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H ΗΝΔ θεωρείται από πολλούς ως μεταβατικό στάδιο μεταξύ της τυπικής νοητικής γήρανσης 

και της άνοιας. Εντούτοις, δεν αναπτύσσουν άνοια όλα τα άτομα με ΗΝΔ. Αυξημένο κίνδυνο 

διατρέχουν εκείνοι που διαγιγνώσκονται και με νευροψυχιατρικά συμπτώματα (π.χ. άγχος και 

κατάθλιψη), τα οποία εμφανίζουν επίσης αυξημένο επιπολασμό σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.  

Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ έχει ευρέως τεκμηριωθεί για άτομα μικρότερης ηλικίας. Παρά 

τον αυξανόμενο αριθμό μελετών για την εφαρμογή της ΓΣΘ σε ηλικιωμένους, τα δεδομένα 

παραμένουν περιορισμένα και ειδικότερα όσον αφορά άτομα με γνωστικά ελλείμματα και την 

ΗΝΔ.     

Στο πλαίσιο του παρόντος εργαστηρίου θα παρουσιαστεί το πρωτόκολλο Γνωσιακής 

Συμπεριφορικής Παρέμβασης σε άτομα με Διάγνωση Ήπιας Νοητικής Διαταραχής (ΗΝΔ) 

(ΣΚΕΨΗ - πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας, Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013). Το 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποτελείται από 20 συνεδρίες και περιλαμβάνει μια σειρά 

τροποποιήσεων ως προς 1) τη Διαδικασία και 2) το Περιεχόμενο της παρεχόμενης θεραπευτικής 

παρέμβασης καθώς κι ως προς 3) την Εξάρτηση στο Θεραπευτή. 

Θα συζητηθεί η ειδική Ψυχοεκπαίδευση στη διάγνωση της ΗΝΔ, μέσα από συγκεκριμένες 

ασκήσεις. Η Ψυχοεκπαίδευση βασίζεται στη δημιουργία ενός Χάρτη των Γνωστικών Λειτουργιών 

με συνδυασμό ευρημάτων της προηγηθείσας ενδελεχούς νευροψυχολογικής αξιολόγησης και 

πληροφοριών που προκύπτουν από τη λήψη του ιστορικού.  

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα διερεύνησης υποκειμενικών 

προβλημάτων και δημιουργίας συμπεριφορικών στόχων. Κατά παρόμοιο τρόπο, θα συζητηθούν 

τρόποι προσαρμογής των κλασσικών συμπεριφορικών (ημερολόγια καταγραφής 

δραστηριοτήτων, οργάνωση ευχάριστων δραστηριοτήτων) και γνωσιακών παρεμβάσεων 

(εντοπισμός, παρατήρηση και αμφισβήτηση-αναδόμηση αυτόματων σκέψεων) για αυτή την 

ηλικιακή ομάδα και ειδικότερα για ηλικιωμένους με ΗΝΔ με στόχο την ενίσχυση του 

θεραπευτικού αποτελέσματος.   

H πρόσβαση των ηλικιωμένων σε έγκαιρες, κατάλληλες κι αποτελεσματικές ψυχοθεραπευτικές 

παρεμβάσεις δύναται να μειώσει το προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό κόστος καθώς και το 

κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να καθυστερήσει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη 

πιο σύνθετων νευρογνωστικών και νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων και να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. 
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