Συχνά

Μερικές φορές

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ανησυχιών για το
μνημονικό

Σπάνια

GREEK/ENGLISH

Δυσκολεύομαι να θυμάμαι πράγματα που
συνέβησαν πρόσφατα
Δυσκολεύομαι να βρω τη σωστή λέξη
Δυσκολεύομαι να θυμάμαι τη μέρα και
την ημερομηνία
Ξεχνάω το μέρος που συνήθως
βρίσκονται τα πράγματα
Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ στις
οποιεσδήποτε αλλαγές στην καθημερινή
μου ρουτίνα

Σχετικά με τον οργανισμό
Dementia Australia
Dementia Australia είναι ένας κορυφαίος εθνικός
οργανισμός που εκπροσωπεί άτομα με άνοια, τις
οικογένειες και τους φροντιστές τους. Παρέχει
συνηγορία, υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαίδευση
και πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για την άνοια και τη
μείωση του κινδύνου άνοιας διατίθενται από τον
οργανισμό Dementia Australia.

Έχω πρόβλημα να καταλαβαίνω
άρθρα σε περιοδικά ή εφημερίδες ή να
ακολουθώ την ιστορία ενός διηγήματος
ή έργου στην τηλεόραση
Δυσκολεύομαι να ακολουθώ και να
συμμετέχω σε συζητήσεις, ειδικά με
πολλά άτομα
Δυσκολεύομαι να χειρίζομαι οικονομικά
ζητήματα, όπως τραπεζικές συναλλαγές ή
να υπολογίζω τα ρέστα που θα πάρω
Δυσκολεύομαι με τις καθημερινές
δραστηριότητες όπως να βρω το δρόμο
μου στα μαγαζιά της περιοχής μου, ή
να πώς να μαγειρέψω ένα φαγητό που
πάντα το μαγείρευα καλά
Χάνω το ενδιαφέρον σε δραστηριότητες
που συνήθως μου άρεσαν
Δυσκολεύομαι να σκεφτώ πώς να λύσω
κάποιο πρόβλημα

National Dementia Helpline
1800 100 500
Για γλωσσική βοήθεια

131 450

dementia.org.au

Συγγενείς ή και φίλοι σχολιάζουν το
γεγονός ότι ξεχνάω
Άλλες ανησυχίες:

Αν σημειώσατε στα τετραγωνάκια ‘Μερικές φορές’
ή ‘συχνά’ συνιστάται να δείτε το γιατρό σας.
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Ανησυχείτε
για το
μνημονικό
σας;
Διαβάστε εδώ τι
μπορείτε να κάνετε…

Ανησυχείτε για το
μνημονικό σας;
Ξεχνάτε ή παθαίνετε
διανοητική σύγχυση;
Αν βρείτε ποιο είναι το πρόβλημα αποτελεί
το πρώτο βήμα για να λάβετε βοήθεια
Ανησυχείτε για το μνημονικό σας ότι επιδεινώνεται
όλο και περισσότερο ή για άλλες αλλαγές στον τρόπο
που σκέφτεστε ή συμπεριφέρεστε ή ανησυχείτε για
κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλο;

Μιλώντας με το γιατρό σας
Δεν υπάρχει μία και μόνο συγκεκριμένη εξέταση
που μπορεί να δείξει κατά πόσο κάποιο άτομο έχει
άνοια. Η διάγνωση γίνεται μιλώντας μαζί σας και
ίσως με κάποιον συγγενή ή φίλο σας για να μάθουν
περισσότερα για τις δυσκολίες που έχετε με το
μνημονικό και τον τρόπο σκέψης. Θα χρειαστείτε
επίσης μια σωματική και νευρολογική εξέταση με την
οποία θα διερευνηθούν άλλες πιθανές αιτίες.
Κατά την επίσκεψη:

• Πάρτε μαζί σας μια λίστα με τα προβλήματα που
έχετε - θα είναι μια χρήσιμη βάση για περαιτέρω
συζήτηση και εξετάσεις.

Οι αλλαγές στο μνημονικό και στην σκέψη
προκαλούνται από ορισμένες πιθανές αιτίες στις
οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται το άγχος,
κατάθλιψη, πόνοι, χρόνια ασθένεια, φάρμακα ή
αλκοόλ και μερικές φορές μπορεί να είναι σημάδι
πρόωρης άνοιας. Σε κάθε ηλικία οι σοβαρές αλλαγές
στο μνημονικό δεν είναι φυσιολογικές και θα πρέπει
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

• Μιλήστε στο γιατρό σας ειλικρινά και ανοιχτά για τα

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχετε τέτοιου
είδους δυσκολίες είναι καλύτερα να δείτε το γιατρό
σας νωρίτερα παρά αργότερα.

Να θυμάστε ότι μπορείτε:

προβλήματά σας, για παράδειγμα για πόσο καιρό
έχετε αυτά τα προβλήματα.

• Να έχετε μαζί σας μια λίστα με τα φάρμακα που
παίρνετε και τις δόσεις (ή πάρτε μαζί σας τα χάπια σε
μια τσάντα). Μην ξεχνάτε τα εισπνεόμενα φάρμακα
(σπρέι), κρέμες, φάρμακα βοτάνων και βιταμίνες.

• Να ζητήσετε ραντεβού μεγαλύτερης διάρκειας.

Όσο πιο νωρίς ενεργήσετε
τόσο το καλύτερο
Τα συμπτώματα που έχετε μπορεί να μην
προκαλούνται από την άνοια, αλλά αν
προκαλούνται, η έγκαιρη διάγνωση θα είναι
χρήσιμη.
Μια έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε
πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, πληροφορίες και
φάρμακα. Είναι σημαντικό για τα άτομα με διάγνωση
άνοιας να προγραμματίζουν εκ των προτέρων και να
εξετάσουν παράγοντες όπως μελλοντικός τρόπος ζωής,
φροντίδα, υγεία και οικονομικά θέματα

“Είμαστε ευχαριστημένοι που
είχαμε αυτή την έγκαιρη διάγνωση
επειδή μας δόθηκε η ευκαιρία να
αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας
για να ταιριάζει με τις δυνατότητές
μου και να κάνουμε συγκεκριμένα
σχέδια για το μέλλον.”
Μαρία – διαγνώστηκε με αγγειακή άνοια

• Να έχετε μαζί σας κάποιον συγγενή ή φίλο.
• Να κάνετε ερωτήσεις και να ζητάτε περισσότερες
εξηγήσεις αν δεν καταλαβαίνετε κάτι.

• Να κρατάτε σημειώσεις κατά την επίσκεψη.
• Να συζητήσετε την πιθανότητα για άλλες εξετάσεις
από κάποιον ειδικό γιατρό.

“Ανακουφίστηκα όταν έγινε η διάγνωση
- το χειρότερο πράγμα ήταν να μην
γνωρίζεις.”
Φραγκίσκος – διαγνώστηκε με τη Νόσο Αλτσχάιμερ

Τι είναι η άνοια;
Άνοια είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει
τα προβλήματα με τις προοδευτικές αλλαγές
στο μνημονικό και στον τρόπο σκέψης. Η νόσος
Αλτσχάιμερ είναι ο συνηθέστερος τύπος άνοιας.
Άνοια μπορεί να παρουσιαστεί στον καθένα μας,
αλλά είναι συνηθέστερη σε άτομα ηλικίας άνω των
65 ετών και ειδικά άνω των 85. Οι πρόωρες ενδείξεις
μπορεί να μην είναι εμφανείς - μόνο ένας γιατρός ή
ειδικός μπορεί να κάνει μια σωστή διάγνωση άνοιας.

Often

Sometimes

CHECKLIST

Rarely

Memory concerns

I have trouble remembering
events that happened recently
I have trouble finding
the right word
I have trouble remembering
the day and date
I forget where things are
usually kept
I have difficulty adjusting to any
changes in my day-to-day routine

About Dementia Australia
Dementia Australia is the national peak
body for people, of all ages, living with
all forms of dementia, their families and
carers. It provides advocacy, support
services, education and information.

More information
Further information about dementia and
dementia risk reduction is available from
Dementia Australia.

I have problems understanding
magazine or newspaper articles
or following a story in a book
or on television
I find it hard to follow and join in
conversations, particularly
in groups
I have problems handling
financial matters, such as
banking or calculating change
I have difficulty with everyday
activities such as finding my way
in the local shopping centre, or
how to cook a meal I have always
cooked well
I am losing interest in activities I’d
normally enjoy
I have difficulties thinking through
problems

National Dementia Helpline
1800 100 500
For language assistance

131 450

dementia.org.au

Family and/or friends have
commented about my poor memory
Other concerns:

If you have ticked ‘sometimes’ or ‘often’ it
is recommended that you see your doctor.

Helpline is funded by the Australian Government
© 2018 Dementia Australia

Worried
about your
memory?
Here’s what you
can do...

Worried
about your
memory?
Feeling forgetfulor confused?
Finding out if there is a problem is
the ﬁrst step to getting help

Talking to your doctor

The earlier you act the better

There is no single speciﬁc test that

The symptoms you have may not be caused
by dementia, but if they are, an earlier
diagnosis will be helpful.

can show whether someone has dementia.
A diagnosis is made by talking to you and
perhaps a relative or friend to ﬁnd out more
about your difﬁculties with memory and
thinking. You will also need a physical and
neurological examination which will look at all
other possible causes.

Have you become concerned about
increasing lapses in memory, or other
changes in thinking or behaviour for yourself,
a family member or friend?

During the visit:

Changes in memory and thinking have a
number of possible causes that may include
stress, depression, pain, chronic illness,
medication or alcohol and sometimes it is
a sign of early dementia. Major changes
in memory are not normal at any age and
should be taken seriously. If you or someone
you know is experiencing these kinds of
difﬁculties it is better to see your doctor
sooner rather than later.

• Talk to your doctor about your concerns 		
honestly and openly, including how long you
have been experiencing these problems

• Take your list of concerns with you – it will 		
provide a useful basis for further discussion 		
and tests

• Bring a list of the medications that you 		
are taking including the doses (or bring all 		
your tablets in a bag). Don’t forget inhalers, 		
creams, herbal medications and vitamins.

An early diagnosis means that you can
have access to support, information and
medication. It is important for people with
a diagnosis of dementia to plan ahead and
consider factors such as future lifestyle,
care, health and finances.

“We are glad we had that early
diagnosis as we have been
given the chance to change
our lifestyle activities to match
my capabilities and to make
deﬁnite plans for the future.”
Maria diagnosed with vascular dementia

Remember you can:
• Ask for a longer appointment
• Take a relative, carer or friend with you
• Ask questions and request further 			
explanations if you don’t understand
• Take notes during the visit
• Discuss the option of further assessment by
a specialist

“It was a relief to get the diagnosis
– the worst was not knowing.”
Fred diagnosed with Alzheimer’s disease

What is dementia?
Dementia is a general term to describe
problems with progressive changes in
memory and thinking. Alzheimer’s disease
is the most common type of dementia.
Dementia can happen to anybody, but it
becomes more common over the age of
65, and especially over the age of 85. Early
signs may not be obvious – only a doctor or
specialist can properly diagnose dementia.

