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Έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής και  
στην κατανόηση πληροφοριών 

Είναι ανήσυχοι και ευέξαπτοι 
Η τραυματική εμπειρία και η άνοια δυσκολεύουν  
τη διαχείριση των συναισθημάτων

Το άτομο αισθάνεται κατάθλιψη 
Οι απώλειες που σχετίζονται με την άνοια και την τραυματική εμπειρία 
μπορεί να δυσκολέψει το άτομο να βρει κάποιο νόημα στη ζωή

Το άτομο αποφεύγει άλλα άτομα και δραστηριότητες 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει μοναξιά και απομόνωση

Κατανόηση της τραυματικής εμπειρίας και της άνοιας
Για άτομα που έχουν άνοια, το να παραδεχτούν ότι χάνουν μνήμες, την ανεξαρτησία και τη σχέση 
τους με άλλα άτομα μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό. Μπορεί να το βρίσκουν ιδιαίτερα δύσκολο να 
αντιμετωπίσουν την απώλεια και την τραυματική εμπειρία. 

Οι περισσότεροι Αυστραλοί έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες σε κάποιο στάδιο της ζωής τους.  
Μπορεί να έχουν βιώσει κάποιο σοβαρό ατύχημα, πόλεμο, πυρκαγιά ή πλημμύρα.  Μερικοί μπορεί να 
έχουν ζήσει πανδημίες, όπως η νόσος COVID-19, ή μπορεί να έχουν βιώσει επίθεση ή κακοποίηση. Αυτά 
τα πράγματα μπορεί να συνέβησαν πριν πολύ καιρό ή πιο πρόσφατα.

Ανεξάρτητα απ’ το πότε συνέβησαν τα τραυματικά συμβάντα, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία και τα άτομα με άνοια μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να αναγνωρίσουν 
τα προβλήματα και να λάβουν τη σωστή βοήθεια.

Οι επιπτώσεις της άνοιας και της τραυματικής εμπειρίας
Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι λόγω κάποιας τραυματικής εμπειρίας και άνοιας μπορεί να είναι 
παρόμοια:
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Τραυματικές εμπειρίες και άνοια
Πληροφορίες για ηλικιωμένους,  
τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα
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Πότε να ζητήσετε βοήθεια
Η συμβουλευτική ή η στήριξη της ψυχικής υγείας 
μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια.

Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες και 
στρατηγικές, ακόμη και για σοβαρού βαθμού άνοια. 
Μετά την τραυματική εμπειρία, αν τα προβλήματα 
δεν φύγουν μετά την πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα 
ή έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή σας ή στη 
ζωή του αγαπημένου σας προσώπου, μιλήστε με το 
γιατρό σας ή την υπηρεσία φροντίδας ηλικιωμένων.

Η άνοια μπορεί να κάνει δύσκολη την αντιμετώπιση της 
τραυματικής εμπειρίας
Το άγχος που έρχεται με την άνοια, όπως όταν κάποιος χάνει μνήμες ή την ανεξαρτησία, μπορεί να 
δυσκολέψουν το άτομο να αντιμετωπίσει την τραυματική εμπειρία. Το άτομο με άνοια μπορεί να 
δυσκολεύεται ιδιαίτερα:

• να εξηγήσει πώς αισθάνεται και ότι χρειάζεται βοήθεια

• να κατανοήσει τα επώδυνα συναισθήματα και μνήμες – που είναι ένα σημαντικό βήμα για να 
νιώσει καλύτερα

• να ηρεμήσει όταν έχει άσχημες μνήμες, σκέψεις ή συναισθήματα

• να νιώσει ασφάλεια όταν αισθάνεται σύγχυση και δεν μπορεί να αναγνωρίσει ανθρώπους ή το 
περιβάλλον του. 

Πώς να βοηθήσετε ένα αγαπημένο σας 
πρόσωπο με άνοια και τραυματική εμπειρία

• Καθίστε λίγη ώρα με το άτομα ήσυχα και ήρεμα. 
Ρωτήστε αν μπορείτε να κρατήσετε το χέρι του ή να το 
αγκαλιάσετε.

• Υπενθυμίστε στο άτομο πού βρίσκεται και ποιοι είναι 
εκεί και ότι είναι ασφαλές.

• Κάντε μια δραστηριότητα μαζί που του αρέσει.

• Να ακούτε τι λέει το άτομο. Αν θέλει, αφήστε το άτομο 
να μιλήσει για τα συναισθήματά του και τι συνέβη, 
αλλά μην το αναγκάσετε να το κάνει.

• Αν το άτομο είναι συχνά ανήσυχο και αναστατωμένο, 
μιλήστε με το γιατρό σας ή κάποιον στο σπίτι για να 
κανονίσετε να το δει ψυχοθεραπευτής. 

Χρήσιμο ενημερωτικό υλικό

Dementia Support Australia  
(Οργανισμός Υποστήριξης για την Άνοια Αυστραλίας)  
1800 699 799

National Dementia Helpline   
(Εθνική Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια)  
1800 100 500
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