είλαη επίζεο ζεκαληηθφηαηνη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ (Tarriot et al,2010). 

 Άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ αγγείσλ,   φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη ζνβαξνί ή επαλαιακβαλφκελνη ηξαπκαηηζκνί ζην θεθάιη (πρ έλα 

πέκπην ησλ επαγγεικαηηψλ ππγκάρσλ αλαπηχζζεη θάπνην είδνο άλνηαο). Σέινο ε 

χπαξμε  αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζφδην ζην παξειζφλ ή χπαξμε 
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θαηάζιηςεο ζηε κέζε ειηθία θαζψο θαη ε βαξεθνΐα θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν επίζεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν άλνηαο (Βιάρνο,2015). 

 

1.9 Γνκέο  

Κάζε αζζελείο  κε άλνηα  ηδίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα ζα πξέπεη λα παξαπέκπεηαη 

ζηηο αλάινγεο δνκέο ψζηε λα βνεζεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηφζν ν ηδίσο 

φζν θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ. ήκεξα Ηαηξεία Μλήκεο ιεηηνπξγνχλ είηε σο εηδηθά 

ηαηξεία Νεπξνινγηθψλ θιηληθψλ είηε σο ηαηξεία ζην πιαίζην Φπρνγεξηαηξηθψλ 

κνλάδσλ ηφζν ζε ηκήκαηα γεληθψλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ φζν θαη ζε 

Παλεπηζηεκηαθέο Νεπξνινγηθέο θαη Φπρηαηξηθέο θιηληθέο. Δπηπιένλ, Ηαηξεία 

Μλήκεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Νφζν Αlzheimer θαη 

ηελ Άλνηα γεληθφηεξα φζν θαη ζε Κέληξα Ζκέξαο γηα αζζελείο κε Άλνηα. Σα Ηαηξεία 

κλήκεο παξέρνπλ νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε: λεπξνινγηθή εμέηαζε, 

λεπξνςπρνινγηθή αμηνιφγεζε, ζπκβνπιεπηηθή) ζε αλζξψπνπο κε άλνηα θαη ζηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο .  

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη MKO Alzheimer 

παξαπέκπνπλ ζε λεπξνινγηθά ηκήκαηα γεληθψλ λνζνθνκείσλ θαη ςπρνγεξηαηξηθέο 

κνλάδεο. Απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 57 Νεπξνινγηθά ηκήκαηα ζε 

Γεληθά Ννζνθνκεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ηαηξείσλ Μλήκεο) 

(Μνχγηαο,2011). 

ηε ρψξα καο ππάξρνπλ ηα Κέληξα Ζκέξαο γηα άηνκα κε άλνηα. Σα θέληξα απηά 

ιεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο εκεξήζηαο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο αζζελψλ κε 

Alzheimer θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηαξαρέο. ηνρεχνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

δηακνξθψλνληαη πάληα αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο λφζνπ θάζε αζζελή. Καηά ηελ 

εηζαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη θιηληθή εμέηαζε απφ λεπξνιφγν ή ςπρίαηξν ηνπ 

Κέληξνπ, λεπξνςπρνινγηθή εθηίκεζε απφ ςπρνιφγν θαη αμηνιφγεζε θνηλσληθνχ 

ηζηνξηθνχ, θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα εθφζνλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα,  φπνπ εληάζζνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο.  
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Σα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο νκάδεο παξάιιεια κε ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, έρνπλ ζηφρν ηε λνεηηθή ελδπλάκσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θαη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ πξφιεςε, πιεξνθφξεζε, εθπαίδεπζε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

ησλ ζπγγελψλ ησλ αζζελψλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ άλνηα (Καπάθε θαη Παξαζθεπάο, 2006). Σα πξνγξάκκαηα ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ηαηξεία κλήκεο, ζεξαπείεο ελδπλάκσζεο λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(κλήκεο, πξνζνρήο, ιφγνπ) πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο, αηνκηθή θαη νκαδηθή 

δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, άιιεο εηδηθέο ζεξαπείεο φπσο ζεξαπείεο ηέρλεο, 

ζεξαπεία δηα αλακλήζεσλ, ινγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία. Πνιχ ζεκαληηθφ  γηα 

ηνπο αζζελείο είλαη ην γεγνλφο φηη νη παξνρέο ζηα θέληξα εκέξαο είλαη δσξεάλ 

σζηφζν  ηα θέληξα απηά είλαη πεξηνξηζκέλα θαη βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο  κε 

απνηέιεζκα κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ εηδηθφηεξα ζηελ  επαξρία λα κελ έρεη 

πξφζβαζε ζε απηέο ηηο δνκέο (Μνπγηαο,2011). 

 

εκαληηθφο ν ξφινο ηεο  Φπρνγεξηαηξηθήο Δηαηξεία «Ο Νέζησξ» πξνζθέξεη 

πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ εληειψο δσξεάλ, ζε αζζελείο θαη θξνληηζηέο 

αζζελψλ κε άλνηα θαη άιιεο ςπρνγεξηαηξηθέο παζήζεηο. Απηέο πξνζθέξνληαη ζην 

Κέληξν Alzheimer θαη ην Φπρνγεξηαηξηθφ Κέληξν Ζκέξαο ηεο εηαηξείαο κε 

πξνζσπηθφ πνπ αθνινπζεί ηα δηεζλή πξφηππα ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη απνηειείηαη απφ Φπρηάηξνπο, Νεπξνιφγνπο, Φπρνιφγνπο, Κνηλσληθνχο 

Λεηηνπξγνχο, Δξγνζεξαπεπηέο, Λνγνζεξαπεπηέο, Φπζηθνζεξαπεπηέο, Ννζειεπηέο 

θαη Ννκηθνχο πκβνχινπο. Αηνκηθή Φπρνζεξαπεία: εμεηδηθεπκέλνη ςπρνιφγνη 

πξνζθέξνπλ ζηνπο θξνληηζηέο ππνζηεξηθηηθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη άιινπ ηχπνπ 

(αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε) ςπρνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ θξνληηζηψλ (Μνπγηαο,2011). 

Δπίζεο δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθέο νκηιίεο: (ζεσξεηηθά ζεκηλάξηα) απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο (γηαηξνχο θαη άιινπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο) ζηελ 

αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Κέληξνπ Alzheimer θαη ζε κεληαία βάζε 

(Μαξάηνπ,2008). Φπρνεθπαηδεπηηθή Οκάδα Φξνληηζηψλ: δίσξεο δηάξθεηαο, 

δεθαπελζήκεξεο ζπρλφηεηαο, κε ζπληνληζηή Δπαγγεικαηία Τγείαο, θαηά ηελ νπνία 
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δηελεξγείηαη ζχληνκε εηζαγσγή κε ζεσξεηηθφ ζέκα θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε 

αλνηρηνχ ηχπνπ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην νκαδηθφ πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηάζεζεο : γηα ηνπο θξνληηζηέο, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, κέζσ γλσζηαθψλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ηερληθψλ 

(Μαξγηψηε, 2011). Αθφκε ππάξρεη ε θνηλσληθή Λέζρε – Café Alzheimer - 

σκαηείν Αιιεινβνήζεηαο θξνληηζηψλ αζζελψλ κε Νφζν Alzheimer: 

ζπγθέληξσζε ησλ θξνληηζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε ηελ παξνπζία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ επηθνηλσλία θνηλψλ 

εκπεηξηψλ, ηελ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηνπ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο ησλ 

θξνληηζηψλ-ζπγγελψλ, ηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απνκφλσζεο, ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ηελ απφθηεζε ρξήζηκσλ γλψζεσλ απφ ηηο εκπεηξίεο άιισλ 

θξνληηζηψλ, θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππάξρνπζεο 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (Μαξάηνπ,2008). 

Μία άιιε ζεκαληηθή δνκή ζηελ νπνία κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε άηνκα απφ φιε 

ηε ρψξα είλαη ε γξακκή SOS γηα ηελ άλνηα: ππάξρεη θάπνηνο Δπαγγεικαηίαο 

Τγείαο ή θξνληηζηήο  πάληα ν νπνίνο κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηνπο θξνληηζηέο γηα 

ηε λφζν, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη λα δψζεη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε νμέσλ θαηαζηάζεσλ(Μαξγηψηε,2011). Δμάιινπ, ζπρλά, κφλν θαη 

κφλν ε ζπδήηεζε αξθεί γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ελφο 

επηβαξπκέλνπ θξνληηζηή, φηαλ ν ίδηνο ληψζεη φηη ην ρξεηάδεηαη. (Μνχγηαο, 2003). 

Σέινο απφ ην 2016 ιεηηνπξγεί ζην λνκφ Αηηηθήο ην πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο 

θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο γηα ηελ Άλνηα «160 Plus» θαη παξέρεηαη δσξεάλ. ηφρνο είλαη 

λα σθειεζνχλ 160 θαη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο απφ έλα κεγάιν θάζκα 

ππεξεζηψλ κέζσ κηαο πνιπθιαδηθήο νκάδαο παξέκβαζεο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη 

δσξεάλ νινθιεξσκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζε αζζελή θαη θξνληηζηή θαη‟ νίθνλ πγθξηκέλα ν επηζηεκνληθά 

ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηεχεη ην πξφγξακκα ελψ ν ζπληνληζηήο έρεη 

ηελ επζχλε ηεο αξρηθήο ελεκέξσζεο ησλ νηθνγελεηψλ πξνο έληαμε. Δπίζεο 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ είλαη ν δηαρεηξηζηήο πεξίπησζεο 

(case manager), ν νπνίνο έρεη ηνλ ζπλερή ζπληνληζκφ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

εμαηνκηθεπκέλα ζηελ θάζε νηθνγέλεηα βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο. Ζ αλάιεςε θάζε 

νηθνγέλεηαο απφ case manager βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν ζπλερνχο θξνληίδαο 
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ζηελ θνηλφηεηα πνπ εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηηο ΖΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ 

πνιπθιαδηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ ςπρνιφγν, θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ, εξγνζεξαπεπηή, ςπρίαηξν, απφ νηθνγελεηαθνχο βνεζνχο θαζψο θαη 

εζεινληέο (Μνχγηαο, 2016). 

 

1.10 Μνπζηθνζεξαπεία 

Ζ ιέμε κνπζηθνζεξαπεία  απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο κνπζηθή θαη ζεξαπεία. Ζ 

κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηα πιαίζηα κηαο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ ζηφρν έρεη ηελ πξφιεςε, απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή 

δηαηήξεζε  ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο  πγείαο. Πξαγκαηνπνηείηαη  κε εμεηδηθεπκέλε 

ηερλνγλσζία ηνπ εηδηθεπκέλνπ κνπζηθνζεξαπεπηή, νπνίνο  ζα ζρεδηάζεη θαη ζα 

εξγαζηεί κε ζπγθεθξηκέλνπο εμαηνκηθεπκέλνπο ζηφρνπο. Ζ κνπζηθνζεξαπεία 

εθαξκφδεηαη είηε παίδνληαο (ελεξγεηηθή) είηε αθνχγνληαο κνπζηθή (δεθηηθή) θαη δελ 

απαηηείηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα έρεη  κνπζηθέο γλψζεηο. Ζ κνπζηθνζεξαπεία 

είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ρξήζε κνπζηθήο  πνπ επηδηψθεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

ζεξαπεία παηδηψλ θαη ελειίθσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο αλάγθεο ιφγσ 

θνηλσληθψλ , ζπλαηζζεκαηηθψλ ζσκαηηθψλ ε δηαλνεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ εηδηθή  

εθαξκνγή κνπζηθήο ζηελ ππεξεζία αηφκσλ κε αλάγθεο ζηελ πλεπκαηηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία, ζηελ απνθαηάζηαζε ή ηελ εηδηθή αγσγή (American Music Therapy 

Association, 2006).  

χκθσλα κε ηελ Γεξκαληθή έλσζε κνπζηθνζεξαπεπηψλ είλαη ε ζθφπηκε ρξήζε 

κνπζηθήο ή κνπζηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη 

απνθαηάζηαζε, ζηήξημε παξέκβαζε ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία 

(Κνξηαζίδνπ,2004). Αθφκε κνπζηθνζεξαπεία αλαθέξεηαη σο ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο 

γηα ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ απνθαηάζηαζεο, βειηίσζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηελ δηαλνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο (αθαιάθ, 2004). 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη έλα επάγγεικα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κνπζηθή θαη ηηο 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο  γηα λα αληηκεησπίζεη ζηηο ζσκαηηθέο ςπρνινγηθέο, 

γλσζηαθέο  θνηλσληθέο αλάγθεο  αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Ακεξηθαληθφο 

ζχιινγνο κνπζηθνζεξαπείαο, 2015). Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη ε 

κνπζηθνζεξαπεία είλαη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ζεξάπσλ 
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βνεζά ησλ πειάηε λα ζέιεη λα γίλεη πγηήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κνπζηθή εκπεηξία  

θαη ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηε κεηαμχ ηνπο κέζσ απηήο σο κηα δπλακηθή δχλακε 

αιιαγψλ (Bruscia,1989). 

χκθσλα κε  ηνλ Διιεληθφ ζχιινγν κνπζηθνζεξαπεπηψλ (2004)  είλαη ε ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο γηα ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ απνθαηάζηαζεο, βειηίσζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηελ δηαλνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο .Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη 

έλα επάγγεικα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κνπζηθή θαη ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο  γηα 

λα αληηκεησπίζεη ζηηο ζσκαηηθέο ςπρνινγηθέο, γλσζηαθέο  θνηλσληθέο αλάγθεο  

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Ακεξηθαληθφο ζχιινγνο κνπζηθνζεξαπείαο,2015). 

 

1.10.1 Ση είλαη ε κνπζηθνζεξαπεία 

Μνπζηθνζεξαπεία είλαη  έλα θαζηεξσκέλν επάγγεικα πγείαο  αζρνιείηαη κε ηε 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ (ήρνο, ξπζκφο, 

κεισδία, αξκνλία, ρξνηά, έληαζε). Χο επηζηήκε κειεηά  ηα κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία. Πρ γηα 

ηελ ξχζκηζε ηνπ θπθινθνξηθνχ, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ηελ 

κεγαιχηεξε αλνρή ζηνλ ζσκαηηθφ πφλν, ηελ έθθξηζε ησλ ιεγφκελσλ νξκνλψλ ηεο 

επηπρίαο, ηελ κείσζε αγρνιπηηθψλ θαη αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ, ηελ κείσζε ηνπ 

πξνεγρεηξεηηθνχ άγρνπο, ηελ πην γξήγνξε αλάξξσζε θ.α. (Coomans,2016).    

Οη ζπλεδξίεο δηεμάγνληαη απφ έλαλ θαηαξηηζκέλν κνπζηθνζεξαπεπηή θαη 

πεξηιακβάλεη  ηελ  θιηληθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ρξήζε κνπζηθψλ 

παξεκβάζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ςπρηθφ, ζσκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, δηαλνεηηθφ, θνηλσληθφ, γλσζηηθφ ηνκέα θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κνπζηθνζεξαπεία δελ έρεη 

ζηφρν ζην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα, ζηε ςπραγσγία ή ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Ο 

ζεξαπεπκέλνο αιιειεπηδξά κε ηνλ ζεξαπεπηή ή κε άιια κειή ηεο νκάδαο είηε 

ελεξγεηηθά (παίδνληαο κνπζηθή είηε παζεηηθά (αθνχγνληαο κνπζηθή). Οη ζεξαπείεο 

έρνπλ αξρή, κέζε θαη ηέινο (Καξηαζίδνπ,2004). 

Ζ πξψηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή ζρέζε ηνπ θάζε αλζξψπνπ (φρη θπζηθά κε ηελ 

έλλνηα θιηληθήο πξνζέγγηζεο), είλαη ε επηθνηλσληαθή ζρέζε κεηέξαο – βξέθνπο. 

ηελ θιηληθή κνπζηθνζεξαπεία ν ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα επηιέμεη θαη λα παίμεη 
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κνπζηθά φξγαλα (δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη γλψζεηο κνπζηθήο). Ο Μνπζηθνζεξαπεπηήο 

είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο ζην λα αθνχεη ην «παηδί-κνπζηθφ» (“music child”, 

P.Nordoff-C.Robbins) ζηνλ άλζξσπν θαη λα ζπλζέηεη ηελ αλάινγε ερεηηθή εηθφλα, 

ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο ζηηγκήο. Ο άλζξσπνο είλαη ζα «κνπζηθφ φξγαλν» κε ηε 

κνλαδηθή κνπζηθή ηνπ ηαπηφηεηα ε νπνία ελαξκνλίδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

Ζ αλαπλνή, νη ζθπγκνί ηεο θαξδηάο, ε ρξνηά, ε ηνπνζέηεζε θαη έληαζε ηεο θσλήο 

θαη ησλ θηλήζεσλ θαζψο νη ήρνη ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζπλζέηνπλ απηή 

ηε κνπζηθή ηαπηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πξνζθέξνληαο έηζη πιηθφ ζηνλ ζεξαπεπηή 

γηα ην κνπζηθφ «ζέκα» ηνπ θιηληθνχ απηνζρεδηαζκνχ (American Music Therapy 

Association,2006). 

ηνλ θιηληθφ απηνζρεδηαζκφ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο απειεπζεξψλεηαη απφ ηηο 

λφξκεο ηεο κνπζηθήο ζθέςεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηα κνπζηθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα 

ζπλδεζεί θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην «είλαη» ηνπ αλζξψπνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία γηα αιιαγή. Γε γίλεηαη ινηπφλ ιφγνο γηα πξνερνγξαθεκέλε κνπζηθή θαη 

γλσζηά ηξαγνχδηα, φπνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα «θνπξληηζηεί» αλάινγα κε ηελ 

κνπζηθή πνπ ηνπ πξνηείλεηαη θαη λα νδεγεζεί ζε πξφζθαηξεο αιιαγέο νη νπνίεο 

δελ απεπζχλνληαη ζην «είλαη» ηνπ. 

πσο ν ςπραλαιπηήο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ νπιηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπ αιιά 

πεξηκέλεη λα αηθληδηαζηεί απφ ηνλ αλαιπφκελν φηαλ ν ίδηνο ζα κεηαθέξεη ζε ιφγν 

απηφ (ην ζχκπησκα) πνπ δελ κπνξεί λα εηπσζεί, έηζη θαη ν κνπζηθνζεξαπεπηήο 

πεξηκέλεη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα δψζεη ηνλ «νπιηζκφ» ηεο θιίκαθαο θαη ηνλ 

ξπζκφ. Δλφζσ ν ζπκκεηέρσλ βηψλεη απηφ πνπ δελ κπνξεί λα εηπσζεί 

ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή λα πξνρσξήζεη ζε δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε. Ζ κνπζηθή ιεηηνπξγεί σο ζπκβνιηθή πξνβνιή αζπλείδεησλ πιεπξψλ ηνπ 

είλαη ηνπ αλζξψπνπ – θαη ην «αζπλείδεην είλαη δνκεκέλν σο γιψζζα» (Lacan). 

Απφ ηε γιψζζα ηεο κνπζηθήο ν ζπκκεηέρσλ ζα πεξάζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

(Ridder,2013). 

Ζ θσλή ηνπ αλζξψπνπ πρ, ζχκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή γλψζε, θαζνξίδεηαη 

απφ ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζρέζε απηή ζπλδέεηαη κε 

ηε ζπλάληεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αλάινγα ινηπφλ κε ην πψο γίλεηαη 

απνδεθηφ ην αίηεκα ηνπ παηδηνχ απφ ηε κεηέξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

δηακνξθψλεηαη θαη ε θσλή ηνπ. 
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Ζ κνπζηθνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε πνιινχο ηνκείο , θπξηφηεξα θιηληθά πεδία είλαη: 

  Φπρηθέο λφζνπο φπσο ςπρψζεηο , θαηάζιηςε, δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο 

 

 πλαηζζεκαηηθέο αγρψδεηο δηαηαξαρέο  

 

 Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο φπσο απηηζκφο, λνεηηθή ζηέξεζε, δηαηαξαρέο 

ιφγνπ 

 

 Νεπξνινγία 

  

 Καξδηνινγία 

 

 Παηδηαηξηθή 

 

 Γεξνληνινγηθή  

 

 Πξνεγρεηξηηηθά θαη κεηεγρεηξηηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα λνζειείαο  

 

 Υξφληεο παζήζεηο φπσο θαξθηλνπαζείο , αζζελείο ζε ΜΣΝ 

 

 Νενγλνινγία 

 

 Σειηθφ ζηάδην αζζελείο  

 

 Απνθαηάζηαζε 

 

 Υεηξνπξγηθή-Αλαηζζεζηνινγία 

 

 Δληαηηθή ζεξαπεία 

 

 Μαηεπηηθή  
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 Ογθνινγία 

 

 Κιηληθέο πφλνπ 

 

1.10.2 Πσο εθαξκόδεηαη ε κνπζηθνζεξαπεία 

H ζεξαπεία κε κνπζηθή εθαξκφδεηαη κε δχν κεζφδνπο είλαη είηε δηαδξαζηηθή 

κνπζηθνζεξαπεία είηε δεθηηθή.  Ζ πξψηε κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ 

κε κνπζηθή θαη ε δεχηεξε   ζε πξαθηηθέο αθξφαζε (Γξίηζαο, 2003). ηφρνο είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο κε ηε ρξήζε  κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε θσλή ηνπο, δεκηνπξγψληαο 

κηα «κνπζηθή γιψζζα» πνπ  ππνδεηθλχεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνζσκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά κπνξνχλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ  

ςπρηζκφ ηνπο  θφζκν αιιά θαη κε ηνπο άιινπο . 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία  βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε αζζέλεηα είλαη αίηηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο θαη αξλεηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο .Ζ κνπζηθή απνκαθξχλεη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πξνάγεη ηελ έθθξαζή ηνπο θαη πξνζθέξεη νθέιε ζηελ 

πγεία ηνπ αηφκνπ αζζελή ή κε (Καξηαζίδνπ θαη ηάκνπ, 2006). 

Χο κνξθή ςπρνζεξαπείαο ε κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

θαηεχζπλζεο, νπκαληζηηθήο-ππαξμηζηηθήο, transpersonal ή αλαιπηηθήο 

(Σζίξεο,2011). Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο είλαη δειαδή ςπρνζεξαπεπηήο θαη έρεη ηελ 

επζχλε λα θαζνξίζεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε ηνπ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα θηλείηαη ζε πινχζηα γθάκα δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, λα είλαη δειαδή εθιεθηηθφο ζεξαπεπηήο. Ζ κνπζηθνςπρνζεξαπεία 

ζε αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο:  

 Βαζηθή παξέκβαζε κε ζεβαζκφ ζηελ ηαηξηθή αγσγή, 

 ηεξηθηηθή παξέκβαζε ζηελ ηαηξηθή αγσγή,  

 Ηζφηηκε παξέκβαζε κε ηελ ηαηξηθή αγσγή (Καξηαζίδνπ θαη ηάκνπ,2006). 

χκθσλα κε  θιηληθέο έξεπλεο ηεο λεπξνινγίαο , ππάξρεη έλαο μερσξηζηφο 

κεραληζκφο ζηνλ εγθέθαινο  ,πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ κνπζηθή δηαθνξεηηθά απφ 

ηνπο άιινπο ήρνπο. Δπίζεο  Ο εγθέθαινο πξαγκαηνπνηεί μερσξηζηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα 

λα αληηδξνχλ ζηελ κνπζηθή θαη ζε ήρνπο ζε φιεο ηηο ειηθίεο απφ βξέθε έσο 
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ππεξήιηθεο (Sarkamo et al,2014).  εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εγθεθαιηθέο βιάβεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα αληηιακβάλεηαη ηελ κνπζηθή ελψ θαίλεηαη φηη ε κνπζηθή απνηειεί  έλαλ ηξφπν 

εθδήισζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Σζνιάθε,2009). 

Ζ κνπζηθή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηδξά ζε νιφθιεξν ην αλζξψπηλν ζχζηεκα, 

ζηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία εκπιέθνληαη θάπνηνη κεραληζκνί ζπγθεθξηκέλα ν 

κεραληζκφο πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

έρεη ζρέζε κε ζπλαηζζήκαηα, ππνθίλεζε, κλήκε. Ο κεραληζκφο πνπ δξα ζε 

λνεηηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν θαη αθνξά ζθέςεηο, ζπλεηξκνχο θαη εηθφλεο . Δπίζεο 

ζηελ κνπζηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεηαη αθφκα κεραληζκφο πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ξπζκνχ ηεο κνπζηθήο θαη ζπληνλίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο ξπζκνχο 

ζην ζψκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα κειεηάηαη ν ήρνο (κνπζηθή) σο απηφκαηα 

εξεζίζκαηα ζηα πεξηθεξηθά  θαη επηδεξκηθά λεχξα. Σέινο νη ςπρνζσκαηηθνί 

παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ κνπζηθή ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξναγσγή θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο (Tanaka & Nogawa, 2015).   

Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο 

ςπρηθήο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο. Πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πεξηβάιινλ  ην νπνίν βνεζά ην άηνκν λα απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη θάπνηεο 

ιεηηνπξγείο  ψζηε λα πεηχρεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (Σζίξεο,2011). Οη ζηφρνη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, 

επηθνηλσλία απνπζίαο ιέμεσλ, βειηίσζε ησλ δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ. H κνπζηθνζεξαπεία δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή ηελ ρνξήγεζε θαηάιιεισλ 

θαξκάθσλ θαη ηηο κεραληθέο παξεκβάζεηο ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ζπλεξγάδεηαη κε 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ζεξαπεία θαη θξνληίδα ηνπ 

εθάζηνηε αζζελή (Orelano,2009). Οπζηαζηηθά ε κνπζηθνζεξαπεία ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ αζζελή θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο αζζέλεηαο .Ζ κνπζηθνζεξαπεία 

θαηαηάζζεηαη δηεζλψο ζηηο mind-body therapies. Ο άλζξσπνο είλαη κία 

βηνςπρνθνηλσληθή νληφηεηα απνηειείηαη απφ ην ζσκαηηθφ (body) πλεπκαηηθφ 

κέξνο ( mind) , φηαλ ην άηνκν ππνθέξεη ζσκαηηθά ν κνπζηθνζεξαπεπηήο εληζρχεη 

ην πλεπκαηηθφ (Γξίηζαο,2012). 
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1.10.3 Μνπζηθνζεξαπεία ζηηο ρξόληεο παζήζεηο ζηελ Σξίηε ειηθία  

Οη ςπρνθνηλσληθέο θαη ζσκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο, ζε 

βξαρεία ή καθξά λνζειεία, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο ή κε ηε 

λνζειεία ή/θαη κε άιινπο ςπρνγελείο παξάγνληεο απνηεινχλ θχξην ζηφρν ηεο 

κνπζηθν-ςπρνζεξαπείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη γηα ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο: αληηκεηψπηζε θαηάζιηςεο, ζπκνχ, άγρνπο, 

ππεξδηέγεξζεο, «θαθήο» δηάζεζεο. Δπίζεο βειηίσζε ηθαλφηεηαο λα 

αληεπεμέξρεηαη ν αζζελήο ζηηο εθάζηνηε ηαιαηπσξίεο, βειηίσζε απηνπεπνίζεζεο 

θαη απηνεηθφλαο, βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα ππνκνλήο, ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ απηνέθθξαζε, ζηνλ έιεγρν ησλ 

παξνξκήζεσλ, ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζην λα έρεη θίλεηξν, ειπίδα θαη πίζηε γηα πνηφηεηα 

δσήο θαη ζην λα δηαρεηξίδεηαη ιεηηνπξγηθά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν (Carson 

2012, Cevasco 2010). ρεηηθά κε ηηο ζσκαηηθέο αλάγθεο ε κνπζηθφ-ςπρνζεξαπεία 

ππφζρεηαη κείσζε ηνπ πφλνπ ή/θαη αληνρή ζηνλ πφλν. Αλαθνχθηζε απφ αυπλίεο, 

βειηίσζε ζε ιφγν, κλήκε, θηλεηηθφηεηα, γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, δηάζπαζε 

πξνζνρήο, ηθαλφηεηα αλαπλνήο, αχμεζε φξεμεο, ηθαλφηεηα γηα ραιάξσζε θαη γηα 

ηζνξξνπία, κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο κπτθήο έληαζεο, αχμεζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. Τπάξρεη πιένλ αξθεηή βηβιηνγξαθία, 

φπνπ απνδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ κε ην αλνζνπνηεηηθφ, θαζψο 

θαη ην γεγνλφο φηη φζν ν αζζελήο αλαθαιχπηεη αζθαιείο ηξφπνπο λα εμσηεξηθεχεη 

θαη λα κνηξάδεηαη ηνλ ςπρηθφ ηνπ πφλν ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα βειηηψλνληαη 

ζεκαληηθά (Γξίηζαο, 2012). 

 

 

1.10.4 Μνπζηθνζεξαπεία ζηελ άλνηα 

Ζ κνπζηθή ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο άλνηαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ  δηάζεζε ησλ 

αηφκσλ αιιά θαη ηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία (Sarkamo et al ,2014). Γεδνκέλεο ηεο 

απμαλφκελεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ βάξνπο ηεο άλνηαο γηα ηελ θνηλσλία, αιιά θαη 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 
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βξνχκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαηήξεζεο θαη δηέγεξζεο ηεο γλσζηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ. 

Ζ ζεξαπεπηηθή αγσγή κε κνπζηθνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή  γηα ηα άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα ζε ζσκαηηθή, 

ςπρνινγηθή, γλσζηηθή ιεηηνπξγία. ελήιηθεο (Ragio & Gianelli, 2009). χκθσλα κε 

θιηληθέο έξεπλεο  επηβεβαηψλεηαη ηε βησζηκφηεηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο αθφκε θαη 

ζε αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε άιιεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ 

κνπζηθή είλαη κηα κνξθή αηζζεηηθήο δηέγεξζεο, ε νπνία πξνθαιεί απαληήζεηο ιφγσ 

ηεο εμνηθείσζεο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγεί (Tanaka & 

Nogawa, 2015). 

Ζ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ηερληθή 

remotivation (επαλά-ππνθίλεζε). Με ηελ ηερληθή απηή δηεγείξνληαη ε ζθέςε θαη ν 

δηάινγνο θαη παξάιιεια βειηηψλεηαη ε θνηλσληθφηεηα. Δλδείθλπηαη γηα φζνπο δελ 

έρνπλ επαθή κε ην πεξηβάιινλ αιιά έρνπλ ηθαλφηεηα ιφγνπ. ε απηή ηελ κέζνδν 

γίλεηαη ρξήζε πιηθνχ απφ ην παξειζφλ ηνπ αζζελή ή ηελ επηθαηξφηεηα 

(Davis,1999). 

Μηα κέζνδνο κνπζηθνζεξαπείαο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε Reality Orientation 

(πξνζαλαηνιηζκφο ζηε  πξαγκαηηθφηεηα). Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηελ 

επαλάιεςε ζηνηρείσλ πνπ ειηθησκέλνη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκεζνχλ, 

σζηφζν δελ έρνπλ ράζεη ηελ νηθεηφηεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

εκεξνιφγηα, ξνιφγηα έλαο πηλάθαο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 

ρξνλνινγία, κελά εβδνκάδα ζπλζήθεο θαηξνχ, γηνξηέο. Ζ κέζνδνο  απηή είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνπζηθή θπξίσο ζε αξρηθά ζηάδηα 

άλνηαο(Clair,1996).. 

Αθφκε ε ηερληθή Reminiscence (αλάκλεζε) είλαη έλα πξφγξακκα κηαο κνπζηθήο 

αλαζθφπεζεο ησλ ρξφλσλ δσήο. Οη αζζελείο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαιέο ή ηξαπκαηηθέο θαη λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γίλεη ηθαλνπνίεζε θαη λφεκα ζηε δσή κε ηελ ρξήζε ηεο 

θαηάιιειεο κνπζηθήο έξρνληαη ζην λνπ ηα αληίζηνηρα γεγνλφηα πνπ 

αλαθαιέζηεθαλ ράξε ζε απηή (Bruscia,1998). 
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Ζ ηερληθή Sensory training (εθπαίδεπζε ησλ αηζζήζεσλ) ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν 

ηηο αηζζήζεηο  ηε κέζνδν απηή ρξεζηκνπνηνχληαη νη αηζζήζεηο  φξαζε αθνή γεχζε  

θ.α. κε ζην λα επαλαθέξεη εηθφλεο θαη κπξσδηέο (Clair,1996). Υξήζηκε κέζνδνο γηα 

άηνκα πνπ δελ ζπκνχληαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έρνπλ ράζεη ηηο ιεθηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ γη απηφ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο 

κπνξεί λα κελ έρεη επηθνηλσλία καδί ηνπο. Με ηελ κέζνδν απηή επηδηψθεηαη 

απφθηεζε θαιχηεξνπ έιεγρνπ ηεο θίλεζεο κε κηθξέο δξαζηεξηφηεηεο  κε ιίγεο 

νδεγίεο θαη ζαθή ιφγν. Οη αζζελείο πνπ δνπιεχνπλ κε απηή ηελ ηερληθή κπνξνχλ 

λα αλαπηχμνπλ κνπζηθέο δεμηφηεηεο θαη λα ηηο δηαηεξήζνπλ γηα ην ππφινηπν ηεο 

δσήο ηνπο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή ζε 

ειηθησκέλνπο αζζελείο κε άλνηα (Kaldy,2013,Vink et all 2012, Raggio et all ,2012) 

θαη Alzheimer.Carson,2012 &Cevasco 2010). 

 

1.10.5 Ζ κνπζηθνζεξαπεία ηελ Διιάδα 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Σφζν νη 

Ππζαγφξεηνη φζν θαη ν Αξηζηνηέιεο αλαγλψξηδαλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ αζθεί 

ε κνπζηθή ζηνλ ςπρηθφ θφζκν αιιά θαη ν κεξνο αθφκε καο πιεξνθνξεί γηα ηε 

ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηε ίαζε ηξαπκάησλ. ηνλ 20ν αηψλα αλαγλσξίζηεθε θαη 

επηζηεκνληθά φηη ε κνπζηθή κέζα απφ ηηο δεκηνπξγηθέο, δνκηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο ηδηφηεηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζσξεία ςπρηθψλ θαη 

λνεηηθψλ παζήζεσλ ελψ απνηειεί έλα ρξεζηηθφηαην εξγαιείν γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. ήκεξα ε κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί 

μερσξηζηφ θιάδν ηεο παηδαγσγηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνεγκέλεο ρψξεο πξνβιέπεηαη εηδηθή αθαδεκατθή θαηάξηηζε ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηψλ (Γξίηζαο,2003). 

  

ηελ Διιάδα ε κνπζηθνζεξαπεία αξρίδεη λα εμειίζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ράξε 

ζηνπο εηδηθεπκέλνπο κνπζηθνζεξαπεπηέο νη νπνίνη έρνληαο νινθιεξψζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ είηε ζηε Δπξψπε είηε ζηελ ΖΠΑ επηζηξέθνπλ γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο αγσγήο αιιά θαη ηελ εηδηθήο 

παηδαγσγηθήο. Χο επάγγεικα ε κνπζηθνζεξαπεία ζηελ Διιάδα βέβαηα δελ είλαη 
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αθφκα πιήξσο νξγαλσκέλε θαη αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε ηεο νξζήο 

ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο ηνπ επξέσο θνηλνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηζεί ε 

πνηφηεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ θαζψο δελ έρεη 

ηελ ίδηα αλαγλψξηζε πνπ έρεη ζην εμσηεξηθφ. (Παπαληθνιάνπ,2011). Μεκνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο θαη εθαξκνγέο, ππάξρνπλ ήδε αιιά σο ρψξα γελέηεηξα απηήο ηεο 

πξαθηηθήο, ζα πξέπεη λα ηελ αλαπηχμνπκε ζπζηεκαηηθά, δηακνξθψλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ζεζκνχο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ εηδηθά θαηαξηηζκέλνη κνπζηθνζεξαπεπηέο, αλαγλσξίδνληαο ζεζκηθά ηελ 

εηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή, ππνζηεξίδνληαο 

ηελ έξεπλα γηα ηελ ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο κνπζηθήο θαη ηέινο δηεπξχλνληαο θαη 

εληζρχνληαο ηα πεδία εθαξκνγψλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηήλ (Γξίηζαο,2012) . 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη κνπζηθνζεξαπεπηέο εξγάδνληαη κε παηδηά θαη ελήιηθεο ζην 

ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο(60%) ζην ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο (30-40%), ελψ νη 

κνπζηθνζεξαπεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ηαηξηθά θαη λνζνθνκεηαθά πιαίζηα αγγίδνπλ 

κφιηο ην 10% (Παπαληθνιάνπ,2011). 

1.11 Απνθαηάζηαζε 

πκθψλα κε ηνλ ΠΟΤ (2011) απνθαηάζηαζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην 

άηνκν αλαξξψλεη απφ ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα ψζηε λα αλαθηήζεη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία θαη απνθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα εμαηνκηθεπκέλε, 

δξαζηεξηφηεηα κε γλψκνλα ηνλ αζζελή πνχ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαπεξία θαη φρη 

αζζέλεηα κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα βξεη "ηθαλφηεηεο" ζηελ παξνχζα  

πξνθαλή αλαπεξία  Απαηηεί ζπλεξγαζία αηφκσλ απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, ψζηε 

λα απνθαηαζηαζνχλ νη ηθαλφηεηέο ηνπ αηφκνπ, ζε θπζηθφ, ςπρηθφ, θνηλσληθφ, 

επαγγεικαηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Law,2008).  

 

Ζ απνθαηάζηαζε έρεη σο βάζε ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη θαη επέθηαζε ηελ 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα απνθαηάζηαζεο. Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα απνθαηάζηαζεο  

είλαη κηα νκάδα ζεξαπείαο  πνπ απνηειείηαη απφ γηαηξνχο, θπζηθνζεξαπεπηέο, 

λνζειεπηέο εηδηθνχο ζεξαπεπηέο φπσο ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο 

ςπρνιφγνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ βαξχηεηα ηεο 
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λφζνπ ηνπ αηφκνπ ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα δηαθέξεη 

(Claref, 2017). 

Ζ απνθαηάζηαζε ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο ζε  νπνηαδήπνηε απψιεηα ή 

αλσκαιία ηεο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή αλαηνκηθή δνκήο ή ιεηηνπξγίαο. Αθφκε 

ζε αληθαλφηεηα δειαδή θάζε πεξηνξηζκφ ή έιιεηςε δπλαηφηεηαο λα εθηειεζζεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ ηξφπν ή εληφο ηνπ εχξνπο πνπ ζεσξείηαη θαλνληθφ γηα έλαλ 

άλζξσπν (Fuller & Manfur,2011). ε θαηαζηάζεηο αλαπεξίαο φπνπ έλα 

κεηνλέθηεκα γηα έλα δεδνκέλν άηνκν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ βιάβε ή ηελ 

αληθαλφηεηα πνπ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ελφο ξφινπ πνπ είλαη 

θπζηνινγηθφο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Δπίζεο ζε ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ 

δειαδή νπνηνδήπνηε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπλήζσλ ξφισλ θαη λα έρεη κηα θπζηνινγηθή θαζεκεξηλή δσή. 

Σέινο ζε ρξφληεο αζζέλεηεο, ζε πεξηπηψζεηο κε κε αλαζηξέςηκε παξνπζία, 

ζπζζψξεπζε ή ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ ή βιάβεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν πεξηβάιινλ(Vahakangas, Noro and 

Finne,2008).  

 

 

ηφρνη ζηελ απνθαηάζηαζε είλαη : 

1.Πνηφηεηα Εσήο έλαληη Πνζφηεηα ηεο. Ζ απνθαηάζηαζε εζηηάδεηαη ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φρη κφλν ηε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ηεο 

δσήο (Κξαβνξίηεο,2011). 

2.Φξνληίδα έλαληη Ίαζεο .Πνιιέο παζήζεηο είλαη κε αλαζηξέςηκεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ην επίθεληξν ηεο θξνληίδαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή θαη απνδνρή ησλ 

αιιαγψλ ζηε δσή θαη φρη ζηελ επίιπζε κηαο αζζέλεηαο. 

πγθεθξηκέλα έλα πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη ελέξγεηεο 

ψζηε λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θαη λα ηνλ βνεζνχλ κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε έλα αιιαγκέλν 

ηξφπν δσήο . Αθφκε νθείιεη λα θαηεπζχλεη πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο επεμίαο θαη ηεο 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπινθψλ, αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ βαζκνχ 
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ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απηάξθεηαο είλαη δπλαηφλ .Βαζηθφ είλαη ηέινο λα 

βνεζήζεη ην άηνκν λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα ((Vahakangas, Noro 

and Finne,2008).  

 

 

1.11.1 Ννζειεπηήο ζηελ απνθαηάζηαζε  

Ζ λνζειεπηηθή απνθαηάζηαζε απνηειεί ζε νξηζκέλεο ρψξεο μερσξηζηή εηδηθφηεηα, 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.  Ζ 

απνθαηάζηαζε (rehabilitation) ζπρλά πεξηιακβάλεη θαη ηνλ νξφ ηεο πξνζαξκνγήο 

(habilitation) ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ή απέθηεζαλ πνιχ λσξίο ζηε δσή 

ηνπο κηα αλαπεξία θαη νη νπνίνη πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο ψζηε λα 

μεπεξάζνπλ ή λα βειηηψζνπλ, ηηο δπζρέξεηεο πνπ ηνπο πξνθαιεί ε αζζέλεηα ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο θαη λα 

απνθηήζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία (Marit  Mjorud et al, 2017).   

Ο ζηφρνο ηνπ λνζειεπηή ζηελ απνθαηάζηαζε είλαη λα βνεζήζεη ηνλ θάζε αζζελή 

μερσξηζηά λα αλαθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζηνλ κέγηζην ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 

Δπίζεο θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ ζεξαπεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο  γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζρεδηάδνπλ 

εμαηνκηθεπκέλα πιάλα ζεξαπείαο θαη αληηκεησπίδνπλ ηνλ αζζελή νιηζηηθά. 

εκαληηθφ είλαη φηη αλαιακβάλνπλ  ζηαδηαθή θνηλσληθνπνίεζε ηνπο, 

εθπαηδεχνληαο ηνπο  αζζελείο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

ζηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο (Marit Mjorud et al,2017).   

 

Οη λνζειεπηέο πξέπεη λα απνζαθελίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην κηαο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. Δλαιιαθηηθά  ν ξφινο κπνξεί λα είλαη ηνπ ζπληνληζηή, 

ηνπ εθπαηδεπηή, ηνπ δηαρεηξηζηή πεξηπηψζεσλ, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ εξεπλεηή, ηνπ 

ζηαζεξφο θαη αθνξά ζηελ πξφιεςε ηεο ρξνληφηεηαο ηεο λφζνπ, κηαο 

επηπξφζζεηεο αλαπεξίαο ή επηπινθήο, παξφιν πνπ νη λνζειεπηέο ζπλεξγάδνληαη 

κε ηνπο αζζελείο, ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπο πιαίζην, κε ππεξεζίεο θαη επαγγεικαηίεο 

πγείαο. χκθσλα κε ηνλ Hoeman (2008) ν λνζειεπηήο ζηελ απνθαηάζηαζε 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mj%26%23x000f8%3Brud%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28143535
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mj%26%23x000f8%3Brud%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28143535
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ζπκβάιεη  ζηελ πξναγσγή ηεο ειεπζεξίαο πνπ πξνζθέξεη ε απηνθξνληίδα, ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ηνλ πάζρνληα.  

Ο λνζειεπηήο έρεη πιήξε γλψζε ησλ ηαηξηθψλ ηζηνξηθψλ ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο, ηα 

νπνία επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα. Με ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

εμππεξεηνχκελν εληνπίδεη ζπκπηψκαηα πνπ νδεγνχλ επηπιένλ ηαηξηθή 

δηεξεχλεζε. πλεξγάδεηαη  κε ην ππφινηπν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ 

νηθνγέλεηα, αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ηνπο  θαη θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα πξναγσγήο 

πγείαο θαη πξνψζεζεο ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο. Δπηπξφζζεηα  ζε ζπλεξγαζία κε 

ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα, πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πξναγσγήο θαη 

αγσγήο ηεο πγείαο, πξφιεςεο λφζνπ ή αηπρεκάησλ, άιια θαη πξνγξάκκαηα 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζέκαηα αλαπεξίαο ζηελ θνηλφηεηα (Hoeman, 2008). 

Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηή 

απνθαηάζηαζεο είλαη: ε απνθαηάζηαζε, ε γεξνληνινγία, ε λεπξνπαζνινγία, ν 

ρεηξηζκφο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή, ε δπζθαγία, ε κεηαθίλεζε αζζελψλ κε 

πξνβιήκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηαρείξηζε ηνπ πφλνπ, ηεο 

νπξνδφρνπ θχζηεο θαη ηνπ εληέξνπ, νη θαηαθιίζεηο, νη αλαπεξίεο, ε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ε εηδηθή αγσγή θαη ε αγσγή πγείαο (Mauk, 2013). Σελ ίδηα ζηηγκή 

εθαξκφδνληαη   πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο απνθαηάζηαζεο (Pierce, 2007). 

 ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δνκέο  ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο γίλνληαη 

εκθαλή κε αξγνχο ξπζκνχο θαη δελ ελαιιάζζνληαη γξήγνξα ηα πξφζσπα πνπ 

θξνληίδεη ν λνζειεπηήο Δπίζεο, εξγάδεηαη κε άηνκα πνπ πξέπεη λα απνδερζνχλ ν 

ηξφπνο δσήο ηνπο έρεη αλαηξαπεί πιήξσο θαη νξηζκέλεο θνξέο ρσξίο κεγάια 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ζ βνήζεηα πνπ δίλεη ν λνζειεπηήο ζηνλ αζζελή γηα λα 

αλαθηήζεη κέξνο ησλ πξνεγνπκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ή ζην άηνκν κε αλαπεξία 

λα θαηαθηήζεη ηελ απηνλνκία ηνπ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε παξφιε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε . 

ηελ Διιάδα, ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο παξέρνληαη κέζα απφ δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο δνκέο. Σα δεκφζηα Κέληξα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο 

(ΚΔΦΗΑΠ) απνηεινχλ ζπκθψλα κε ην λ. 4025/2011 (Α  228) κεηεμέιημε ησλ 
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Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) θαη ησλ Κέληξσλ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ). Μέρξη ηελ έληαμε ηνπο ζην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο απνηεινχζαλ απηφλνκα λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δίθαηνπ ηνπ ηνκέα 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

Σα κελ ΚΔΚΤΚΑ- ΜΔΑ είραλ πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα δνκψλ αλνηρηήο 

θξνληίδαο αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα δε ΚΑΦΚΑ έδηλαλ έκθαζε ζηε λνζειεία 

ρξφληα παζρφλησλ.  πλνςίδνληαο ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο είλαη ρψξνη πνπ 

πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία, νη λνζειεπηέο πνπ δηαζέηνπλ κηα ηδηαίηεξε θιίζε ή 

γλψζε εθηφο  απφ ηε λνζειεπηηθή, κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζε ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο, φπσο ε κνπζηθνζεξαπεία ή ε ζεξαπεία κέζσ ηεο ηέρλεο. ε 

ζπλεξγαζία κε ςπρνιφγν ή θαη απηφλνκα κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ αηνκηθέο ή 

νκαδηθέο ζεξαπείεο πνπ ζα αλαθνπθίζνπλ ηνλ ςπρηζκφ ηνπ αζζελή θαη ζα ηνλ 

νδεγήζνπλ κέζα απφ επηζηεκνληθέο ηερληθέο, ζηελ ελδπλάκσζε, ηελ ςπρηθή 

αλάηαζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο (Hoeman ,2008).  

 

1.11.2 Απνθαηάζηαζε ζηελ άλνηα 

Ζ άλνηα είλαη κηα λφζνο πνπ πξννδεπηηθά εμειίζζεηαη. ε παγθφζκην επίπεδν απφ 

έξεπλεο ζπλερψο πξνθχπηνπλ θαηλνχξηα δεδνκέλα σζηφζν δελ ππάξρεη αθφκα 

ζεξαπεία ηεο λφζνπ. Δληνχηνηο, ηα θάξκαθα θαη νη άιιεο παξεκβάζεηο, κπνξεί λα 

επηβξαδχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ, λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο 

ζηνπο αζζελείο θαη λα ειαηηψζνπλ ην βάξνο θξνληίδαο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ  

απνθαηάζηαζε  ζηελ άλνηα αθνξά θπξίσο ηελ γλσζηηθή απνθαηάζηαζε  θαη 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο λφζνπ (Clarel,2017). ηφρν έρεη 

ηελ εχξεζε ηξφπσλ ψζηε νη αζζελείο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαηεξνχκελεο 

ηθαλφηεηέο ηνπο (άδειε θαη δηαδηθαζηηθή κλήκε θαη γλψζε) θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ 

κε ζηφρν λα εμαζθεζνχλ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ειιείςεηο ηνπο. Ζ 

απνθαηάζηαζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ζαθή αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ειιείςεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο αζζελείο πνηφηεηα δσήο (Σζάληαιε,2005). 
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Ζ γλσζηηθή απνθαηάζηαζε πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη 

κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο κε άλνηα, ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο πεξηζάιπνληεο(Σζάληαιε,2005). Ζ  γλσζηηθή 

απνθαηάζηαζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία  γηαηξνί, ςπρνιφγνη , 

λνζειεπηέο ,ινγνζεξαπεπηέο ,θπζηνζεξαπεπηέο θαη άιιεο εηδηθφηεηεο εξγάδνληαη 

δηεπηζηεκνληθά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο  αζζελείο ην πεξηβάιινλ ηνπο (νηθνγέλεηα-

θξνληηζηέοο ) έηζη ψζηε λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ λα δήζνπλ ή θαη λα κεηψζνπλ ηηο 

γλσζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηνπο ειιείςεηο, αιιά θαη λα πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα 

δσήο (Sohlberg,2004).  

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε γλσζηηθή απνθαηάζηαζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη 

ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο άλνηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ ηχπνπ Alzheimer αιιά θαη λα 

κεηψζεη ην άγρνο πνπ πξνέξρεηαη ζηνπο αζζελείο ζηα πξψηα ζηάδηα απφ ηηο 

αιιαγέο ζην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε λνεηηθή φζν θαη κε ζπκπεξηθoξηθή επεμεξγαζία θαη 

πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά γλσζηηθψλ ειιείςεσλ εηδηθά ζηε κλήκε πνπ 

επηδεηλψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (Mesulam,2011). Οη αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη θαηά ηελ εμέιημε  δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε κλήκε φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα ζπκπηψκαηα 

αθνξνχλ ηε δηάζεζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ην άηνκν ζηαδηαθά ράλεη ηε 

ιεθηηθή ηνπ επρέξεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απηνλνκία ηνπ. Οη ζπλεδξίεο ηεο 

γλσζηηθήο απνθαηάζηαζεο πξέπεη πάληα λα έρνπλ ρξνληθφ θαη ρσξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ψζηε λα βειηησζεί ε αλεμαξηεζία ηνπ αζζελνχο, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εκεξνινγίσλ θαη ζεκεησκαηάξησλ 

(Κνχληε,2006).  

Δπίζεο ζηε γλσζηηθή απνθαηάζηαζε  απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ε δνκή, ε 

εθπαίδεπζε πάλσ ζηηο ειιείςεηο θαη ηε δηαηαξαρή, νη ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ιφγσ ησλ γλσζηηθψλ 

αδπλακηψλ θαη κηα απιή ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο 

δηάζεζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ άγρνπο θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία (Σζάληαιε,2005). 
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εκαληηθφ είλαη φηη παξέκβαζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ δελ ππάξρεη 

δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο λφζνπ θαη ζε πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθνχ 

επεηζνδίνπ κέρξηο φηνπ πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη 

έρνπλ εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα  θπζηνινγηθήο αλάξξσζεο. Οη κεραληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ γλσζηηθή απνθαηάζηαζε είλαη i) ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε παιαηφηεξα ν αζζελήο γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Sohlberg, 2004). Ο κεραληζκφο απηφο γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί ρξεηάδεηαη απμεκέλν ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη εθπαίδεπζε ψζηε λα 

δηαηεξήζνπκε ή λα ππνθαηαζηήζνπκε ηελ ειιεηκκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.ii) Ζ 

ππνθαηάζηαζε δεμηφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ελεξγνπνηνχληαη  θάπνηεο 

άιιεο δεμηφηεηεο , πνπ είλαη άξηηεο δηδάζθνληαο ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο., ψζηε ην 

άηνκν λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θελά ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Κνχληε,2006). 

 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηέηνησλ κεραληζκψλ ζηνλ εγθέθαιν πεξηιακβάλεη αλαδηαλνκή 

ησλ ελεξγνπνηήζεσλ ζηνλ εγθέθαιν ή δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ νδψλ ή ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. ε πεξηπηψζεηο ειαθξηάο κνξθήο άλνηαο 

ελδείθλπηαη ηέηνηνπ είδνο ελεξγνπνίεζε πξνο απνθαηάζηαζε(Fernadez,2004). ηηη) 

Ζ αλαπξνζαξκνγή. Ο κεραληζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ αλαζεψξεζε θξηηεξίσλ 

θαη πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ επηινγή λέσλ ζηφρσλ γηα ηνλ αζζελή ηv) Ζ 

πξνζαξκνγή πεξηβάιινληνο ηελ πεξίπησζε απηή επηδηψθεηαη ε πξνζαξκνγή 

ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ νη άιινη ζηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αζζελνχο 

θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θηιηθνχ θαη βνεζεηηθνχ γηα απηφλ. Οη 

κεραληζκνί φινη απηνί ρξεζηκεχνπλ γηα λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμχ επηπέδνπ 

δεμηφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Mesulam, 

2011). 

 

εκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ειιείςεσλ είλαη ε επζπλεηδεζία ησλ ειιείςεσλ  απφ ηνλ 

αζζελή ελεξγνπνηεί αληηζηαζκηζηηθνχο κεραληζκνχο  φπσο αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο απηφ παξαηήξεζε ελψ ε απνπζία επζπλεηδεζίαο δε βνεζά ζηελ 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ ψζηε λα θαηαβάιεη ν αζζελήο ηελ πξνζπάζεηα πνπ 
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ρξεηάδεηαη σζηφζν πξηλ απνθαζηζζεί κηα παξέκβαζε πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη 

ζπλέπεηεο ηεο παξέκβαζεο (Claref, 2017). Σν απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο πνπ 

επηδηψθεηαη είλαη λα απνθεπρζνχλ i) ηα αξρηθά νθέιε αιιά ηειηθά 

καθξνπξφζεζκεο απψιεηεο, ii) απψιεηεο ζην γεληθφ δπλακηθφ απφζεκα γηα 

αλάθακςε iii)νθέιε γηα ηνλ πάζρνληα αιιά απψιεηεο γηα ηνπο άιινπο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηoπ (Fernadez,2004). 
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  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.1 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Έξεπλα είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε 

απαηηνχκελε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε αθξηβήο  αλάιπζε πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε 

λα απμεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζεκάησλ ή θαηλνκέλσλ. Ο 

εξεπλεηήο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ θαη λα κεηαδψζεη απηή ηελ λέα γλψζε 

ζηνπο άιινπο (Γαξβίξε,2009). 

χκθσλα κε ηνλ Bowling (2014) ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πεξηιακβάλεη απφ πεξηγξαθηθέο κειέηεο ηεο εκπεηξίαο ηεο 

αζζέλεηαο (έξεπλα ζηελ πγεία ή έξεπλα ηεο πγείαο) έσο αμηνινγήζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα 

θφζηε ηνπο (έξεπλα ππεξεζηψλ πγείαο). 

χκθσλα κε ηνπο Bowling (2014) θαη Μαλψιε, Γεσξγαληή & Μεηαμά (2015) 

ζθνπφο ηεο δηεμαγσγήο κία έξεπλαο  είλαη: 

 Ζ επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο  

 Ζ πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ θαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε απηνχ 

 Ζ θαηλνηνκία θαη ε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ 

 Ζ εξκελεία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηεο γελίθεπζεο θαη ζηελ 

δηαηχπσζε επηζηεκνληθψλ λφκσλ 

χκθσλα κε ηελ  βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ε αλάπηπμε κε θαξκαθεπηηθψλ 

ζεξαπεηψλ φπσο ε κνπζηθνζεξαπεία έρεη σο απνηέιεζκα ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ θαη κεηψλεη ην θνηλσληθφ  θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

Παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην εμσηεξηθφ παξνπζηάδνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηελ άλνηα θαη πξνηίκεζε ζηε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο ρψξαο ηνπο θαζψο απηή θαίλεηαη λα πξνθαιεί 

επράξηζηεο αλακλήζεηο (Tanaka θαη Nogawa,2015). Oη  εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο:  
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● Ζ  παξαδνζηαθή κνπζηθή αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηνπο αζζελείο κε άλνηα απφ 

φηη ηα άιια δπν είδε κνπζηθήο (θιαζζηθή θαη ιατθή κνπζηθή). 

● Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή θάλεη ηνπο αζζελείο κε άλνηα πην ραξνχκελνπο  ζε 

ζρέζε κε ηελ ιατθή θαη θιαζζηθή κνπζηθή. 

● Ζ ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή πξνθαινχλ αλάθιεζε κλήκεο ζε 

αζζελείο κε άλνηα.  

 

2.2 ρεδηαζκόο  

ηε παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ ζχληαμή θαη θαηαγξαθή ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Ζ αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αγγιηθήο  θαη 

ειιεληθήο  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, pubmed, medlook, iatrotek, 

Δζληθφ θέληξν ηεθκεξίσζεο απφ ην 2005 έσο θαη ζήκεξα. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: dementia, Alzheimer, music therapy, rehabilitation ζε 

φινπο ηνπ δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ήηαλ θπξίσο 

άξζξα αλαζθνπηθά θαη εξεπλεηηθά πνπ αθνξνχλ ηα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

ζε αζζελείο κε άλνηα. 

ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηέζεθαλ νη πεξηνξηζκνί φπσο ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά φξηα απφ ην 2005 έσο θαη 2017 αιιά θαη ε πιεηνςεθία απηψλ λα είλαη 

δεκνζηεπκέλεο ζε έγθπξεο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο. ε θάζε άξζξν κειεηήζεθαλ 

θαη νη βηβιηνγξαθηθέο  παξαπνκπέο  γηα ηνλ εληνπηζκφ επηκέξνπο δεδνκέλσλ.  

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε  ζε βάζεηο δεδνκέλσλ  ειιεληθψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ iatrotek, Δζληθφ θέληξν ηεθκεξίσζεο δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα. Αληίζεηα  ζην εμσηεξηθφ  

βξέζεθαλ  παξφκνηεο κειέηεο  γηα ηελ κνπζηθνζεξαπεία, νη νπνίεο  έδεημαλ φηη ε 

κνπζηθή είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ήηαλ επηθνπξηθή ζηελ άλνηα. 

πλνιηθά βξεζήθαλ 22 άξζξα ζρεηηθά κε ην ζέκα εθ ησλ νπνίσλ ηα  12 ήηαλ 

αλαζθνπηθά ελψ ηα εξεπλεηηθά άξζξα πνπ είρακε πξφζβαζε ήηαλ  ηέζζεξα. 

πγθεθξηκέλα νη κειέηεο ησλ Ho et al 2011, Ridder et al 2013 θαη ζηελ Αζία φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  2 κειέηεο κε ηελ κέζνδν ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22114806
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πξψηε ησλ (Sakamoto, Ando, Tsutou, 2013)  έγηλε ζε 39 αζζελείο κε ηειηθνχ 

ζηαδίνπ άλνηα ηχπνπ  Alzheimer κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ππήξραλ 2 νκάδεο 

(παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ). Οη  ζπκκεηέρνληεο  άθνπζαλ εμαηνκηθεπκέλα κνπζηθή, 

σζηφζν νη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηηο θιίκαθεο ζπκπεξηθνξάο (Faces, BEHAVE-AD) 

γηα λα αμηνινγεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

κεηψλεηαη ην άγρνο θαη βειηηψλεηαη ε δηάζεζε ζηνπο αζζελείο απηνχο. Ζ πην 

πξφζθαηε κειέηε ήηαλ ησλ Σanaka & Nogawa (2015) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε  

Ηαπσλία ζπκκεηείραλ 79 αζζελείο κε άλνηα (δελ ζπκκεηείραλ αζζελείο κε βαξηά 

κνξθή ηεο λφζνπ). ζν αθνξά ηελ κεζνδνινγία  ήηαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, 

ππήξραλ 2 νκάδεο (έιεγρνπ θαη παξέκβαζεο). Υξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην 

θαη κηα λέα κέζνδνο κέηξεζεο κε θαζκαηνζθνπία (NRIS). Οη αζζελείο άθνπζαλ 

δπν είδε κνπζηθήο θιαζζηθή θαη παξαδνζηαθή (ηαπσληθή). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νη αζζελείο κε άλνηα 

πξνηηκνχλ ηελ ηαπσληθή κνπζηθή (παξαδνζηαθή). Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζηελ δεηγκαηνιεςία  ηεο παξαπάλσ κειέηεο,   

ρξεζηκνπνηήζεθε έπεηηα απφ κεηάθξαζε θαη ζηελ έξεπλα καο. Δπίζεο ζπκκεηείρε 

εμεηδηθεπκέλνο θαζεγεηή κνπζηθνινγίαο – αξκνλίαο, κε ζπνπδέο ζηελ θιαζζηθή 

κνπζηθή θαη πνιπεηή εκπεηξία  ζηελ δηδαζθαιία  αξκνλίαο ζε σδεία θαη κνπζηθά 

ζρνιεία. Δπίζεο  έρεη επηκειεζεί  πνιιέο  ζπλαπιίεο θιαζζηθήο κνπζηθήο  θαη έρεη 

ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζπγγξαθή  βηβιίσλ ζηελ αξκνλία ηνπ θιαζζηθνχ κνπζηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Εεηήζεθε ε ζπκβνιή ζηε ζηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηψλ   θαη ε  

θαηαζθεπή εηδηθνχ πίλαθα (Παξάξηεκα V) φπνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηε  

ζχλζεζε ησλ  εηδψλ κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπγθεθξηκέλα 

πεξηγξάθνληαη κνπζηθφ κεηξφ, κεισδία αξκνλία, ηξφπνη, νξγαληθή ζπλνδεία. 

     

2.3 Μέζνδνο  

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο κε ζηφρν λα 

δηεξεπλεζεί αλ κνπζηθή έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε θαη πην είδνο κνπζηθήο 

αλάκεζα ζε θιαζζηθή, ιατθή, παξαδνζηαθή πξνηηκάηαη απφ αζζελείο κε άλνηα.   

Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο κεηαμχ νκάδσλ, είλαη ε πην βαζηθή κνξθή 

πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη, ηελ πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηελ 

νκάδα  ειέγρνπ. Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 
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παξνχζα έξεπλα ήηαλ κεηαμχ νκάδσλ  δειαδή εξεπλεηηθνί ζρεδηαζκνί κε κία 

κεηακέηξεζε.  

ε απηφλ ηνλ ηχπν εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, αξρηθά ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο 

θαηαλέκνληαη ηπραία ζε δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ). ηε ζπλέρεηα, ε 

πεηξακαηηθή νκάδα ππνβάιιεηαη ζηελ πεηξακαηηθή παξέκβαζε (ε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ) ζηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ελψ ε νκάδα ειέγρνπ δελ 

ππνβάιιεηαη ζε θαλέλαλ ρεηξηζκφ. ηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απηή, γίλνληαη 

νη κεηξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο γηα ηηο δχν νκάδεο (Βιαρφπνπινο θαη 

Κνπηζνγηάλλεο, 2012). Γηεμάγνληαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ 

ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο γηα ηηο δχν νκάδεο, θαη αλ νη δηαθνξέο απηέο 

βξεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη 

ζηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (Φίιηαο, 2000). 

ηε παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθαλ  σο δείγκα  2 νκάδεο  αηφκσλ κε άλνηα,  κηα 

νκάδα ήηαλ ειέγρνπ  θαη ε άιιε παξέκβαζεο (ρσξίζηεθε ζε  ηξεηο ππννκάδεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ κηα ππννκάδα άθνπζαλ έλα ηξαγνχδη ραξαθηεξηζηηθφ απφ  

θιαζζηθή κνπζηθή θαη αληίζηνηρα απφ  παξαδνζηαθή  θαη ιατθή κνπζηθή ). Σα είδε 

κνπζηθήο επηιέρζεθαλ βάζε ηεο  έξεπλαο ησλ Tanaka & Nogawa,(2015) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηαπσλία  ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιαζζηθή  θαη ε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο ρψξαο. 

 

2.4 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή κέζνδνο, ην εξγαιείν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. χκθσλα κε ηελ Γαξβίξε (2009)ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία θαη φξγαλα κέηξεζεο 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε δνκή αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαζψο βάζε απηψλ ζα κπνξέζεη ν εξεπλεηήο λα αληιήζεη 

ηα δεδνκέλα, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί δειαδή, απφ ην δείγκα ηνπ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα έληππν ζην  νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζεηξά  

επηιεγκέλσλ εξσηήζεσλ βαζηδφκελεο ζηνπο δεδνκέλνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο 

θαη κε ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηε ε απάληεζε ή αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε απηέο 
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γξαπηψο (Claude,2000).Ο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί 

θαη ηνλ πξψην ηξφπν δηάθξηζεο. Έλα εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί 

είηε απφ ηνλ ίδην ησλ εξσηψκελν είηε  απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλεληεπθηή (Κπξηαδή 

2002). Σα ζηάδηα ζηελ δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ εθφζνλ έρνπλ 

θαζνξηζηεί νη εξεπλεηηθνί ζθνπνί θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνλ 

Claude (2000) πεξηιακβάλνπλ: 

1.Καζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο εξεπλεηήο 

ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα ζέκαηα ζα δηεξεπλεζνχλ θαη πνηα είλαη ηα 

εξεπλεηηθά δεηήκαηα. 

2.Καζνξηζκφ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ Ο εξεπλεηήο θαιείηαη λα 

απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ ( αλνηρηέο , 

θιεηζηέο , ζπλδπαζκφο), ηελ γιψζζα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ( απινί, ζχλζεηνη φξνη) 

,ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (απεπζείαο ζπλέληεπμε, 

ηειεθσληθά, ηαρπδξνκηθά) θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

3. Θέκαηα νηθνλνκίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ζεηξά εξσηήζεσλ-ηξφπνη 

παξνπζίαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

4.Γνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ηδαληθφ γηα ηε πηινηηθή εθαξκνγή) 

5. Σειηθή κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ (ηχπνο,πεξηερφκελν, ζχληαμε, δνκή ηξφπνο 

ζπκπιήξσζεο ) 

6.Κσδηθνπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ (αλάιπζε) 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ εξσηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Bell 

(2001), Creswell & Bowling (2002) είλαη: 

 Δπαλάγλσζηε κνξθή πνπ απνηξέπνληαη ηα δπζλφεηα λνήκαηα 

 Γηαηππσκέλεο εξσηήζεηο ζε γιψζζα απιή, ζαθή, θαηαλνεηή 

 Απνθπγή δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο πξνζβιεηηθέο εξσηήζεηο ή εξσηήζεηο 

θαηεπζπλφκελεο πνπ νδεγνχλ ηνλ εξσηψκελν ζηελ επηινγή ηεο επηζπκεηήο 

απάληεζεο απφ ηνλ εξεπλεηή. 

 Να ζέηεη εξσηήκαηα κε ζχληνκν θαη εχιεπην ηξφπν, ην κέγεζνο λα κελ είλαη 

ηδηαίηεξα θνπξαζηηθφ 
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 Να είλαη θαηάιιεια θαη αλάινγα πξνζαξκνζκέλν ζην πιεζπζκφ- ζηφρν ηεο 

κειέηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ( παηδηά , ειηθησκέλνη κνξθσηηθφ επίπεδν) 

 Αιιεινπρία ζηελ ζεηξά εξσηήζεσλ λα δηέπεηε απφ ινγηθή 

 Να παξέρνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα 

 Να πξνεγνχληαη νη επθνιφηεξεο θαη άκεζνπ ηχπνπ εξσηήζεηο 

αθνινπζεκέλεο απφ ηηο πνιππινθφηεξεο  

 Να είλαη θαιαίζζεηα γξακκέλν θαη ηππσκέλν 

 Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ πξνηηκάηαη λα ππάξρεη εηδηθφο 

ρψξνο ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο  

 Να επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 Να έρεη ειεγρζεί ε  αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ 

 

 Να έρεη αμηνινγεζεί κέζσ πηινηηθήο εθαξκνγήο  

                                                             

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη: 

 Δίλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπο.  

 Γπλαηφηεηα πιήξνπο αλσλπκίαο , πνπ κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ 

ιήςε πιεξνθνξηψλ γηα θαλνληθά κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο.  

 ηηο απαληήζεηο δελ ππάξρνπλ πξνθαηαιήςεηο πνπ λα αληαλαθινχλ ηελ 

αληίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηνλ εξεπλεηή. 

 Έλα εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε κεγάιν πιεζπζκφ θαη λα 

αλαιπζεί εχθνια (Cormack, 2000). 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν εξσηεκαηνιφγηα-έλα 

εξσηεκαηνιφγην ειέγρνπ θαη έλα εξσηεκαηνιφγην παξέκβαζεο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πεξηείραλ εξσηήζεηο απφ ηελ έξεπλα ησλ Tanaka & Nogawa 

(2015) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηαπσλία κε ζέκα ηελ  αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ κνπζηθνζεξαπείαο  κε ηξαγνχδηα εζληθήο κνπζηθήο ζε  αζζελείο κε 

άλνηα. 
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Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηειάκβαλαλ δπν κέξε. πγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε ζειίδα 

ππήξρε ελεκεξσηηθφ θχιιν κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ θαη νδεγίεο γηα ην πψο  ζα ζπκπιεξσζεί, (γηα παξάδεηγκα κηα 

κφλν επηινγή ζε θάζε εξψηεζε). Δπίζεο ζηελ ζειίδα απηή δηεπθξηλίζηεθε ζηνπο 

εξσηεζέληεο πσο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή απνξία εξσηήζεσλ κπνξνχζαλ 

λα δεηήζνπλ επεμεγήζεηο. Σν ελεκεξσηηθφ θχιιν αθφκε πεξηείρε ζηνηρεία 

εκπηζηεπηηθφηεηαο δειαδή νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ απφξξεηεο θαη 

ε ζπκκεηνρή εζεινληηθή θαη κπνξνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σν εξσηεκαηνιφγην παξέκβαζεο  επηπιένλ πεξηειάκβαλε  

ηα ηξία είδε κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αθνπζηηθή δηαδηθαζία. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

κνπζηθή. ην εξσηεκαηνιφγην ειέγρνπ  νη εξσηήζεηο ήηαλ ηέζζεξηο. Δξσηήζεθαλ 

αλ ηνπο αξέζεη ε κνπζηθή θαη πην είδνο κνπζηθήο ελψ ζε φζνπο δελ άξεζε 

ξσηήζεθαλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δπηπξνζζέησο ππήξρε 

εξψηεζε γηα ηηο αλακλήζεηο απφ ηελ λεαξή ειηθία. (παξάξηεκα I). ην 

εξσηεκαηνιφγην παξέκβαζεο νη εξσηήζεηο ήηαλ έμη θαη απαληήζεθαλ έπεηηα απφ 

ηελ αθξφαζε κνπζηθήο (θιαζζηθή, παξαδνζηαθή, ιατθή) πγθεθξηκέλα  νη 

εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ην ηξαγνχδη πνπ άθνπζαλ δειαδή 1) αλ ην γλσξίδνπλ, 2) 

αλ ηνπο αξέζεη,  3) πσο είλαη ε κεισδία ηνπ, 4) αλ πξνθαιεί θάπνην ζπλαίζζεκα  ε 

αθξφαζε ηνπ, ππήξρε  εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο αλακλήζεηο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί θαη ηέινο εξσηήζεθαλ αλ ηνπο αξέζεη ε κνπζηθή. (παξάξηεκα II). Ζ 

δηαρσξηζκφο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζε ππννκάδεο  έγηλε θαηά αιθαβεηηθή 

ζεηξά ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηειάκβαλαλ  εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ ηχπνπ. Σέινο 

ππήξρε θαη εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ δηάγλσζε ηνπ ηχπνπ άλνηαο  (εξψηεζε 

απαληήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ). 

Οη εξσηήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ν 

εξσηψκελνο απαληνχζε επηιέγνληαο απφ κία ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ 

απαληήζεσλ.  Να ζεκεησζεί φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαβάζηεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνλ ζπλεληεπθηή ιφγσ παζνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ (πξνβιήκαηα φξαζεο, πάξθηλζνλ) θαη ηθαλνηήησλ (κνξθσηηθφ 

επίπεδν- αλαιθάβεηνη) ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ (ειηθησκέλνη). 
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χκθσλα κε ηνλ Υαιηθηά  θαη Λάινπ (2015)  ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη: 

o Δχθνιε θαη γξήγνξε απάληεζε 

o Γπλαηφηεηα εχθνιεο ζχγθξηζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ  ησλ 

εξσηψκελσλ 

o Κσδηθνπνίεζε εχθνιε θαη γξήγνξε 

o Δχιεπην πεξηερφκελν εξψηεζεο ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο  

o Οη ζπκκεηέρνληεο απαληνχλ πην εχθνια ζε επαίζζεηα δεηήκαηα 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ είλαη: 

o Γπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ηνπ εξσηψκελνπ απαληψληαο κε θάπνηα επηινγή 

πνπ κπνξεί λα κελ είρε ζθεθηεί δηαθνξεηηθά 

o Γπζαξέζθεηα ζηνπ ζηνπο εξσηψκελνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε 

πνπ ηνπο εθθξάδεη δελ ππάξρεη ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο 

o Πηζαλφηεηα λα πεξάζεη απαξαηήξεηε ε φπνηα παξεμήγεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο εξψηεζεο 

o Απιέο απαληήζεηο  δίλνληαη αλαγθαζηηθά αθφκα θαη ζε πνιχπινθα 

δεηήκαηα (Γαξβίξε,2009)  

ην εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο 

(«γλσξίδσ», «δελ γλσξίδσ», «λαη», «φρη») θαη εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

απαληήζεσλ (θιαζζηθή, παξαδνζηαθή ιατθή) (Γαξβίξε,2009). 

εκαληηθφ ήηαλ λα ειεγρζεί  ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα κε ηνλ φξν αμηνπηζηία(reliability) ελλννχκε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν 

ην ρξεζηκνπνηνχκελν φξγαλν κέηξεζεο παξνπζηάδεη θαηά ηελ δηεμαγσγή 

επαλεηιεκκέλσλ κεηξήζεσλ ηα ίδηα πάληα απνηειέζκαηα (Creswell 2002, Neuman 

2005). Σν αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα δειαδή πνπ πξνθχπηεη απφ έλα αμηφπηζην 

φξγαλν κέηξεζεο, δελ ζα εκθαλίζεη πνηθηιία ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ νξγάλνπ 

κέηξεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο θαζεαπηήο. Ζ ζπλέπεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ 

ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ απηφ αλαθέξεηαη σο αμηνπηζηία ηνπ νξγάλνπ. Έλαο 

άιινο νξηζκφο ηελ  αλαθέξεη σο ηνλ ιφγν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

βαζκνχ σο πξνο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ παξαηεξνχκελνπ βαζκνχ (Polit & 

Hungler, 2007). 
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Σν θχξην θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο ηνπ είλαη ε αμηνπηζηία ελφο νξγάλνπ κέηξεζεο 

πνπ δίλεη πνζνηηθά δεδνκέλα. Καηά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά  αμηνπηζηίαο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο 

εξεπλεηέο  είλαη: ε ζηαζεξφηεηα, ε εζσηεξηθή ζπλνρή, θαη ε ηζνδπλακία( 

Παλαγησηάθνο, 2011). 

Δπίζεο ην δεχηεξν ζεκαληηθφ θξηηήξην, κε ην νπνίν αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

νξγάλνπ κέηξεζεο είλαη ε εγθπξφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Γεκεηξφπνπινο (2001), 

Καηζίιιε (2002) θαη Φίιηα (2004) εγθπξφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο νξγάλνπ, λα 

κεηξά φηη πξνηίζεηαη λα κεηξήζεη θαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

κεηαβιεηή πνπ κεηξάηαη. 

Ζ εγθπξφηεηα νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζην φηη ην άηνκν πξαγκαηηθά κεηξά φηη 

πξνηίζεηαη λα κεηξήζεη. Οη ηξείο ηχπνη εγθπξφηεηαο πνπ κεηξνχληαη ζήκεξα είλαη : 

εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity), εγθπξφηεηα ζρεηηδφκελε κε 

θξηηήξην(criterion –related validity  θαη δνκηθή εγθπξφηεηα (construct validity) 

(αρίλε-Καξδάζε, 2007). Σν πεξηερφκελν θαζψο θαη ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ 

ήηαλ έγθπξν δηφηη έρεη μαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Ηαπσλία πνπ είρε δείμεη 

αμηνπηζηία. Ζ έξεπλα ηεο Ηαπσλίαο έδεημε αμηνπηζηία θαζψο  έγηλαλ  δπν κεηξήζεηο 

κε εξσηεκαηνιφγηα θαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζκαηνζθνπίαο NRIS (εγγχο 

ππεξχζξνπ). Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε ζεηηθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο, νη 

κεηξήζεηο γίλνληαη ζε ζπρλφηεηεο (Κνληνγηάλλεο, 2015). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

αμηνπηζηία εθφζνλ παξαηεξήζεθαλ πςειέο ζπρλφηεηεο θαηά ηηο κεηξήζεηο (f > 

0,146 Hz). Δπίζεο  πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζηα 

ειιεληθά  κε ην ζχζηεκα double blind δειαδή κεηαθξάζηεθε απφ δπν άηνκα  

μερσξηζηά, έλαλ θαζεγεηή αγγιηθψλ θαη ηoλ εηζεγεηή θαζεγεηή έηζη ψζηε ε ηειηθή 

κεηάθξαζε λα είλαη φκνηα κε ην πξσηφηππν ζηελ έξεπλα. ζν αθνξά ηα είδε 

κνπζηθήο ζπκκεηείρε θαζεγεηήο κνπζηθήο αξκνλίαο φπνηνο αλέιαβε ηε αλάιπζε 

ησλ κνπζηθψλ εηδψλ (Παξάξηεκα V) θαη πξφηεηλε ηα θαηάιιεια ηξαγνχδηα γηα ηελ 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε. Σέινο ν εηζεγεηήο θαζεγεηήο ελέθξηλε ηελ δηαδηθαζία. 
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2.5 Γείγκα 

χκθσλα κε ηελ  αρίλε-Καξδάζε  (2004) ζεκαληηθφ βήκα ζε κηα έξεπλα απνηειεί 

ε δεηγκαηνιεςία θαζψο αλ ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ζα κπνξνχλ λαη 

γεληθεπζνχλ ζε φιν ην πιεζπζκφ ηεο. Αλ θαη δελ ππάξρεη κέζνδνο πνπ λα 

εγγπάηαη πιήξσο φηη έλα δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, ππνζηεξίδεη φηη 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα δψζνπλ δηαβιεηά 

δείγκαηα απφ φηη άιιεο. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ σο αληηπξνζσπεπηηθφ ην 

δείγκα είλαη  ην κέγεζνο ηνπ θαη ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ (Βιαρφπνπινο θαη 

Κνπηζνγηάλλεο, 2012).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο ιφγσ έιιεηςεο 

ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ δεηγκαηνιεςία επθνιίαο είλαη ε ζπιινγή φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη 

παξαηεξήζεηο ζηηο νπνίεο ν εξεπλεηήο έρεη εχθνιε πξφζβαζε. Γεληθφηεξα 

πξνηηκψληαη ηα κεγαιχηεξα δείγκαηα φζν είλαη εθηθηφ θαζψο επηηπγράλεηαη 

κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, ππάξρνπλ ιηγφηεξα δεηγκαηνιφγηα ιάζε θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ (Sirkin, 1995).  Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο απνηειείην απφ ειηθησκέλνπο πνπ έπαζραλ απφ άλνηα  απφ ειαθξηάο 

έσο κέηξηαο κνξθήο πνπ δνπλ ζε κνλάδεο θξνληίδαο  γηα ειηθησκέλνπο  ζε λνκνχο 

ηεο  Αραΐαο  θαη Λαθσλίαο .Σν ζπλνιηθφ δείγκα  ήηαλ(n= 75) άηνκα πνπ δηακέλνπλ 

ζε ηδξχκαηα ελψ ην θξηηήξην επηινγήο ήηαλ άηνκα κε αξρφκελε άλνηα ή ειαθξηάο 

κνξθήο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαδηθαζία. Οη αδπλακίεο πνπ 

ππήξμαλ θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία ήηαλ θπξίσο ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο νη 

ζπκκεηέρνληεο φπσο αλαθέξζεθε έπξεπε λα έρνπλ αξρφκελε άλνηα ειαθξά 

κνξθήο θαη λα γλσξίδνπκε ηε δηάγλσζε. ε απηφ βνήζεζε ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ γλψξηδε ην ηζηνξηθφ ησλ ειηθησκέλσλ ψζηε λα γίλεη ε  επηινγή ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

2.6 Γηαδηθαζία 

Αξρηθά ζηάιζεθαλ γξάκκαηα ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ηδξπκάησλ (Παξάξηεκα III) 

ην γξάκκα αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο δειαδή ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο  ηεο  κνπζηθήο ζεξαπείαο  ζε αζζελείο κε άλνηα. Παξάιιεια δεηήζεθε 
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άδεηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο ηξνθίκνπο ησλ ηδξπκάησλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα 

(ειαθξηάο έσο κέηξηαο κνξθήο) Σν γξάκκα ζπλφδεπε θαη ην εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν (Παξάξηεκα IV). 

Αθνχ δφζεθε άδεηα ζηελ ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηδξπκάησλ επηιέρζεθε ε κέξα θαη ψξα πξνζέγγηζεο ησλ ηξνθίκσλ, δειαδή ψξεο 

επηζθεπηεξίνπ (φρη   ψξα θαγεηνχ, αλάπαπζεο), ψζηε φζνη ήζειαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη λα είλαη δηαζέζηκνη. Έπεηηα εμεγήζεθε ε δηαδηθαζία θαη 

ξσηήζεθαλ πνηνη  ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. ζνη απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

θαηαρσξήζεθαλ ζε θαηάινγν κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: 

κηα νκάδα ειέγρνπ (απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο ρσξίο λα αθνχζνπλ κνπζηθή) θαη κηα 

νκάδα παξέκβαζεο (ε νκάδα παξέκβαζεο ρσξίζηεθε ζε ηξείο ππφ-νκάδεο ε  κηα 

άθνπζε ηξαγνχδη απφ θιαζζηθή κνπζηθή, ε άιιε απφ ιατθή θαη ε ηξίηε απφ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ζηελ ζπλερεία απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο. Δπηιέρζεθε 

έλαο ήζπρνο ρψξνο (ηξαπεδαξία) γηα εζπρία θαη θαιχηεξε αθνπζηηθή.  

ηε πξψηε θάζε δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην νκάδα έιεγρνπ. Οη εξσηήζεηο έγηλαλ 

απφ ηνλ ζπλεληεπθηή ε δηαδηθαζία δηήξθεζε πεξίπνπ 3 ιεπηά.  ηε δεχηεξε θάζε 

νη 3 ππν-νκάδεο μερσξηζηά άθνπζαλ ην ηξαγνχδη απφ ην είδνο κνπζηθήο ζην νπνίν 

άλεθε ε θάζε νκάδα (θιαζζηθή κνπζηθή, παξαδνζηαθή δεκνηηθή θαη ιατθή κνπζηθή 

αληίζηνηρα). Ζ δηάξθεηα ηνπ θάζε ηξαγνπδηνχ ήηαλ 3-4 ιεπηά. Υξεηάζηεθε λα ην 

αθνχζνπλ δπν θνξέο αλά νκάδα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο (ιφγσ ηεο άλνηαο). Ζ ζπκπιήξσζε απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δηήξθεζε 4-5 ιεπηά. ηε δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κηθξφ 

ζηεξενθσληθφ κε usb (πεξηείρε ηα 3 ηξαγνχδηα) ψζηε λα ππάξρεη ε θαιχηεξε 

δπλαηή αθνπζηηθή. Ζ επηινγή  ησλ ηξαγνπδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ (ειηθία, βηψκαηα), αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ηηο 

έξεπλαο.  Δξσηήζεηο  δελ πξνέθπςαλ απφ ηηο νκάδεο. 

 

2.7 Αλάιπζε δεδνκέλσλ  

ηε παξνχζα έξεπλα έγηλε θαηακέηξεζε ησλ ζπιιερζέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα 

νπνία απαληήζεθαλ απφ  ειηθησκέλνπο  πνπ θηινμελνχληαη ζε δπν ηδξχκαηα έλα 

ζην λνκφ Αραΐαο θαη έλα ζην λνκφ Λαθσλίαο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 



 

65 
 

έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPPS 20. Σεξήζεθαλ ηα ηξία ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (Φίιηαο 2001, Bryman 2004). 

1o ζηάδην-έιεγρνο: Αμηνινγήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα σο πξνο ηελ αξηηφηεηα θαη 

ηελ εγθπξφηεηα ηνπο  

2o ζηάδην-θσδηθνγξάθεζε: Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο ζηελ νπνία έγηλε ε 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

3o ζηάδην: Υξεζηκνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ παθέην θνηλσληθήο 

επηζηήκεο(Statistical Package of Social Science SPSS) γηα ηελ κεραλνγξαθηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 Υξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ  ηεο έξεπλα νπφηε  ρξεζηκνπνηήζεθαλ ξαβδνγξάκκαηα 

(BarChart), δηαγξάκκαηα πίηαο (Pie Chart) θαη ηζηνγξάκκαηα (Histogram). Δπίζεο 

ππνινγίζηεθε ε ζπρλφηεηα (f),δηάκεζε ηηκή (median) κέζε ηηκή (mean) θαη   

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε  ηελ κέζνδν one way ΑΝΟVA 

(γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα ψζηε λα απνδεηρζεί έλα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηάθνξα. (Βιαρφπνπινο θαη Κνπηζνγηάλλεο 2012, Landau and Everitt 2004).  

Οη πεξηγξαθηθέο ηερληθέο εθηφο απφ ηελ παξνρή ηνπ πξνθίι κηαο ζεηξάο 

δεδνκέλσλ θάλνπλ θαη ζπγθξίζεηο αιιά κπνξνχλ  θαη λα δηεμάγνπλ πεξηγξαθηθά 

ζπκπεξάζκαηα κε ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ, ηα νπνία αθνξνχλ κφλν 

ζην ππφ κειέηε θαηλφκελν ή πιεζπζκφ (αρίλε-Καξδάζε 2004, Γαξβίξε 2009). 

Γηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ ιάζνπο (bias), ηα δεδνκέλα ειέγρζεθαλ απφ εξεπλεηή 

θαζεγεηή ζηαηηζηηθήο θαη ηνλ ηξίην εξεπλεηή (ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο), γηα λα 

εθηηκήζεη φηη ε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία ήηαλ αμηφπηζηε θαη έγθπξε (Burns, 2000). Ζ 

ζπγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3   

 

 3.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Γξάθεκα 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

   Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ γπλαίθεο (78,6). 
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Γξάθεκα 2: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην λνκφ πνπ  βξίζθνληαη ηα 

ηδξχκαηα. 

 

 

Σν δείγκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ λνκφ  Αραΐαο (46,6)  θαη Λαθσλίαο (53,3). 

 

Γξάθεκα 3: Ζ δηάγλσζε εηζαγσγήο αλαθνξηθά κε ην ηχπν άλνηαο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη είραλ δηάγλσζε  άλνηαο  κνξθήο  Alzheimer (50,6) θαη αθνινχζσο 

αγγεηαθή άλνηα (20,0) θαη άλνηα ηχπνπ Parkinson(16,0). 
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Πίλαθαο 1:Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

Ζιηθία   Ζιηθία  Ζιηθία  

    
    
   
   
   
   
    
 

65 2 77 6 88 3 

68 3 78 3 89 2 

70 4 79 4 90 2 

72 5 80 3 91 2 

73 4 83 4 92 2 

74 3 84 3 95 2 

75 5 85 4 96 1 

76 4 86 3 98 1 

 

Οη ειηθίεο  ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαηλφηαλ απφ 65 έσο 98 έηε, κε κέζε ηηκή ηα 78 

έηε. 
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ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Γξάθεκα 4:  αο αξέζεη λα αθνχηε κνπζηθή; 

 

Ζ πιεηνςεθία ηεο νκάδαο έιεγρνπ απάληεζε φηη ηνπο αξέζεη λα αθνχλε κνπζηθή 

(85%). Έλα κηθξφ πνζνζηφ απάληεζε (15%) φηη δελ ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή. ε 

φζνπο δελ άξεζε ε κνπζηθή ππήξρε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πψο αηζζάλνληαη 

απάληεζαλ φινη φηη  δελ είραλ  θαιή δηάζεζε. 

Γξάθεκα 5: Πνην είδνο κνπζηθήο ζαο αξέζεη; 

      

 Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή  αξέζεη πεξηζζόηεξν  (35%)  απφ ηα άιια είδε 

κνπζηθήο  θαη αθνινπζεί ε ιατθή κνπζηθή κε πνζνζηφ (25%). 
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Γξάθεκα 6:  Έρεηε αλακλήζεηο  απφ ηελ λεαξή ζαο ειηθία; 

 

ε φζνπο άξεζε ε κνπζηθή εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ αλακλήζεηο απφ ηελ λεαξή ηνπο 

ειηθία. Σν 50 % ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη έρεη κεξηθέο θόξεο  θαη ην 40%  φηη 

έρεη πάληα. 
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ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Γξάθεκα  7: αο αξέζεη λα αθνχηε κνπζηθή; 

 

Οη νκάδεο απάληεζαλ φηη ηνπο αξέζεη λα αθνχλε κνπζηθή  ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ 

92,6%   φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα. ε θάζε νκάδα έρεη απαληήζεη φηη ηεο 

αξέζεη ε κνπζηθή (Κιαζζηθή 29%  Παξαδνζηαθή 32,7% Λατθή 30,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ΚΛΑΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ 

ΛΑΙΚΗ 

29 

32,7 

30,9 

3,6 

1,8 

1,8 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 



 

72 
 

 

 Γξάθεκα 8: Γλσξίδεηε απηφ ην είδνο κνπζηθήο;

 

Απφ ηελ νκάδα πνπ άθνπζε θιαζζηθή  κνπζηθή γλψξηδαλ ην είδνο κνπζηθήο ην 

18,1%, ε νκάδα ηεο παξαδνζηαθήο ην 29% θαη απφ ηελ νκάδα πνπ άθνπζε 

ιατθή κνπζηθή ην 27,2%. Φαίλεηαη φηη  ε παξαδνζηαθή θαη ε ιατθή κνπζηθή είλαη 

πεξηζζφηεξν γλψξηκα είδε κνπζηθή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Γξάθεκα 9:  αο αξέζεη απηφ ην είδνο κνπζηθήο ; 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (89,5%) θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο απάληεζε πσο ηνπο άξεζε 

ην ηξαγνχδη πνπ άθνπζαλ αλεμάξηεηα εάλ  ην γλψξηδαλ. Παξαηεξνχκε φηη ε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή άξεζε ζε όινπο, ελψ ζηελ νκάδα θιαζζηθή κνπζηθή έλα 

πνζνζηφ 6,1% δελ ηνπο άξεζε ε κνπζηθή πνπ άθνπζαλ. 
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Γξάθεκα 10 :Πσο λνκίδεηε είλαη ε κεισδία απηήο ηεο κνπζηθήο ; 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο νη πεξηζζόηεξνη 

(32,7%) ζεσξνχλ εχζπκε ηελ κεισδία ελψ ζηελ νκάδα ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο 

ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ κεισδία ιππεκέλε (12,7). 

εκαληηθφ είλαη φηη όινη  απφ ηελ νκάδα (33,3) ραξαθηήξηζαλ εχζπκε ηελ ιατθή 

κνπζηθή. 
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Γξάθεκα 11: Πσο αηζζάλεζηε φηαλ αθνχηε απηή ηελ κνπζηθή; 

 

 

 

 

 

Παξαηεξείηε φηη ζην ζύλνιν νη ζπκκεηέρνληεο  έλησζαλ ραξνχκελνη φηαλ άθνπζαλ 

κνπζηθή (67,1%) αλεμάξηεηα απφ ην είδνο κνπζηθήο. ηελ νκάδα ηεο θιαζζηθήο 

κνπζηθήο σζηφζν έλα πνζνζηφ 12.7% απάληεζαλ αδηάθνξα πηζαλφλ επεηδή ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ήηαλ νηθείν άθνπζκα. 
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Γξάθεκα 12: αο δεκηνπξγεί αλακλήζεηο απηή ε κνπζηθή; 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Παξαηεξνχκε φηη ε θαη ηα ηξία είδε κνπζηθήο δεκηνπξγνύζαλ αλακλήζεηο 

ζηνπο  ζπκκεηέρνληεο ζπλνιηθά (70,8%) παξφια ηα ειιείκκαηα κλήκεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε αζζέλεηα. Δηδηθφηεξα ζε πνζνζηφ  27,2% δεκηνπξγεί αλακλήζεηο ε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή, ζην 21,8% ε ιατθή θαη θιαζζηθή κνπζηθή. 
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Πίλαθαο 2 : χγθξηζε νκάδσλ 

 

 

Δπεηδή έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 3 εξεπλεηηθέο  ππνζέζεηο πξνρσξάκε ζε πνιιαπιέο   

ζπγθξίζεηο γηα λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο επηκέξνπο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζπλζεθψλ είλαη ζεκαληηθέο. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ  ζηηο 

εξσηήζεηο (ζρεηηθά κε ην πψο αηζζάλνληαη φηαλ αθνχλε κνπζηθή θαη αλ ηνπο 

δεκηνπξγεί αλπκλήζεηο ε κνπζηθή πνπ άθνπζαλ) Αλαιχνληαη ζην παξαθάησ 

πηλάθα. 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Α ΑΡΔΔΗ ΝΑ 

ΑΚΟΤΣΔ ΜΟΤΗΚΖ; 

Between 

Groups 
,118 3 ,039 ,450 ,718 

Within 

Groups 
6,228 71 ,088 

  

Total 6,347 74    

ΠΧ ΑΗΘΑΝΔΣΔ 

ΟΣΑΝ ΑΚΟΤΣΔ 

ΑΤΣΖ ΣΖΝ 

ΜΟΤΗΚΖ; 

Between 

Groups 
8,052 3 2,684 5,690 ,002 

Within 

Groups 
33,494 71 ,472 

  

Total 41,547 74    

Α ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ 

ΑΝΑΜΝΖΔΗ 

ΟΣΑΝ  ΑΚΟΤΣΔ 

ΑΤΣΖ ΣΖΝ 

ΜΟΤΗΚΖ; 

Between 

Groups 
9,730 3 3,243 7,936 ,000 

Within 

Groups 
29,016 71 ,409 

  

Total 38,747 74 
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Πίλαθαο 3 :Πνιιαπιή ζχγθξηζε κεηαμχ  ησλ νκάδσλ-multiple  comparisons 

Dependent Variable (I) 

omada 

(J) 

omada 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Α ΑΡΔΔΗ ΝΑ 

ΑΚΟΤΣΔ ΜΟΤΗΚΖ; 

1,00 

2,00 -,050 ,097 ,956 -,31 ,21 

3,00 ,000 ,099 1,000 -,26 ,26 

4,00 -,094 ,096 ,760 -,35 ,16 

2,00 

1,00 ,050 ,097 ,956 -,21 ,31 

3,00 ,050 ,097 ,956 -,21 ,31 

4,00 -,045 ,095 ,965 -,29 ,20 

3,00 

1,00 ,000 ,099 1,000 -,26 ,26 

2,00 -,050 ,097 ,956 -,31 ,21 

4,00 -,094 ,096 ,760 -,35 ,16 

4,00 

1,00 ,094 ,096 ,760 -,16 ,35 

2,00 ,045 ,095 ,965 -,20 ,29 

3,00 ,094 ,096 ,760 -,16 ,35 

ΠΧ ΑΗΘΑΝΔΣΔ 

ΟΣΑΝ ΑΚΟΤΣΔ ΑΤΣΖ 

ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ; 

1,00 

2,00 -,833* ,226 ,002 -1,43 -,24 

3,00 -,278 ,229 ,621 -,88 ,32 

4,00 -,683* ,223 ,016 -1,27 -,10 

2,00 

1,00 ,833* ,226 ,002 ,24 1,43 

3,00 ,556 ,226 ,075 -,04 1,15 

4,00 ,150 ,220 ,904 -,43 ,73 

3,00 

1,00 ,278 ,229 ,621 -,32 ,88 

2,00 -,556 ,226 ,075 -1,15 ,04 

4,00 -,406 ,223 ,274 -,99 ,18 

4,00 

1,00 ,683* ,223 ,016 ,10 1,27 

2,00 -,150 ,220 ,904 -,73 ,43 

3,00 ,406 ,223 ,274 -,18 ,99 

Α ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ 

ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΟΣΑΝ 

ΑΚΟΤΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖΝ 

ΜΟΤΗΚΖ; 

1,00 

2,00 -,094 ,210 ,970 -,65 ,46 

3,00 -,111 ,213 ,954 -,67 ,45 

4,00 -,878* ,208 ,000 -1,42 -,33 

2,00 1,00 ,094 ,210 ,970 -,46 ,65 
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Καηά ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε anova one way test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα απνδείρζεθε φπσο  πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ πίλαθα 

ζχγθξηζεο κέζσ φξσλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εθφζνλ sig 

<0,005. 

πγθεθξηκέλα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εξψηεζε αλ ηνπο 

αξέζεη ε κνπζηθή αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηεο (παξέκβαζεο) ππννκάδα 

ηεο παξαδνζηαθήο  κνπζηθήο (sig= 0,002).Φαίλεηαη φηη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή 

αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηελ νκάδα παξέκβαζεο. Δπίζεο ζρεηηθά κε ην πψο 

αηζζάλνληαη φηαλ αθνχλε απηή ηε κνπζηθή κεηαμχ ηεο νκάδαο θιαζζηθή κνπζηθήο 

θαη ειέγρνπ (sig=0,00). εκαληηθφ είλαη φηη ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ 

αλάθιεζε κλήκεσλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ νκάδαο ειέγρνπ θαη ησλ 3 

ππννκάδσλ (παξέκβαζεο (sig=0,00,0002)<0,005. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξεπλεηηθέο 

καο ππνζέζεηο  επαιεζεχηεθαλ. 

                                           

 

 

 

3,00 

4,00 

1,00 

-,018 

-,784* 

,111 

,210 

,205 

,213 

1,000 

,002 

,954 

-,57 

-1,32 

-,45 

,54 

-,25 

,67 

3,00 

 
2,00 ,018 ,210 1,000 -,54 ,57 

4,00 -,767* ,208 ,002 -1,31 -,22 

4,00 

1,00 ,878* ,208 ,000 ,33 1,42 

2,00 ,784* ,205 ,002 ,25 1,32 

3,00 ,767* ,208 ,002 ,22 1,31 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

 

4.1 πδήηεζε 

Μέζσ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ζε αζζελείο κε άλνηα θαη ν ξφινο ηεο ζηελ απνθαηάζηαζε  ζε 

κνλάδεο θξνληίδαο  γηα ειηθησκέλνπο  ζε  Αραΐα  θαη Λαθσλία.  

ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο νξίζηεθαλ βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ άλνηα δειαδή 

ζπκπηψκαηα, αηηηνινγία ηεο λφζνπ, επηδεκηνινγία, ηχπνη άλνηαο, κέζνδνη 

δηάγλσζεο, θαξκαθεπηηθέο θαη κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο. Δπίζεο αλαιχζεθε ν 

ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ άλνηα, κέζνδνη πξφιεςεο ηεο λφζνπ θαη νη δνκέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ρψξα καο γηα αζζελείο κε άλνηα. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε 

ηερληθή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο νξηζκνί, εθαξκνγέο θαη ηερληθέο θαζψο επίζεο  

αλαιχζεθε ε ξφινο ζηεο ζηελ Σξίηε ειηθία θαη ζηελ άλνηα.  ην ηέινο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο νξίζηεθε ε απνθαηάζηαζε, ξφινο ηεο 

απνθαηάζηαζεο ζηελ άλνηα αιιά θαη ν ζεκαληηθφο  ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζε απηή. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζην δείγκα ησλ αηφκσλ κε άλνηα αθνξνχζαλ 

ηελ κνπζηθή ηηο πξνηηκήζεηο ζε είδε κνπζηθήο, ηελ αιιαγή ηεο δηάζεζεο ιφγν ηεο 

κνπζηθήο θαη ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε κλήκεο απφ ην παξειζφλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα ην δείγκα ρσξίζηεθε ζε  δπν νκάδεο κηα παξέκβαζεο θαη κηα 

έιεγρνπ. Ζ νκάδα παξέκβαζεο ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ππννκάδεο πνπ άθνπζαλ 

κνπζηθή (θιαζζηθή κνπζηθή, παξαδνζηαθή δεκνηηθή θαη ιατθή κνπζηθή) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ απάληεζαλ ζε 

εξσηήζεηο ρσξίο λα αθνχζνπλ κνπζηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζακε λα 

δηαπηζηψζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζε αζζελείο κε άλνηα αιιά θαη λα 

εληνπίζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο αλάκεζα ζε απηά ηα είδε κνπζηθήο. 

Καηά ηελ αλαζθφπεζε ζηεο βηβιηνγξαθίαο δελ βξέζεθαλ παξφκνηεο έξεπλεο ζηελ 

Διιάδα. ην εμσηεξηθφ εληνπίζηεθαλ ηέζζεξηο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζηηο νπνίεο 

είρακε πξφζβαζε, θάζε εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζίαζε ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. Απφ ηελ   πην πξφζθαηε   έξεπλα ησλ Tanaka & Nogawa,(2015)  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζηνηρεία  θαη ζηε παξνχζα κειέηε. Σα απνηειέζκαηα  ηεο 
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έδεημαλ φηη ε κνπζηθή έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε αζζέλεηεο κε άλνηα θαη φηη 

πξνηηκνχζαλ ηελ ηαπσληθή (παξαδνζηαθή) κνπζηθή πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

θιαζζηθή (Tanaka & Nogawa,2015). 

 

ζν  αθνξά ηελ έξεπλα καο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ γπλαίθεο ζε 

πνζνζηφ 78,6 %. Πξνεξρφηαλ απφ ηνπ λνκνχο Αραΐαο θαη Λαθσλίαο.  Ζ δηάγλσζε 

εηζαγσγήο ήηαλ θπξίσο άλνηα ηχπνπ Alzheimer (50,6%) θαη αθνινπζνχζαλ φζνη 

είραλ αγγεηαθή άλνηα (20%) θαη άλνηα ηχπνπ Parkinson (16%).  Ζ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ μεθηλνχζε  απφ 65 έσο 98 εηψλ θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ 78 

εηψλ. 

 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ  νκάδα ειέγρνπ θαίλεηαη φηη ζηνπο  αζζελείο κε 

άλνηα ηνπ δείγκαηνο αξέζεη ε κνπζηθή ζε πνζνζηφ (85%) ελψ ζε φζνπο δελ αξέζεη 

(15%) απάληεζαλ φηη δελ είραλ θαιή δηάζεζε.  εκαληηθφ είλαη ζηηο  κνπζηθέο 

πξνηηκήζεηο   ππεξηεξεί ε παξαδνζηαθή κνπζηθή κε πνζνζηφ 35% ζε ζρέζε κε 

άιια είδε κνπζηθήο.  Δπίζεο ζρεηηθά κε ηηο αλακλήζεηο απφ ηελ λεαξή ειηθία νη 

πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη έρνπλ κεξηθέο θφξεο (50% ).   

ηελ ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο έδεημαλ φηη ζηελ 

πιεηνςεθία αξέζεη ε κνπζηθή (92,6%). Δηδηθφηεξα ε ππννκάδα πνπ άθνπζε 

ηξαγνχδη απφ θιαζζηθή κνπζηθή απάληεζε  φηη γλσξίδεη ην είδνο κνπζηθήο ζε 

πνζνζηά (18,1)  θαη φηη ηνπο αξέζεη (27,2). Δπίζεο ραξαθηήξηζαλ ηελ κεισδία 

εχζπκε (20%)  θαη ιππεκέλε (12,7%) ελψ φηαλ αθνχλε απηή ηε κνπζηθή 

αηζζάλνληαη ραξνχκελνη ζε πνζνζηφ (14,5%)  θαη αδηάθνξα (12,7%).  Σέινο ην  

21,8 %  έρεη αλακλήζεηο αθνχγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη απφ θιαζζηθή 

κνπζηθή. Παξφκνηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε έξεπλα ησλ Tanaka & Nogawa (2015) 

ε έξεπλα έδεημε φηη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο ρψξαο ηνπο πξνηηκάηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο αζζελείο κε άλνηα ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή κνπζηθή. 

Σα απνηειέζκαηα  απφ ηελ ππννκάδα ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο  έδεημαλ φηη νη 

εξσηψκελνη γλψξηδαλ ην είδνο ζε πνζνζηφ 29% θαη ηνπο άξεζε ζε 34,5% . Δπίζεο 

ην 32,7 ραξαθηήξηζε ηελ κεισδία εχζπκε θαη αηζζάλζεθαλ  ραξνχκελνη 29% ελψ 

ιππεκέλνη κφιηο 1,8% εκαληηθφ είλαη φηη αλακλήζεηο απφ ηνπο ήρνπο ηεο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο είρε ην 27,2%. ηελ παξνχζα κειέηε ε παξαδνζηαθή 
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κνπζηθή θαίλεηαη φηη είλαη νηθεία ζηνπο αζζελείο κε άλνηα απφ ηελ λεαξή ειηθία. 

χκθσλα κε  ηελ έξεπλα ησλ Zuniga S, Yescas C et al. ( 2018) ε κνπζηθή νηθεία 

ζηελ λεαξή ειηθία δεκηνπξγεί αλακλήζεηο ζηνπο  αζζελείο κε άλνηα. 

Σέινο φζνη άθνπζαλ ιατθή κνπζηθή απάληεζαλ φηη ηνπο  αξέζεη απηφ ην είδνο θαη 

ην γλσξίδεη ζε πνζνζηφ (27,2%) θαη (29%)  αληίζηνηρα. ζν αθνξά ηελ κεισδία 

ραξνχκελε ηελ ραξαθηήξηζε ην  25,4% .  Σν  23,6%  αηζζάλεηαη ραξνχκελν κε ηελ 

ιατθή κνπζηθή ελψ αλακλήζεηο είρε  21,8% ηεο νκάδαο.  

πγθξίλνληαο ηηο δπν νκάδεο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη  ε 

κνπζηθή αξέζεη ζηνπο αζζελείο κε άλνηα θαη ηνπο πξνθαιεί ςπρηθή αλάηαζε θάηη 

πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ νκάδα έιεγρνπ, νη ειάρηζηνη πνπ δελ ηνπο άξεζε ε 

κνπζηθή είραλ θαθή δηάζεζε  θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηε δεχηεξε νκάδα  

ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη αξέζεη ε κνπζηθή ζε αζζελείο κε άλνηα θαη ζπλνιηθά 

(67,1%) ηνπο άξεζε ε δηαδηθαζία αθφκα θαη αλ δελ γλψξηδαλ ην ηξαγνχδη θαη 

έλησζαλ ραξνχκελνη Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη φηη είραλ αλακλήζεηο απφ ηελ 

κνπζηθή. ζν αθνξά ηα είδε κνπζηθήο θαίλεηαη φηη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή 

πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο αζζελείο κε άλνηα  θαη ηνπο δεκηνπξγεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλακλήζεηο. Αθνινπζεί ε ιατθή κνπζηθή ελψ ε θιαζζηθή κνπζηθή 

έξρεηαη ζηε ηξίηε ζέζε θαίλεηαη δειαδή φηη δελ ηνπο είλαη ηφζν νηθεία. εκαληηθφ 

είλαη φηη ε νκάδα ειέγρνπ απάληεζε φηη έρεη αλακλήζεηο κεξηθέο θνξέο ελψ ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο είραλ αλακλήζεηο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη επηβεβαηψζεθαλ δειαδή ε  

παξαδνζηαθή κνπζηθή αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηνπο αζζελείο κε άλνηα απφ φηη ηα 

άιια δπν είδε κνπζηθήο (θιαζζηθή θαη ιατθή κνπζηθή))  θαη ε παξαδνζηαθή 

κνπζηθή θάλεη ηνπο αζζελείο κε άλνηα πην ραξνχκελνπο  ζε ζρέζε κε ηελ ιατθή θαη 

θιαζζηθή κνπζηθή. H ππνζέζεηο απηέο απνδείρζεθαλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο αθνχ 

p<0,005 (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά), Χζηφζν φζν αθνξά ηε αλάθιεζε κλήκεο πνπ 

πξνθαιεί ζε αζζελείο κε άλνηα  παξαηεξνχκε φηη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε ελψ ε ιατθή κνπζηθή βξίζθεηαη 

ζην ίδην πνζνζηφ κε ηελ θιαζζηθή.   

Γεληθά παξαηεξνχκε φηη νη επηινγέο ησλ κνπζηθψλ απνζπαζκάησλ πξέπεη λα 

γίλνληαη πξνζεθηηθά θαη κε βάζε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ. Μέζσ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο, πξνηηκνχλ 
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ηελ παξαδνζηαθή-δεκνηηθή κνπζηθή. Ζ δεκνθηιήο κνπζηθή θαηά ηελ ελήιηθε δσή 

ησλ αζζελψλ, κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ θηλεηηθή ελεξγνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο ε κνπζηθή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία νη αζζελείο έρνπλ βηψζεη, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ζπγθίλεζε, ιχπε, 

ζπκφο θ.ιπ., αιιά θαη ζηελ αλάθιεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ κνπζηθή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά ραξνχκελα παξειζνληηθά πξνζσπηθά γεγνλφηα, φπσο ν 

γάκνο, ηα βαθηίζηα, ηα παλεγχξηα θ.ά., βνεζά ζηελ αλάθιεζε, ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη αζζελείο ζε απηή ηε 

πεξίπησζε, ηαπηίδνπλ ηα ηξαγνχδηα κε ην γεγνλφο θαη αλαθάιεζαλ έζηκα ζρεηηθά 

κε ηνλ ζεζκφ αιιά θαη πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

χκθσλα θαη κε έξεπλεο  πνπ έγηλαλ ζην εμσηηθφ πνπ θαίλεηαη φηη παξαδνζηαθή 

κνπζηθή ηεο εθάζηνηε ρψξαο έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ άλνηα (Tanaka & 

Nogawa, 2015) θαη (Ismayl et al, 2018).  Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε 

κνπζηθή απηή είλαη νηθεία απφ ηα παηδηθά  αθφκε ρξφληα  δεδνκέλνπ φηη ε 

κνπζηθνζεξαπεία θέξλεη κλήκεο απφ ην παξειζφλ κέζσ ηεο κνπζηθήο  

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πην θαηάιιειε  κνπζηθή γηα ηελ  

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνδεηθλχεη ηα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηελ άλνηα  φπσο 

αλαδείρηεθαλ θαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο  βηβιηνγξαθίαο.  Ζ κνπζηθή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ζπγθεθξηκέλα ε 

κνπζηθνζεξαπεία ηελ άλνηα: 

 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνάγεη ηε κλήκε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ζηε 

ζεξαπεία ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα 

  γίλεηαη ρξήζε κνπζηθήο πνπ ήηαλ γλσζηή ηελ επνρή πνπ ν 

ζεξαπεπφκελνο ήηαλ αθφκα λένο κε ζηφρν, λα αθνχζεη θάπνην 

παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη θαη απηφ λα ηνπ μππλήζεη κλήκεο απφ ηελ παηδηθή 

ηνπ ειηθία θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγάισζε. 

 ε κνπζηθή έρεη ζηελή ζρέζε κε ην αζπλείδεην θαη ηα αηζζήκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη εθεί, απηφ ην γεγνλφο ρξεζηκνπνηεί ε κνπζηθνζεξαπεία, γηα 
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λα θέξεη απηά ηα αηζζήκαηα μαλά ζηελ επηθάλεηα απφ ην αζπλείδεην ηνπ 

εγθεθάινπ ζην ζπλεηδεηφ θαη ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ην θνληηλφ πεξηβάιινλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, 

δειαδή λα δψζεη θάπνηα ζηνηρεία ζηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή ζρεηηθά κε ην 

παξειζφλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ- νπψο ηε κνπζηθή άθνπγε φηαλ ήηαλ λένο 

θαη ζε ηη πεξηβάιινλ κεγάισζε- ψζηε θαηά ηε κνπζηθνζεξαπεία λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κνπζηθέο πνπ εγείξνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αλακλήζεηο 

(Σζνιάθε θαη Κνπληε,2006). 

 εγείξεη ηε κλήκε ησλ ζεξαπεπφκελσλ, αιιά ηνπο επηηξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα αθνχγνληαο δσληαλή κνπζηθή 

θαη ζπκκεηέρνληαο ζηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ, (πρ. ηξαγνπδψληαο, κε 

παιακάθηα ή κνπζηθά φξγαλα). Καζφηη έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο είλαη ε απνκφλσζε, κέζσ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ν 

ειηθησκέλνο θάλεη θάηη δεκηνπξγηθφ, ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο, είηε κε ηνλ 

κνπζηθνζεξαπεπηή είηε κε φιε ηελ νκάδα θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηε 

δηαλνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα.  

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζεξαπεία κε κνπζηθή είλαη κηα κέζνδνο πνπ δελ 

έρεη παξελέξγεηεο έρεη κηθξφ θφζηνο θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί  

εχθνια ρσξίο πεξηνξηζκνχο . 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία  βαζίδεηαη ζε δπν ζεκειηψδεηο  κεζφδνπο  κηα δεθηηθή κέζνδν 

αθξφαζεο  κνπζηθήο θαη κηα ελεξγή κέζνδν ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ.  

Ζ δεθηηθή κνπζηθνζεξαπεία νξίδεηαη σο ειεγρφκελε κέζνδνο αθξφαζεο κνπζηθή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γηα θπζηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ην άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο γηα κηα αζζέλεηα. 

Τπάξρεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δπν ηχπσλ δεθηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο  είλαη ε 

δεθηηθή „‟ραιαξσηηθή‟‟ κνπζηθνζεξαπεία θαη δεθηηθή „‟αλαιπηηθή‟‟ κνπζηθνζεξαπεία. 

 Ζ πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ ζεξαπεία άγρνπο θαηάζιηςεο θαη 

γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ ελψ ε δεχηεξε ζαλ κέζν αλαιπηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο κε 

ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε έθθξαζεο θαη αλάιπζε ζθέςεο, κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο 

αζζελείο κε γλσζηηθέο δηαηαξαρέο λα ηνλψλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 
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αλαθαιχςνπλ ηηο ππφινηπεο ηθαλφηεηεο πνπ παξέκεηλαλ Χζηφζν ε πην 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζηελ άλνηα είλαη ε  δεθηηθή ραιαξσηηθή  κνπζηθνζεξαπεία. 

Με ηελ κνπζηθή έρνπκε δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

αζζελείο λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά. Δπίζεο ελεξγνπνηεί ηελ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία, 

επηδξά ζην άγρνο  θαη ηελ θαηάζιηςε  θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλεη ζεκαληηθά 

ηελ απηνλνκία ησλ αζζελψλ. ηνηρεία ηελ κεζφδνπ απηήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία θαη δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηινγή ηξαγνπδηνχ δηφηη ε 

επηινγή ηεο κνπζηθήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ ε 

νπνία ζα αθππλίζεη ηελ κλήκε  γηα ην ιφγν απηφ επηιέρηεθαλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηξαγνχδηα ηεο γεληάο  ηνπο (παξαδνζηαθή θαη ιατθή κνπζηθή (Σζνιάθε θαη 

Κνπληή,2006). 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί κηα κε θαξκαθεπηηθή 

κέζνδν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο άλνηαο ζπκβάιεη επηθνπξηθά ζηα πξνβιήκαηα 

κλήκεο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ,ηεο αυπλίαο θαη 

άιισλ δηαηαξαρψλ πνπ νθείινληαη ζηελ λφζν. Ζ απνθαηάζηαζε γηα ηνπο αζζελείο 

απηνχο έρεη ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα δσήο θαη ζεξαπεία κε κνπζηθή 

είλαη κηα κέζνδνο πνπ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά νθέιε. 

 

πκπεξαζκαηηθά ε κνπζηθνζεξαπεία βειηηψλεη ηε δηαλνεηηθή θαη ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζεξαπεπφκελσλ θαη ζπγθεθξηκέλα βνεζάεη ζηελ αλάθιεζε 

αλακλήζεσλ, ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο, ζηελ αίζζεζε ειέγρνπ πάλσ ζηε δσή, 

ζηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ ρσξίο ηε ρξήζε θαξκάθσλ, ζηελ θίλεζε θαη ζηελ 

επηθνηλσλία θαη σο απνηέιεζκα δίλεη ηελ επθαηξία αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο  

 

4.2  ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ κνπζηθή κπνξεί λα απνηειεί κηα επράξηζηε ελαζρφιεζε  γηα θάζε αζζελή, αιιά 

θαη κηα πξφθιεζε -πξφζθιεζε γηα παηρλίδη θαη δεκηνπξγία. Χζηφζν ε 

κνπζηθνζεξαπεία, ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή φρη κφλν γηα ςπραγσγία αιιά θαη γηα 

πνηφηεηα δσήο θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ θαη ησλ ζρέζεσλ κε 
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νηθνγέλεηα, θίινπο, ηαηξνχο, λνζειεπηήο. Ο αζζελήο φηαλ ζπκκεηέρεη ζε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κνπζηθνζεξαπείαο μεπεξλά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο 

απνκφλσζεο πνπ βηψλεη θαη έρεη θνξπθαίεο εκπεηξίεο πσο ε κνπζηθνζεξαπεία 

είλαη έλα βνεζεηηθφ κέζν, ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζηελ ζεξαπεία αζζελεηψλ θαη 

απνηειεί δηέμνδν ζπλαηζζεκάησλ θαη έθθξαζεο ησλ αλζξψπσλ, αθφκε θαη αλ δελ 

παξαηεξεζνχλ άκεζα ή καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. ηελ Διιάδα φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην ε κνπζηθνζεξαπεία,  εμειίζζεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη δελ είλαη αθφκα πιήξσο νξγαλσκέλε θαη αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε 

ηεο νξζήο ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηνλ θνηλφ.  

ε αξθεηέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα κνπζηθνζεξαπείαο  ζε 

νίθνπο επγεξίαο θαη ηδξχκαηα φπνπ δηακέλνπλ άηνκα κε άλνηα. ηελ ρψξα καο ε 

κέζνδνο απηή δελ είλαη δηαδεδνκέλε ζε αλάινγεο δνκέο. Μηα πξφηαζε ζα ήηαλ ε 

εηζαγσγή πξνγξακκάησλ κνπζηθνζεξαπείαο ζε  ηδξχκαηα, νίθνπο επγεξίαο, 

Κα.πε. 

Δπίζεο παξαηεξείηε άγλνηα ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ λφζν κε απνηέιεζκα φηαλ 

θάπνην νηθείν πξφζσπν εκθαλίδεη ηα ζπκπηψκαηα λα  κελ αλαγλσξίδνληαη 

εγθαίξσο γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ δηάγλσζε θαη εμέιημε ηεο 

λφζνπ. Αθφκε κε θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο φπσο ε κνπζηθνζεξαπεία 

αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

 

Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ άλνηα αιιά θαη γηα ηελ 

κέζνδν ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζην επξχ θνηλφ. Οη αξκφδηνη θνξείο (φπσο 

Τπνπξγείν Τγείαο, Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα) ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ 

δηνξγάλσζε εκεξίδσλ γηα θαηάιιειε ελεκέξσζεο ζε δηαθνξέο πφιεηο  ψζηε λα 

έρνπλ πξφζβαζε φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη  πνιίηεο. 

Οη θξνληηζηέο φπσο αλαθέξζεθε  θαη ζην γεληθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο έρνπλ 

ζεκαληηθφ θαη ηαπηφρξνλα δχζθνιν ξφιν. Ζ ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ κε 

θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ βνήζα φρη κφλν ηνλ αζζελή αιιά θαη ηνπο 

ίδηνπο ηφζν ζην ζσκαηηθφ φζν θαηο ην ζπλαηζζεηηθφ θαη ςπρνινγηθφ θνκκάηη 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη ην ξφιν ηνπ θξνληηζηή λα έρεη θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηε ε δεκηνπξγία  εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ γηα θξνληηζηέο  κε ζεκηλάξηα ζε ζεξαπείεο ηέρλεο   φπσο ε   

κνπζηθνζεξαπεία. 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζχκθσλα ηφζν κε παξνχζα κειέηε φζν θαη κε έξεπλεο απφ 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη βνεζά ζηελ κλήκε αζζελψλ 

κε άλνηα.  Γεδνκέλνπ  φηη  ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ζα 

ήηαλ ζεκαληηθή  ε δεκηνπξγία δνκψλ ζε φιε ηε ρψξα κε πξνγξάκκαηα 

κνπζηθνζεξαπείαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ αλ παξαθνινπζήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά φζνη ην έρνπλ αλάγθε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηνχλ 

κεγάια αζηηθά θέληξα.  

εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν  νηθνλνκηθφο  φπσο ζε φιεο ηηο ζεξαπείεο, γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ  πξφζβαζε  φινη  αζζελείο θαη νη νηθείνη ηνπο. Θα πξέπεη λα 

νξγαλσζνχλ  δσξεάλ ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ελδηαθεξφκελνη πξφζβαζε θαη λα γλσξίζνπλ απηφ ην είδνο ζεξαπείαο.  

Σέινο  ε άλνηα ιφγν ησλ ειιεηκκάησλ κλήκεο θαη ζπγθέληξσζεο δεκηνπξγεί 

άγρνο, ππεξδηέγεξζε λεπξηθφηεηα θαη αυπλίεο ζηνλ αζζελή. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέζν ραιάξσζεο θαη λα είλαη έλαο ηξφπνο απνθπγήο ρξήζεο 

εξεκηζηηθψλ θαη ππλσηηθψλ θαξκάθσλ. Μηα πξφηαζε είλαη ε ρξήζε κνπζηθήο ζε 

ρψξνπο πνπ δηακέλνπλ αζζελεί κε άλνηα κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο 

θαη δηάζεζεο. 

4.3 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο δείγκαηνο 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Παξφιν πνπ ε έξεπλα πξνζέθεξε 

ζεκαληηθά ζηνηρεία  γηα ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε αζζελείο κε άλνηα 

θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ απνθαηάζηαζε, γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γελίθεπζεο είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο.  
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Παξάξηεκα I 

 

Πάηξα, 9/06/2018 

Ενημερωτικό φύλλο 

Δίκαη  κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΠΜ  Δπηζηήκεο  ηεο Απνθαηάζηαζεο  ζην 
ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί κέξνο ηεο 
δηπισκαηηθήο  κνπ εξγαζίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ  Μπαθάιε Νηθφιανπ.  
 
θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 
κνπζηθήο ζηε ζεξαπεία ζε αζζελείο κε άλνηα. 
 
Παξαθαιψ απαληήζηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο δηαιέγνληαο κία κφλν επηινγή. 

Δάλ ρξεηαζηείηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε κελ δηζηάζεηε λα 

ξσηήζεηε.  

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα απνζπξζείηε απφ ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη νη απαληήζεηο ζα θξαηεζνύλ 

απζηεξώο απόξξεηεο. 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ Α!! 

 

Κνπξθνχιε Διέλε 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ   

1)αο αξέζεη λα αθνχηε κνπζηθή; 

 

      Ναη  (πεγαίλεηε ζηελ      „ρη  (πεγαίλεηε ζηελ 

            εξψηεζε 2)                         εξψηεζε 3)                                                         

 

2) Πνην είδνο κνπζηθήο ζαο αξέζεη; 

 Κιαζζηθή       Παξαδνζηαθή        Λατθή        Άιιν 

                                                                  _______      

 

3 ) Πσο αηζζάλεζηε  απηή ηε ζηηγκή; 

 

Υαξνχκελνο/ε            Λππεκέλνο/ε            Αδηάθνξα 

                                                                     

      

                            

4) Έρεηε αλακλήζεηο  απφ ηελ λεαξή ζαο ειηθία; 

           Ναη                 ρη                Μεξηθέο θνξέο  

                                                                                                                                              

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζιηθία: ______ 

 

 

Φχιν:    Άξξελ               Θήιπ  

                                                                                

Γηάγλσζε (εηζαγσγήο): ______________________  

 

 

Πφιε: Πάηξα         πάξηε  
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Παξάξηεκα II 

                                                                                                        Πάηξα, 

9/06/2018 

Ενημερωτικό φύλλο 

Δίκαη  κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΠΜ  Δπηζηήκεο  ηεο Απνθαηάζηαζεο  ζην 
ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειεί κέξνο ηεο 
δηπισκαηηθήο  κνπ εξγαζίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ  Μπαθάιε Νηθφιανπ.  
 
θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 
κνπζηθήο ζηε ζεξαπεία ζε αζζελείο κε άλνηα. 
 
Παξαθαιψ απαληήζηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο δηαιέγνληαο κία κφλν επηινγή. 

Δάλ ρξεηαζηείηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε κελ δηζηάζεηε λα 

ξσηήζεηε.  

Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα απνζπξζείηε απφ ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη νη απαληήζεηο ζα θξαηεζνύλ 

απζηεξώο απόξξεηεο. 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ Α!! 

 

Κνπξθνχιε Διέλε 
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Οκάδα παξέκβαζεο 

 

Οκάδα 1:  Κιαζζηθή κνπζηθή 

     Σξαγνχδη: Mνηζαξη  

     Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 

Οκάδα 2:  Παξαδνζηαθή κνπζηθή 

    Σξαγνχδη: Ηθαξηψηηθν 

Οκάδα 3: Λατθή  Μνπζηθή 

Σξαγνχδη: Αθξνγηαιηέο  Σζηηζάλεο Β 

 

Δξσηήζεηο  

1) αο αξέζεη λα αθνχηε κνπζηθή; 

 

Ναη                              ρη 

                                                                                  

 2) Γλσξίδεηαη απηφ ην είδνο κνπζηθήο; 

Σν γλσξίδσ                      Γελ ην γλσξίδσ 

                                                        

3) αο αξέζεη απηφ ην είδνο κνπζηθήο;  

       Μνπ αξέζεη                     Γελ κνπ αξέζεη 

                                                  

4) Πσο λνκίδεηε φηη είλαη ε κεισδία απηήο ηεο κνπζηθήο; 

   Δχζπκε                                    Λππεκέλε 

                                                             

   

 5) Πσο αηζζάλεζηε φηαλ αθνχηε απηή ηε κνπζηθή; 

 

Υαξνχκελνο/ε                 Λππεκέλνο/ε              Αδηάθνξα 

                                                                     



 

99 
 

                                        

6) αο δεκηνπξγεί αλακλήζεηο (απφ ηελ λεαξή ζαο ειηθία) φηαλ αθνχηε αχηε  

ηε κνπζηθή; 

      Ναη                            ρη         

                                                                                    

 

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Ζιηθία: ______ 

 

 

Φχιν:    Άξξελ               Θήιπ  

                                                                                

Γηάγλσζε (εηζαγσγήο): ______________________  

 

 

Πφιε: Πάηξα         πάξηε  
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                                           Παξάξηεκα III 

ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΜ : Δπηζηήκεο  ηεο Απνθαηάζηαζεο 

 Σκήκα :Ννζειεπηηθήο                                          

Δπηθνηλσλία:6980384434 

eleni_kourkouli@hotmail.gr                                                                     

                                                                                             9  Ηνπλίνπ 2018 

Πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

Δίκαη  κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΠΜ  Δπηζηήκεο  ηεο Απνθαηάζηαζεο  ζην 

ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία  ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ  

Μπαθάιε Νηθφιανπ, έρεη ζέκα ε επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε αζζελείο 

κε άλνηα θαη ν ξφινο ηεο ζηελ απνθαηάζηαζε. θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηε ζεξαπεία ζε 

αζζελείο κε άλνηα.  Θα γίλεη ηπραία δηαρσξηζκφο δπν νκάδσλ  Έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί  2 εξσηεκαηνιφγηα ζηε πξψηε νκάδα ην εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλεη 4 εξσηήζεηο   θαη ζηε δεχηεξε  πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο   θαη 

ζα απαληεζεί κεηά ηελ αθξφαζε ελφο ηξαγνπδηνχ. Δπίζεο θαη ηα δπν 

εξσηεκαηνιφγηα πεξηιακβάλνπλ κεξηθέο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. Ζ 

εξσηήζεηο ζα απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε αξρφκελε άλνηα, ζηα πξψηα ζηάδηα.  

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή θαη κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηελ δηαδηθαζία. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλώλπκν θαη νη 

απαληήζεηο ζα θξαηεζνχλ απζηεξώο απόξξεηεο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα δηαβαζηνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο . 

 Θα ήζεια ηελ άδεηα λα πξνζεγγίζσ ηνπο ηξνθίκνπο ηνπ ηδξχκαηνο  

                                                                                   Με εθηίκεζε 

                                                                                  Κνπξθνχιε  Διέλε 
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Παξάξηεκα: ΗV
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Παξάξηεκα: V 

 Κιαζζηθή 

κνπζηθή 

Παξαδνζηαθή 

κνπζηθή 

Λαηθή κνπζηθή 

Μνπζηθφ 

κέηξν-

Ρπζκφο 

Καλνληθφο 

ξπζκφο 

(ζπγθεθξηκέλν

ο ξπζκφο) 

Γίζεκα, ηξίζεκα, 

ηεηξάζεκα,ζπξηφο, 

ηζάκηθνο, κπάινο, 

ζνχζηα, ζπγθαζηζηφο 

Εετκπέθηθν 9/8 θαη 

πνιιά θνηλά κε ηo 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη 

Αξκνλία Δηδηθνί 

θαλφλεο 

αξκνλίαο 

Βαζηθέο δίθζνγγεο 

(1ε-5ε) & ηξίθζνγγεο 

(κείδνλεο & 

ειάζζνλεο) 

ζπγρνξδίεο 

Μείδνλεο, ειάζζνλεο 

ζπγρνξδίεο & 

ζπγρνξδίεο κε 7ε 

κηθξή ή ειαηησκέλε 

(Diminuita) 

Μεισδία- 

Πνηεηηθφ 

κέηξν 

30 

πιήθηξα (30 

δηαηνληθέο 

θιίκαθεο = 15 

κεγάιεο 

θιίκαθεο + 15 

δεπηεξεχνπζεο 

θιίκαθεο) 

Κπξίσο Ηακβηθφο 

15ζχιιαβνο/ 

Ηακβηθφο 

12ζχιιαβνο/Σξνρατθ

φο – Απνπζία ξίκαο 

Πνηθίια/Ρίκα 

Σξφπνη Γηαζσληθή 

θιίκαθα 

Κνηλνί κε απηνχο ηεο 

Βπδαληηλήο (νθηψ 

ήρνη) 

Οη 2 επξσπατθνί 

ηξφπνη (κείδνλαο, 

ειάζζνλαο) & 

πνηθίινη δξφκνη 

(Υηηδάδ, Οπζάθ θ.ιπ.) 

Οξγαληθή 

ζπλνδεία  

Πηάλν, βηνιί, 

ηζέιν,θιάνπην 

Επγηέο (δνπξλάο κε 

ληανχιη, γθάηληα ή 

θινγέξα κε ληανχιη, 

βηνιί ή ιχξα κε 

ιανχην) 

Κνκπαλίεο(θιαξίλν - 

βηνιί - ιανχην – 

θηζάξα – ληέθη –

ηνπκπεξιέθη/ 

ζαληνχξη – βηνιί – 

ιανχην ή ιατθή 

θηζάξα – 

ηνπκπεξιέθη) 

Μπνπδνχθη – 

κπαγιακάο – 

ηδνπξάο–θηζάξα-

αθνξληεφλ-πηάλν-

θφληξα κπάζν-

θιαξίλν-βηνιί-

θιάνπην-θνξλέηα-

ληξακο θ.ιπ. 
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