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απευκταία και τρομακτικά. Τα ελληνικά αγάλματα ανα-
παριστούν νέους με σωματική τελειότητα. Οι καλλιτεχνι-
κές δημιουργίες διά μέσου της ιστορίας έχουν αναδείξει 
τους ήρωες και τις ηρωίδες ως νέους και όμορφους, ενώ 
τους «κακούς» ως ηλικιωμένους και άσχημους. Λίγα έχουν 
αλλάξει και στις μέρες μας (βλ. πλαίσια πολιτιστικών στοι-
χείων και κριτικής σκέψης παρακάτω). Λίγοι πολιτισμοί 
τιμούν τα γηραιότερα μέλη τους και τα αντιμετωπίζουν ως 
θεματοφύλακες της σοφίας. Ακόμη και στην Ασία, όπου η 
παράδοση σέβεται τους ηλικιωμένους, οι κοινωνικές αλλα-
γές αλλοιώνουν αυτόν τον σεβαστικό τρόπο σκέψης.

Πολιτισμικά στοιχεία

Ο ρόλος της οικογένειας

Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για 
την παροχή βοήθειας σε έναν ηλικιωμένο γονέα. Πολλοί πολιτι-
σμοί δίνουν έμφαση στην υποχρέωση των νεότερων απέναντι των 
παλαιότερων γενεών και υπαγορεύουν ότι ρόλος της οικογένειας 
είναι να παρέχει την οικονομική και προσωπική υποστήριξη στις 
ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
υψηλό stress (στρες) και υπερβολικές απαιτήσεις, ιδιαιτέρως για 
τις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων.

Οι νοσηλευτές πρέπει να αναγνωρίζουν την επίδραση του πο-
λιτισμού στις απαιτήσεις και στις αξίες και με ποιον τρόπο αυτές 

οι πολιτιστικές αξίες επηρεάζουν την προθυμία αποδοχής εξω-
τερικής βοήθειας. Οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν την ικανότητα 
να αναγνωρίζουν τις διεργασίες των πολύπλοκων οικογενειακών 
δυναμικών  και  να  καθορίσουν  πώς  γίνεται  η  λήψη αποφάσεων 
εντός ενός μοναδικού πολιτιστικού πλαισίου.

Κριτική σκέψη

Οι εκτιμήσεις σας σε σχέση με τη γήρανση

Ονομάστε ταχέως τρία ηλικιωμένα άτομα που είχαν επίδραση στη ζωή σας. Βάλτε στον κατάλογο πέντε χαρακτηριστικά που σας συνδέουν 
με κάθε ένα πρόσωπο. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.

Πρόσωπο 1: 

Όνομα: _______________________

Σχέση: _______________________

1 ____________________________

2 ____________________________

3 ____________________________

4 ____________________________

5 ____________________________

Πρόσωπο 2:

Όνομα:

Σχέση:

1 ____________________________

2 ____________________________

3 ____________________________

4 ____________________________

5 ____________________________

  

Πρόσωπο 3:

Όνομα: ___________________________

Σχέση: ___________________________

1 ________________________________

2 ________________________________

3 ________________________________

4 ________________________________

5 ________________________________

Κοιτάξτε τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε και σκεφτείτε ποια ήταν περίπου τα συναισθήματα που νιώθατε καθώς εξετάζατε αυτό 
το άτομο. Τα συναισθήματά σας απαντούν στις απόψεις σας σχετικά με τη γήρανση; Υπάρχουν σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους ίδια 
ή διαφορετικά χαρακτηριστικά; Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά εκφράζουν τις αξίες σας;

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι τρέχουσες γνώσεις σας σε σχέση με τη γήρανση

Ανταποκριθείτε στις ακόλουθες ερωτήσεις όσο καλύτερα γνωρίζετε 

Είστε γηραιός στην ηλικία 

Υπάρχουν   ηλικιωμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν 

Από οικονομικής άποψης, οι ηλικιωμένοι 

Σε σχέση με την υγεία, οι ηλικιωμένοι είναι 

Διανοητικά, οι ηλικιωμένοι είναι 

Κριτική σκέψη

Kριτική σκέψη

Επιλογές του επαγγελματία φροντίδας υγείας

•	 	Ποιες προσδοκίες καλλιεργούνται από την πολιτιστική κληρο-
νομιά σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων μελών μιας οικογένειας;

•	 	Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις για λογαριασμό της οικογένειας 
σε σχέση με τη φροντίδα των ηλικιωμένων μιας οικογένειας;

•	 	Θα πρέπει  μέσω  του Δημόσιου  Συστήματος  Ασφάλισης  για 
ηλικιωμένους ή μέσω άλλων ασφαλιστικών σχεδίων να πληρώ-
νονται μέλη οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, ώστε να παρέ-
χεται νοσηλευτική φροντίδα στους ηλικιωμένους ασθενείς;

•	 	Σε ποια έκταση τα μέλη μιας οικογένειας θα πρέπει να θυσιά-
σουν την προσωπική τους ζωή, ώστε να παράσχουν εξωνοσο-
κομειακή περίθαλψη ή νοσηλεία;

•	 	Μπορούν να υιοθετηθούν υποχρεώσεις περίθαλψης από μια 
κοινωνία η οποία παρέχει χαμηλή υποστήριξη ή βοήθεια στους 
επαγγελματίες υγείας;
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Στην πλειονότητά της, η αμερικανική κοινωνία δεν 
εκτιμά τους ηλικιωμένους της. Οι Η.Π.Α. τείνουν να απο-
τελέσουν μια νεανικά προσανατολισμένη κοινωνία, στην 
οποία τα πρόσωπα κρίνονται από την ηλικία, την εμφά-
νιση και τον πλούτο. Νέα, ελκυστικά και πλούσια άτομα 
τυγχάνουν θετικής θεώρησης. Ηλικιωμένα, με ατέλειες 
και άπορα άτομα δεν τυγχάνουν αντίστοιχης θεώρησης. 
Είναι δύσκολο για τα νέα άτομα να φανταστούν ότι κά-
ποτε θα γεράσουν. Παρά τις όποιες πολιτιστικές αλλα-
γές, η γήρανση διατηρεί πολλές αρνητικές αποχρώσεις. 
Πολλά άτομα συνεχίζουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν 
για να απορρυθμίσουν το ρολόι του χρόνου.

Ρυτίδες, γκρίζα μαλλιά και άλλες σωματικές αλλαγές 
σχετιζόμενες με τη γήρανση αντιμετωπίζονται ενεργά 
με το μέικαπ, τη βαφή μαλλιών και την κοσμητική χει-
ρουργική. Μέχρι προσφάτως, η διαφήμιση επεδείκνυε 
πρόσωπα άνω των 50 ετών που προωθούσαν γυαλιά όρα-
σης, ακουστικά βοηθήματα, βαφές μαλλιών, υπακτικά 
και άλλα, μάλλον απωθητικά, προϊόντα. Το μήνυμα 
φαινόταν να είναι: «Τα νιάτα είναι καλά, τα γηρατειά 
είναι άσχημα»· ως εκ τούτου, ο καθένας πρέπει να αντι-
μάχεται τα γηρατειά. Είναι σημαντικό ότι οι τάσεις στη 
διαφήμιση φαίνονται να αλλάζουν. Εφόσον ο αριθμός 
των υγιέστερων δυναμικών «ηλικιωμένων» με σημαντική 
οικονομική ισχύ έχει αυξηθεί, οι διαφημιστικές εκστρα-
τείες έχουν αυξήσει την παρουσίαση ηλικιωμένων ως 
καταναλωτών των προϊόντων τους, περιλαμβάνοντας 
εξοπλισμό σωματικής άσκησης, ποτά υγείας και ταξίδια. 
Παρά τις κοινωνικές βελτιώσεις, πολλοί άνθρωποι δεν 
γνωρίζουν πολλά σε σχέση με τις αλήθειες όσον αφορά 
στο γήρας και, λόγω άγνοιας, φοβούνται να γεράσουν. 
Ενδιαφέρον  είναι ότι ορισμένες μελέτες των μέσων ενη-
μέρωσης έχουν βρεί ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούν 
περισσότερο τηλεόραση είναι πιθανόν να έχουν πιο αρ-
νητική αντίληψη για τη γήρανση.  

ΓΕΡΟΝΤΟΦΟΒΙΑ
Ο φόβος του γήρατος και η άρνηση της αποδοχής των 
ηλικιωμένων στην τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα 
ορίζονται ως γεροντοφοβία. Τόσο τα ώριμα όσο και τα 
νεαρότερα άτομα μπορούν να «πέσουν θύματα» τέτοιων 
παράλογων φόβων (Πλαίσιο 11). Ορισμένες φορές η 
γεροντοφοβία έχει ως αποτέλεσμα πολύ παράξενες συ-
μπεριφορές. Έφηβοι αγοράζουν αντιρρυτιδικές κρέμες. 
Άτομα τριάντα ετών υιοθετούν πρακτικές ανάπλασης 
προσώπου. Άτομα σαράντα ετών κάνουν μεταμοσχεύσεις 
μαλλιών. Μακροχρόνιοι γάμοι διαλύονται, έτσι ώστε ο 
ένας σύζυγος να μπορεί να ακολουθήσει κάποιον νεό-
τερο. Πολύ συχνά, αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να 
προέλθουν από τον φόβο του γήρατος.

Γεροντικός ιδεασμός
Οι υπερβολικές μορφές γεροντοφοβίας είναι ο γεροντι-
κός ιδεασμός και η ηλικιακή διάκριση. Γεροντικός ιδεα
σμός είναι η δυσαρέσκεια για τη γήρανση και για τους 
ηλικιωμένους, βασιζόμενη στην πεποίθηση ότι το γήρας 
κάνει τους ανθρώπους μη ελκυστικούς, μη ευφυείς και μη 
παραγωγικούς. Είναι μια συναισθηματική προκατάληψη 
ή διάκριση έναντι των ατόμων, βασιζόμενη μόνον στην 
ηλικία. Ο ιδεασμός αυτός κάνει τα νεότερα άτομα να 

διαχωρίζουν τους εαυτούς τους σωματικά και συναισθη-
ματικά από τα ηλικιωμένα άτομα και να θεωρούν τους 
ηλικιωμένους σαν να έχουν μειωμένη ανθρώπινη αξία. 
Όπως ο σεξισμός ή ο ρατσισμός, ο γεροντικός ιδεασμός 
είναι ένα πρότυπο αρνητικών πεποιθήσεων που μπορεί 
να έχει ως συνέπεια παράλογες σκέψεις και καταστρο-
φικές συμπεριφορές, όπως η διαμάχη μεταξύ των γενεών 
και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί. Όπως και άλλες μορ-
φές προκατάληψης, ο ιδεασμός αυτός συμβαίνει εξαιτίας 
μύθων και στερεότυπων σε σχέση με μια ομάδα ατόμων 
που είναι διαφορετικοί από εμάς.

Ο συνδυασμός κοινωνικών στερεότυπων και η έλλει-
ψη θετικών προσωπικών εμπειριών με τους ηλικιωμένους 
επηρεάζουν με τυχαιοποιημένο τρόπο το σύνολο της κοι-
νωνίας. Πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι επαγγελ-
ματίες στη φροντίδα υγείας μετέχουν των απόψεων του 
κοινού και είναι αμερόληπτοι όσον αφορά στο γήρας. 
Λίγοι από τους «καλύτερους και λαμπρότερους» νοση-
λευτές και φυσιάτρους επιδιώκουν να κάνουν καριέρα 
στη γηριατρική, παρά τις αυξημένες ανάγκες γι’ αυτές τις 
υπηρεσίες. Πιστεύουν εσφαλμένα ότι δεν χρησιμοποιούν 
πλήρως τις δεξιότητές τους, όταν εργάζονται με τον πλη-
θυσμό των ηλικιωμένων. Η εργασία σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας, σε τμήματα επειγόντων περιστατικών ή σε 
άλλες περιοχές υψηλής τεχνολογικής προόδου θεωρείται 
ως συναρπαστική και αποτελεί πρόκληση. Η εργασία με 
τους ηλικιωμένους αντιμετωπίζεται ως ρουτίνα, θεωρεί-
ται ανιαρή και καταθλιπτική. Όσο επικρατούν τέτοιου 
τύπου αρνητικές στάσεις από τους επαγγελματίες υγείας, 
αυτός ο γεμάτος προκλήσεις και δυναμικά ανταποδοτι-
κός χώρος υπηρεσιών θα συνεχίσει να υποτιμάται και οι 
ηλικιωμένοι θα υποφέρουν από αυτό.

Πλαίσιο 1-1 Γήρανση: Μύθος έναντι πραγματικότητας

ΜΥΘΟΣ
•  Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι έχουν πολλές ομοιότητες.
•  Είναι γενικά μόνοι και μοναχικοί.
•  Είναι άρρωστοι, φιλάσθενοι και εξαρτώνται από τους άλ-
λους.

•  Η γνωστική τους λειτουργία συχνά είναι εξασθενημένη.
•  Είναι καταθλιπτικοί.
•  Γίνονται συχνά πιο δύσκολοι και πιο άκαμπτοι με την πά-
ροδο των ετών.

•  Συμβιβάζονται δύσκολα με την αναπόφευκτη «πτώση» που 
σχετίζεται με το γήρας.

ΓΕΓΟΝΟΣ
•  Είναι μια πολύ ανομοιογενής ηλικιακή ομάδα.
•  Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι διατηρούν στενή επαφή με 
την οικογένεια.

•  Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν ανεξάρτητα.
•  Για τους περισσότερους ηλικιωμένους, εάν υπάρχει μια 
πτώση σε ορισμένες διανοητικές ικανότητες, δεν είναι 
αρκετά σοβαρή για να προκαλέσει προβλήματα στην κα-
θημερινή ζωή.

•  Ηλικιωμένοι που συμβιώνουν στην κοινότητα εμφανίζουν 
χαμηλότερα ποσοστά διεγνωσμένης κατάθλιψης από τους 
νεότερους ενηλίκους.

•  Η προσωπικότητα παραμένει σχετικά σταθερή διά μέσου 
της περιόδου της ζωής.

•  Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ανταποκρίνονται επιτυχώς 
στις προκλήσεις του γήρατος.
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τους. Εκείνοι που είναι σε χαμηλότερα στρώματα εισοδή-
ματος μπορεί να χρειαστούν να συνεχίσουν να εργάζονται 
ή να αναζητήσουν εργασία για να καλύψουν τις ανάγκες 
στη ζωή τους ή για λίγη πολυτέλεια. 

Η νομοθεσία και ο πολιτικός ακτιβισμός μεταξύ των 
ηλικιωμένων ατόμων έχουν βοηθήσει στη βελτίωση της 
οικονομικής αντίληψης για τους ηλικιωμένους (Πίνα-
κας 12). Διά μέσου των ακτιβιστικών οργανώσεων, οι 
ηλικιωμένοι έχουν συνενωθεί, ώστε να εμπεδώσουν την 
πολιτική τους ισχύ και να χρησιμοποιήσουν την ισχύ 
της ψήφου για να αρχίσουν προγράμματα που τους 
ωφελούν (Πλαίσιο 12). Κατά τα προηγούμενα 25 έτη, 
αυτές οι ομάδες έχουν κάνει πολλά για τη βελτίωση της 
οικονομικής ευημερίας των ηλικιωμένων. Η Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Στέγασης (Federal Housing Authority) 
και άλλες κύριες υπηρεσίες έχουν προτείνει τη χρήση 
των ανεστραμμένων υποθηκών, οι οποίες είναι σχέδια 
που επιτρέπουν σε γηραιότερους ενηλίκους να παρα-
μείνουν στις οικίες τους και να λαμβάνουν μηνιαίες 
πληρωμές με βάση το μερίδιό τους στην ιδιοκτησία. Το 
μηνιαίο εισόδημα που απορρέει από αυτά τα μηνιαία 
σχέδια κυμαίνεται από το λιγότερο $100 έως αρκετές 
χιλιάδες δολάρια, αναλόγως της αξίας του οικήματος 

και της ηλικίας των ενοίκων. Αυτά τα χρήματα μπορεί 
να αποτελούν ένα πολύ αναγκαίο συμπλήρωμα εισοδή-
ματος για γηραιότερους ενηλίκους. Τέτοια σχέδια είναι 
πιθανόν να γίνουν πιο συνηθισμένα στο μέλλον, όταν 
περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι αναγνωρίσουν το 
οικονομικό όφελος που προσφέρουν. 

Οι ηλικιωμένοι μπορούν να επιλέξουν να μη ζητή-
σουν βοήθεια, παρά τη διαθεσιμότητα των προγραμ-
μάτων βοήθειας που προορίζονται γι’ αυτούς. Πολλοί 
ηλικιωμένοι είναι καχύποπτοι στο «να λάβουν κάτι αντί 
για το τίποτε» ή είναι απρόθυμοι να αποκαλύψουν λε-
πτομέρειες της οικονομικής τους κατάστασης, το οποίο 
είναι αναγκαίο, ώστε να πληρούν τους όρους για τα 
περισσότερα προγράμματα βοήθειας. Πολλοί ηλικιω-
μένοι αισθάνονται ότι είναι ταπεινωτικό γι’ αυτούς να 
ζητήσουν βοήθεια. Κάποιοι ίσως να φοβούνται ότι θα 
χάσουν τα λίγα που έχουν, αν ζητήσουν βοήθεια. Άλλοι 
ηλικιωμένοι δεν έχουν δυσκολία να ζητήσουν βοήθεια 
ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσουν οικονομι-
κή βοήθεια ή παραχωρήσεις. Ο όρος άπληστοι εκκεντρικοί 
προήλθε για να περιγράψει τα ηλικιωμένα άτομα που 
προσδοκούν από την κυβέρνηση να δώσει περισσότερα 
χρήματα και υπηρεσίες ή από τις επιχειρήσεις να παρέ-

ΕΙΚΟΝΑ 1-5 Πηγές εισοδήματος.

Πηγές εισοδήματος για έγγαμα ζευγάρια και άγαμα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω,  
ανά πέμπτο εισοδήματος, τοις εκατό κατανομή, 2008

Χαμηλότερο πέμπτο  Δεύτερο πέμπτο  Τρίτο πέμπτο  Τέταρτο πέμπτο  Υψηλότερο πέμπτο

Π
οσ
οσ
τό

Επίπεδο εισοδήματος

Κοινωνική ασφάλιση

Εισόδημα περιουσιακό

Συντάξεις

Κέρδη

Δημόσια βοήθεια

Άλλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα έγγαμο ζεύγος είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, εάν ο σύζυγος είναι ηλικίας 65 ετών και άνω ή ο σύζυγος είναι νεότερος από 
55 ετών και η σύζυγος είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο όρος «Άλλα» περιλαμβάνει –αλλά δεν περιορίζεται σε– δημόσια βοήθεια, αποζημίωση 
για ανεργία, αποζημίωση εργάτη, διατροφή, υποστήριξη τέκνου και προσωπικές συμβολές. Τα όρια πέμπτου είναι 12.082, 19.877, 31.303  και 
55.889 για όλες τις μονάδες. 23.367, 35.794, 53.180 και 86.988 για έγγαμα ζεύγη και 14.265, 20.187 και 32.937 για άγαμα άτομα. 
Πληθυσμός αναφοράς: Αυτά τα δεδομένα αναφέρονται στον πληθυσμό μη ιδρυματοποιημένων πολιτών. 
ΠΗΓΗ: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, 2009.
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χουν εκπτώσεις βασισμένες στην κατάσταση των ηλικι-
ωμένων. Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την 
οικονομική ευρωστία των ηλικιωμένων περιγράφονται 
στο Πλαίσιο 13.

Η ευαισθησία είναι απαραίτητη για κάποιον που 
ασχολείται με τα οικονομικά προβλήματα των ηλικιω-
μένων. Το πλαίσιο Κριτικής σκέψης στην παρούσα σε-
λίδα θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις στάσεις σας, 
άρα και την ευαισθησία σας έναντι αυτού του είδους 
των καταστά σεων. Πολλοί ηλικιωμένοι που βρίσκουν 
εύκολο να μιλήσουν για τα στενά σωματικά και ιατρικά 
τους προβλήματα είναι απρόθυμοι να συζητήσουν για 
τα οικονομικά. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να υποπτευθούν 
οικονομική ανάγκη, εάν σε έναν ηλικιωμένο λείπει επαρ-
κές άσυλο, ρουχισμός, θέρμανση, φαγητό ή ιατρική φρο-
ντίδα. Όταν ένα οικονομικό πρόβλημα προκαλεί αληθείς 
ή δυνητικούς κινδύνους, οι νοσηλευτές πρέπει να είναι 
προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν καταλλήλως.

Εξαιτίας του ότι οι κανονισμοί που καλύπτουν προ-
γράμματα βοήθειας αλλάζουν συχνά, οι ηλικιωμένοι δυσ 
κολεύονται  και οι νοσηλευτές πρέπει να προσπαθήσουν 
να τους κρατούν σε ετοιμότητα και ενήμερους. Οι νοση-
λευτές ίσως να κληθούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους 
να ασχοληθούν με τα έγγραφα που απαιτούνται με την 
αίτησή τους για προγράμματα βοήθειας, να παρέχουν 

Πίνακας 1-2  Νομοθεσία που έχει βοηθήσει  
τους ηλικιωμένους

ΕΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1965 Ιδρύθηκε η Αρχή για τη Γήρανση μέσω των 
προγραμμάτων Μedicare και Μedicaid. 

1967 Ιδρύθηκε η Δράση για την Ηλικιακή Διάκριση (Age 
Discrimination Act).

1972 Ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής 
Ασφάλειας (Supplemental Security Income 
Program).
Παροχές κοινωνικής ασφάλισης που 
αναπροσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν 
τον πληθυσμό, το κόστος της προσαρμογής 
διαβίωσης.

1972 Ίδρυση της Πράξης Διατροφής (Nutrition Act), που 
επιτρέπει την παροχή προγράμματος διατροφής 
στους ηλικιωμένους.

1973 Ίδρυση Συμβουλίου Γήρανσης (Council on Aging).

1978 Yποχρεωτική συνταξιοδότηση στα 70 έτη.

1986 Υποχρεωτική μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης 
για την πλειονότητα των υπαλλήλων.

1988 Η ασφάλιση υγείας για καταστροφές προστέθηκε 
στο πρόγραμμα Medicare.

1990 Πράξη Ανάπηρων Αμερικανών (Αmerican with 
Disabilities Act).

1992 Πρόγραμμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ευπαθών 
Ηλικιωμένων (Vulnerable Elder Rights Protection 
Program).

1997 Πράξη Σταθμισμένου Προϋπολογισμού (Balanced 
Budget Act)(Μέρος Γ του Medicare).

2000 Τροπολογία στην Πράξη Γηραιότερων Αμερικανών 
(Older Americans Act) (Προγράμματα 
διατροφής).

2006 Πρόγραμμα Φαρμακευτικού Οφέλους (Drug Benefit 
Program), προστιθέμενο στο Medicare.

Πλαίσιο 1-2 Ενεργοί πολιτικές ομάδες ηλικιωμένων

ΑΑRP (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΑΕΣ)
•  Αποτελείται από μέλη που είναι τουλάχιστον 50 ετών και 
από τους σύζυγούς τους ανεξαρτήτως ηλικίας.

•  Προς το παρόν έχει 30 εκατ. μέλη.
•  Θα μπορούσε να έχει 76 εκατ. μέλη, όταν η γενιά της 
«βρεφικής έκρηξης» φτάσει στην ηλικία των 50.

•  Χρησιμοποιεί εθελοντές ή επικεφαλής λόμπι για την 
προώ θηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων των 
ηλικιωμένων.

•  Παρέχει μια ευρεία ποικιλία ωφελημάτων για τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ασφάλισης  
και εκπτώσεων.

NCSC (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΕΣΗ)
•  Έχει 4,5 εκατ. μέλη.
•  Εστιάζει σε πολιτικά και νομοθετικά ζητήματα.

NASC (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΕΣΗ)
•  Έχει 2 εκατ. μέλη.
•  Εστιάζει σε μια ποικιλία ζητημάτων που αφορούν στους 
ηλικιωμένους.

OWL (ΕΝΩΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΕΗΓ)
•  Έχει 20.000 μέλη.
•  Εστιάζει στις ανάγκες των ηλικιωμένων γυναικών.

ΓΚΡΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ (GRAY PANTHERS)
•  Έχουν 75.000 μέλη.
•  Αποτελείται από τοπικές ομάδες και έναν εθνικό οργανι-
σμό.

•  Προσπαθεί να αυξήσει τη δημόσια συνειδητοποίηση των 
αναγκών των ηλικιωμένων, χρησιμοποιώντας ως μέσα 
μοντέλα επίδειξης, προεκλογική εκστρατεία από πόρτα 
σε πόρτα και άλλες μεθόδους έλξης της προσοχής. 

Kριτική σκέψη

Η ευαισθησία σας στα οικονομικά προβλήματα  
των ηλικιωμένων

Απαντήστε στις ακόλουθες διατυπώσεις:
•   Οι ηλικιωμένοι  έχουν τον έλεγχο όλων των χρημάτων της 

χώρας.
•   Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι φτωχοί.
•   Οι ηλικιωμένοι κερδίζουν εύκολα τα χρήματα: οι νεότεροι 

εργαζόμενοι κερδίζουν δύσκολα τα χρήματα.
•   Οι ηλικιωμένοι έχουν τόση πολιτική ισχύ και λαμβάνουν τόσα 

πολλά οφέλη και δικαιώματα.
•   Στους ηλικιωμένους που εργάστηκαν γι’ αυτά που λαμβά-

νουν αξίζει κάθε κυβερνητική παροχή.
•   Μια κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τους ηλικιωμένους 

της είναι απάνθρωπη και απολίτιστη.
•   Η περιουσία των ηλικιωμένων θα έπρεπε να χρησιμοποιείται 

για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και της ιατρικής 
φροντίδας.
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Συνιστάται στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν 
μαλακές οδοντόβουρτσες, ώστε να καθαρίζουν όλες τις 
οδοντικές επιφάνειες, ιδιαιτέρως τα άτομα που πάσχουν 
από αρθρίτιδα, διότι έχουν δυσκολία να κρατούν και να 
βουρτσίζουν με μια σταθερή οδοντόβουρτσα. Η επέκταση 
της λαβής της οδοντόβουρτσας με τη χρήση μιας αυτο-
κόλλητης ταινίας, πλατιών λαστίχων σε σχήμα αγκύλης, 
σπόγγων ή πολυστυρενίου ή η επιμήκυνση της οδοντό-
βουρτσας με την πρόσδεση ενός ξύλινου ή πλαστικού 
μέρους την καθιστά ευκολότερη στο κράτημα. Κάποιοι 
ηλικιωμένοι προτιμούν την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα 
που παρέχει τη σωστή κίνηση.

Κυκλικό ή σύντομο οπισθοπρόσθιο βούρτσισμα είναι 
καλύτερο για τον καθαρισμό των οδόντων. Αυστηρή προ-
σοχή θα πρέπει να δίνεται για τη μετακίνηση όλης της 
πλάκας κατά μήκος της γραμμής των ούλων. Κόκκινα, οι-
δηματώδη ή αιμορραγούντα ούλα αποτελούν ένδειξη για 
την εξέταση από έναν οδοντίατρο. Τα άτομα θα πρέπει 
να θέτουν τα δόντια τους σε επαγγελματικό καθαρισμό 
τουλάχιστον μια φορά ετησίως, ώστε να αφαιρούνται 
κηλίδες και άλλα υπολείμματα που δεν αφαιρούνται από 
το καθημερινό βούρτσισμα. 

Για τους ηλικιωμένους που φέρουν οδοντοστοιχίες 
είναι αναγκαίες οι στοματικές εξετάσεις, διότι άτομα 
άνω των 65 ετών συνιστούν περισσότερες από τις μισές 
νέες περιπτώσεις στοματικού καρκίνου κάθε έτος. Η καλή 
στοματική υγιεινή είναι επίσης απαραίτητη. Οι οδοντο-
στοιχίες πρέπει να βουρτσίζονται ή να καθαρίζονται 
τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ώστε να μετακινού-
νται τα υπολείμματα των τροφίμων, τα βακτήρια και οι 
κηλίδες και να προλαμβάνεται ο ερεθισμός των ούλων 
ή η δύσοσμη αναπνοή. Κάποιοι από τους φέροντες τις 
οδοντοστοιχίες προτιμούν να βουρτσίζουν τις οδοντο-
στοιχίες χρησιμοποιώντας μια ειδική οδοντόκρεμα, ενώ 
άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιούν ένα υδαρό διάλυμα 
ολονύχτιας δράσης. Αμφότερες οι καθαριστικές μέθοδοι 
είναι κατάλληλες, αλλά τα χημικά θα πρέπει να αφαι-
ρούνται από τις οδοντοστοιχίες προτού αυτές να τοπο-
θετηθούν στο στόμα. 

Ένα ηλικιωμένο άτομο που φέρει οδοντοστοιχίες για 
πρώτη φορά πρέπει να ειδικευθεί στην εισαγωγή και 
αφαίρεση αυτών. Η λήψη τροφής με τις οδοντοστοιχίες 
είναι συχνά δύσκολη, οπότε δημιουργείται η ανάγκη κά-
ποιας επανεκμάθησης, ώστε ο φέρων την οδοντοστοιχία 
να μπορεί να μασά αποτελεσματικά. Η λήψη μικρότε-
ρων τμημάτων μαλακών, μη κολλωδών τροφών και το 
πιο αργό μάσημα είναι συνιστώμενα. Δεδομένου ότι οι 
οδοντοστοιχίες καθιστούν το στόμα λιγότερο ευαίσθητο 
στη ζέστη, στο κρύο και σε ξένα αντικείμενα, όπως τμή-
ματα οστών, χρειάζεται ειδική φροντίδα κατά τη λήψη 
τροφής. 

Η κακή εφαρμογή είναι ένας μείζων λόγος για τον 
οποίο κάποιοι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να φορέσουν 
τις οδοντοστοιχίες τους κανονικά. Αυτό συμβάλλει σε 
προβλήματα διατροφής και πέψης. Μερικές επιπλέον 
συναντήσεις με τον οδοντίατρο είναι συχνά απαραίτητες 
για το σωστό ταίριασμα των οδοντοστοιχιών. Αυτές οι 
προσαρμογές είναι σημαντικές, διότι κακώς εφαρμοσμέ-
νες οδοντοστοιχίες μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό 
στα ούλα ή στους βλεννογόνους του στόματος. Επιπλέον 
προσαρμογές μπορεί να είναι απαραίτητες, εάν ο φέρων 
την οδοντοστοιχία λαμβάνει ή χάνει βάρος. 

Άλλες αλλαγές στη στοματική κοιλότητα (π.χ. ξηρό-
τητα) είναι επίσης κοινές με το γήρας. Παρ’ όλο που η 
παραγωγή σιέλου δεν μειώνεται σε όλους τους ηλικιωμέ-
νους, μια ποικιλία ιατρικών καταστάσεων, φαρμάκων και 
θεραπειών μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν 
σε ξηροστομία. Η ξηροστομία μπορεί να βελτιωθεί πίνο-
ντας περισσότερο νερό. Η υπερβολική χρήση σκληρών 
ζαχαρωτών, ροφημάτων με καφεΐνη, αλκοόλ ή καπνού 
αυξάνει την ξηροστομία. 

ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
Υπάρχουν ισχυρές συνδέσεις ανάμεσα στο μυαλό και στο 
σώμα. Ηλικιωμένοι που διατηρούν θετική άποψη για 
τη ζωή τείνουν να ακολουθούν καλές πρακτικές υγείας 
και παραμένουν υγιέστεροι για περισσότερο χρονικό 
διάστημα.

Η τακτική αλληλεπίδραση με άλλα άτομα όλων των 
ηλικιακών ομάδων βοηθά στη διατήρηση μιας θετικής 
άποψης για τη ζωή. Συνίσταται στους ηλικιωμένους να 
βγαίνουν από το σπίτι όσο το δυνατόν πιο συχνά, ακό-
μη και αν χρειάζεται μόνο για ψώνια ή για δείπνο. Οι 
επαφές με την οικογένεια και τους φίλους είναι σημα-
ντικές. Όταν οι σύζυγοι ή οι φίλοι χάνονται λόγω θανά-
του ή μεταφοράς, οι ηλικιωμένοι ωφελούνται από την 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης νέων σχέσεων, συνιστώντας 
εκκλησιαστικές ή κοινοτικές ομάδες. Ο εθελοντισμός σε 
νοσοκομεία, σε σχολεία, σε κέντρα γραφής και ανάγνω-
σης ή άλλα κοινοτικά κέντρα είναι μια δημοφιλής και 
επιθυμητή δραστηριότητα, διότι συμβάλλει στην προώ
θηση μιας αίσθησης αξίας και αυτοεκτίμησης (Εικόνα 
42). Όπως σημειώθηκε και παραπάνω στο κείμενο, πολ-
λοί ηλικιωμένοι συνεχίζουν να παραμένουν ενεργοί στην 
εργασία. Αυτό μπορεί να μη γίνεται λόγω οικονομικής 
αναγκαιότητας ή ως ένα μέσο να παραμείνουν παρα-
γωγικά μέλη της κοινωνίας. Μία μείωση στην κοινωνι-
κή αλληλεπίδραση μπορεί να συμβάλει στη μείωση των 
νοητικών και προσαρμοστικών ικανοτήτων. Οι νοσηλευ-
τές δεν μπορούν να πιέσουν ένα άτομο να συμμετάσχει 

Πλαίσιο 4-2 
 Σημεία και συμπτώματα που 
υποδηλώνουν ανάγκη για άμεση ιατρική 
προσοχή

•  Ισχυρός πόνος – διάχυτος ή συσφιγκτικός στο στήθος, 
στον αυχένα ή στο πηγούνι, ισχυρός συνεχής πονοκέφα-
λος.

•  Δυσχέρεια στην αναπνοή.
•  Απώλεια συνείδησης.
•  Απώλεια στην κίνηση ή στην αίσθηση οποιουδήποτε μέ-
ρους του σώματος.

•  Απότομες αλλαγές στην όραση.
•  Ασυνήθης απόρριψη ή απέκκριση από οποιαδήποτε σω-
ματική κοιλότητα.

•  Πληγές που δεν επουλώνονται.
•  Ναυτία ή έμετος που εμμένουν για 24 ώρες ή περισσότε-
ρο.

•  Αυξημένη θερμοκρασία σώματος.
•  Αδυναμία ούρησης.
•  Εξοίδηση των κάτω άκρων.
•  Υπερβολική (άνω του 10%) πρόσληψη ή απώλεια βάρους.
•  Ξαφνικές ή δραματικές συμπεριφορικές αλλαγές.



Προαγωγή της υγείας,  διατήρηση της υγείας και αντιλήψεις για την κατ’ οίκον φροντίδα της υγείας     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4     83

πέραν των επιθυμιών του, αλλά μια μικρή ενθάρρυνση 
και πληροφόρηση σε σχέση με τις επιλογές μπορεί να 
διεγείρει τα ενδιαφέροντα του ηλικιωμένου. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ακολουθούμενες πράξεις για την προώθηση, τη διατή-
ρηση ή τη βελτίωση της υγείας βασίζονται στην αντίλη-
ψη του ατόμου για την υγεία του. Οι αντιλήψεις υγείας 
επηρεάζουν τις καθημερινές επιλογές σε ό,τι αφορά στις 
πρακτικές υγιεινής, διατροφής, άσκησης, χρήσης αλκοόλ, 
ουσιών και καπνού, πρόσβασης στη φροντίδα υγείας και 
σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Οι πρακτικές διατήρη-
σης της υγείας συμπεριλαμβάνουν πρακτικές ασφάλειας 
για την πρόληψη τραυματισμών από τροχαία ατυχή-
ματα, πτώσεις, δηλητηριάσεις και άλλους κινδύνους. Οι 
αντιλήψεις υγείας και οι πρακτικές διατήρησης της υγεί-
ας των ηλικιωμένων επηρεάζονται από τις προσωπικές 
αντιλήψεις, τις θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθή-
σεις, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, την εκπαίδευση 
και τις εμπειρίες της ζωής. 

Με την ωρίμασή τους, στα άτομα εγκαθιδρύεται ένα 
σύνολο πεποιθήσεων, αντιλήψεων και αξιών που σχετί-
ζονται με την υγεία. Αυτές οι αντιλήψεις συμπεριλαμβά-
νουν βασικές ιδέες αναφορικά με το τι είναι η υγεία και 
πώς διατηρείται καλύτερα. Αυτές οι πεποιθήσεις συνα-
ποτελούν τη βάση των πρακτικών υγείας για κάθε άτομο. 
Βασισμένα στις μοναδικές τους πεποιθήσεις, τα περισσό-
τερα άτομα εκτελούν δραστηριότητες που τις αντιλαμ-

βάνονται ως βοηθητικές στη διατήρηση της υγείας και 
αποφεύγουν δραστηριότητες που τις αντιλαμβάνονται 
επιβλαβείς. Είναι δύσκολη η αλλαγή των πρακτικών 
υγείας που ακολουθεί ένα άτομο στη ζωή του. Μόνο σε 
εκείνους που έχουν υψηλό κίνητρο να αλλάξουν είναι 
πιθανότερη η επιτυχία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις συμβάλλουν στις αντιλή-
ψεις του ατόμου. Μέσω αυτών των πεποιθήσεων μπορεί 
να προαχθεί η διατήρηση της υγείας ή η επαφή με καλές 
πρακτικές υγείας, με συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο 
υγείας. Για παράδειγμα, σε κάποιες θρησκείες διδάσκεται 
ότι το σώμα είναι ένας ναός, τονίζοντας τη σημασία της 
αποφυγής του αλκοόλ, του καπνού και άλλων επιβλαβών 
για την υγεία συμπεριφορών. Άτομα με αυτές τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις τείνουν να είναι μακροβιότερα, 
να διάγουν υγιέστερο βίο σε σχέση με τα άτομα που δεν 
ασπάζονται αυτές τις αξίες. Άλλα άτομα, στις θρησκείες 
των οποίων διδάσκεται ότι η ασθένεια είναι μια τιμω-
ρία για τις αμαρτίες τους, ίσως να αισθάνονται ότι δεν 
αξίζουν να είναι υγιείς και πρέπει να υπομείνουν την 
αρρώστια ως επανόρθωση για λάθος πράξεις που έχουν 
κάνει στη ζωή τους. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
Οι πολιτιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές διαδραμα-
τίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην αντίληψη και στη 
διατήρηση της υγείας. Για παράδειγμα, η εξάρτηση από 
οικιακά φάρμακα είναι κοινή σε πολλούς πολιτισμούς. 
Κάποια οικιακά φάρμακα είναι αβλαβή, ενώ άλλα είναι 
αρκετά επικίνδυνα. Προβλήματα μπορούν να υπάρξουν 
εάν τα οικιακά φάρμακα χρησιμοποιούνται στη θέση της 
συμβατικής ιατρικής φροντίδας ή όταν η χρήση τους έχει 
ως συνέπεια καθυστερημένη φροντίδα, η οποία μπορεί να 
είναι βαρεία ή συχνά μοιραία, εάν η ασθένεια είναι σοβα-
ρή. Η κουλτούρα διαδραματίζει, επίσης, έναν σημαντικό 
ρόλο στην επιλογή του φαγητού και των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του φαγητού. 
Αυτές οι προτιμήσεις και πρακτικές διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην προαγωγή και διατήρηση της υγείας. 
Δίαιτες που αποτελούνται κυρίως από φρούτα, λαχα-
νικά και σιτηρά είναι κοινές σε κάποιους πολιτισμούς, 
ενώ δίαιτες αποτελούμενες κυρίως από λίπη και νάτριο 
κυριαρχούν σε άλλους. Αυτές οι μεταβολές μπορούν να 
συμβάλουν στην καλή υγεία κάποιων λαών ή σε προβλή-
ματα υγείας εμφανή σε άλλους.

Δεδομένου ότι η κοινωνία μας διαφοροποιείται με 
αυξητική τάση, οι νοσηλευτές πρέπει να συνειδητο ποιούν 
τους θρησκευτικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τις πρακτικές διατήρησης της υγείας όλων 
των ατόμων (Εικόνα 43). Πληροφορίες σε σχέση με τις 
πεποιθήσεις και τις πρακτικές οργανωμένων θρησκει-
ών και μειζόνων πολιτιστικών ομάδων είναι διαθέσιμες 
μέσω πηγών, όπως κείμενα ή διαπολιτισμική νοσηλευ-
τική. Παρ’ όλο που οι νοσηλευτές μπορούν να κατανο-
ήσουν σε βάθος από τέτοιες πηγές, θα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί, ώστε να μη γενικεύουν. Είναι συχνό για 
δύο άτομα με παρόμοια θρησκευτικά και πολιτιστικά 
υπόβαθρα να έχουν ευρέως ανόμοιες αντιλήψεις και πρα-
κτικές. Παρ’ όλο που μια γενική κατανόηση των πολιτι-

EΙΚΟΝΑ 4-2 Πολλά  ηλικιωμένα  άτομα  συνεχίζουν  να  ερ-
γάζονται και να μαθαίνουν μετά από την απομάκρυνσή τους 
λόγω ηλικίας.
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Το αλκοόλ αποδίδει 7 θερμίδες/g χωρίς καμία διατρο-
φική αξία. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι θερμιδικές ανάγκες σε 
υγιή άτομα μειώνονται σε ποσοστό περίπου 5% για κάθε 
δεκαετία ανάμεσα στα 55 και 75 έτη και 7% για κάθε 
δεκαετία μετά από την ηλικία των 75. Ο μυϊκός ιστός 
και τα μαλακά μόρια του σώματος μειώνονται με τη γή-
ρανση και ο λιπώδης ιστός αυξάνεται. Δεδομένου ότι η 
αναλογία του μυϊκού και του λιπώδους ιστού αλλάζει, ο 
βασικός μεταβολισμός (το ποσοστό χρήσης θερμίδων από 
το σώμα) μειώνεται. Η φυσιολογική μείωση στη σωματική 
δραστηριότητα που είναι κοινή στο γήρας επιβραδύνει 
περαιτέρω το ποσοστό καύσης θερμίδων από το σώμα. 
Υγιή άτομα, τα οποία διατηρούν έναν τρόπο ζωής που 
συμπεριλαμβάνει φυσική άσκηση, έχουν χαμηλή ανά-
γκη αλλαγής της θερμιδικής πρόσληψης. Μη δραστήρια 
άτομα ίσως να χρειαστούν να περιορίσουν σημαντικά τη 
θερμιδική τους πρόσληψη. Η χαμηλότερη συνιστώμενη 
διαιτητική πρόσληψη για την επαρκή κάλυψη των δια-
τροφικών αναγκών είναι οι 1.200 θερμίδες. 

Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας της θερμι-
δικής πρόσληψης, οι διεργασίες της νόσου πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν. Νoσήματα, τα οποία έχουν ως 
συνέπεια μειωμένη κινητικότητα και σωματική δραστη-
ριότητα (π.χ. αρθρίτιδα, έμφραγμα), είναι πιθανόν να 
συμβάλουν σε μείωση των θερμιδικών αναγκών. Άλλες 
νοσογόνοι διεργασίες (π.χ. λοιμώξεις, διάφορες μορφές 
καρκίνου) συνήθως συντελούν στην αύξηση των θερμιδι-
κών απαιτήσεων του σώματος. Άτομα που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη απαιτούν ειδικές δίαιτες, οι οποίες 
συνταγογραφούνται από έναν ιατρό. Η δίαιτα διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην ιατρική διαχείριση του 
διαβήτη και χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη θεραπεία 
της νόσου. Η δίαιτα του διαβητικού συμπεριλαμβάνει 
φυσιολογικά θερμιδικούς περιορισμούς και ρυθμίζεται 
ειδικά αναφορικά με το ποσοστό λιπών, πρωτεϊνών και 
υδατανθράκων.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Παρ’ όλο που οι θερμιδικές ανάγκες μειώνονται με την 
ηλικία, η ανάγκη να συμπεριληφθούν όλα τα θρεπτικά 
συστατικά στη δίαιτα δεν μειώνονται. Ως εκ τούτου, τρό-
φιμα υψηλής διατροφικής αξίας και σχετικά χαμηλών 
θερμίδων πρέπει να επιλέγονται, ώστε να μεγιστοποιεί-
ται το ποσοστό των θρεπτικών συστατικών που το σώμα 
δέχεται κατά τη μείωση του αριθμού των θερμίδων. 

Τα ζωτικά θρεπτικά συστατικά που είναι αναγκαία 
από όλους τους ανθρώπους περιλαμβάνουν υδατάνθρα-
κες, πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες, μέταλλα και υγρά. Αφού 
πολλά τρόφιμα περιέχουν έναν συνδυασμό αυτών των 
διατροφικών στοιχείων, πολλές μέθοδοι καθορισμού της 
διατροφικής ισορροπίας έχουν αναπτυχθεί. Ένας τρόπος 
μέτρησης της διαιτητικής επάρκειας και της διατροφικής 
πρόσληψης ενός ατόμου καθορίζεται από τη σύγκριση 
των προσλήψεων του με αποδεκτά συστήματα αναφοράς. 
Το πλέον αποδεκτό σύστημα αναφοράς για τον καθορι-
σμό της ισορροπίας ενός διαιτητικού σχεδίου είναι η δια
τροφική πυραμίδα (Εικόνα 61). Αυτή η πυραμίδα έχει 
αναθεωρηθεί πολλές φορές διά μέσου των ετών, ώστε να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα την κατανόησή μας ως προς 
τις διατροφικές ανάγκες. Η τρέχουσα μορφή, MyPlate 

Πίνακας 6-1 Μέσο βάρος ηλικιωμένων ανά ύψος

ΒΑΡΟΣ (Kg)

ΥΨΟΣ 
(m)

ΗΛΙΚΙΑ 
65–69

ΗΛΙΚΙΑ 
70–74

ΗΛΙΚΙΑ 
75–79

ΗΛΙΚΙΑ 
80–84

ΗΛΙΚΙΑ 
85–89

ΗΛΙΚΙΑ 
90–94

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1,47 60,3 56,7 55,8 – – –

1,50 60,8 57,6 56,2 52,6 49,9 –

1,52 61,2 58,5 57,1 53,5 51,3 –

1,55 61,7 59,4 58,0 54,9 52,6 –

1,58 63,1 60,8 59,4 56,2 54,4 54,0

1,60 63,95 62,1 60,8 58,0 56,2 54,0

1,63 65,3 63,5 62,1 59,9 60,3 54,4

1,65 66,7 65,3 63,5 61,9 62,6 56,2

1,68 68,5 66,7 64,9 63,5 64,4 58,5

1,70 70,3 68,5 66,2 65,3 – –

1,73 72,42 70,3 62,1 – – –

1,75 74,4 72,6 63,5 – – –

ΑΝΔΡΕΣ

1,55 64,4 63,0 64,9 – – –

1,58 65,3 63,9 66,2 61,2 – –

1,60 66,0 64,9 62,1 61,9 60,3 –

1,63 67,5 66,2 63,0 62,6 61,2 –

1,65 69,5 67,6 63,9 63,9 63,0 59,0

1,68 69,9 68,9 64,9 65,3 64,4 60,3

1,70 70,8 70,3 65,7 66,7 65,8 61,7

1,73 72,0 71,6 67,1 68,0 67,1 63,5

1,75 73,9 73,5 68,5 69,9 68,9 65,3

1,78 75,7 74,8 69,9 72,1 70,7 67,6

1,80 78,0 76,7 72,1 74,4 72,6 69,9

1,83 80,3 78,5 74,4 77,1 74,8 –

1,85 82,5 80,7 77,1 – – –

φύλο, το σωματικό μέγεθος, η ηλικία, η θερμοκρασία του 
σώματος, η συναισθηματική κατάσταση και η θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος, εντός του οποίου το άτομο ζει. Αμφό-
τερες οι οξείες και χρόνιες νόσοι, επίσης, επιδρούν στις 
θερμιδικές ανάγκες. Γενικά, όταν η θερμιδική πρόσληψη 
ενός ατόμου βρίσκεται σε ισορροπία με τις ενεργειακές 
ανάγκες του σώματος, το βάρος του παραμένει σταθε-
ρό. Όταν η θερμιδική πρόσληψη υπερβαίνει τις ανάγκες 
του σώματος, η περίσσεια μετατρέπεται σε λιπώδη ιστό 
που αποθηκεύεται και το άτομο παίρνει βάρος. Όταν η 
θερμιδική πρόσληψη είναι λιγότερη από τις ενεργειακές 
απαιτήσεις, το άτομο χάνει βάρος (Πίνακας 61).

Διάφορα θρεπτικά συστατικά παρέχουν διαφορετικά 
ποσά θερμίδων. Τα λίπη, τα οποία προέρχονται είτε από 
φυτικές πηγές (π.χ. μαργαρίνη) είτε από ζωικές πηγές 
(π.χ. βούτυρο), αποδίδουν 9 θερμίδες/g. Οι πρωτεΐνες 
και οι υδατάνθρακες αποδίδουν 4 θερμίδες/g. Οι βιτα-
μίνες, τα μέταλλα και το νερό δεν αποδίδουν θερμίδες. 
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(το Πιάτο μου), σχεδιάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας 
των Η.Π.Α. (USDA) το 2011. Το πιάτο έχει χωριστεί σε 
χρωματικά κωδικοποιημένες ομάδες τροφίμων, που συ-
μπεριλαμβάνουν λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, και 
πρωτεΐνες, με τα γαλακτομικά στο πλάι (στη μια πλευρά). 
Ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό των τροφίμων που 
καταναλώνονται, η αναλογία των τροφίμων από κάθε 
ομάδα θα πρέπει να παραμένει σε ισορροπία.

Για το σχέδιο υπάρχει η πρόθεση να είναι απλό, ώστε 
άτομα όλων των ηλικιών και κάθε μορφωτικού επιπέδου 
να είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν. Περισσότερο 
από μια δίαιτα, το Πιάτο Μου προσφέρει ένα σχέδιο 
υγείας που ενθαρρύνει τους χρήστες να υιοθετήσουν 
συνήθειες διατροφής και να αυξήσουν τη φυσική δρα-
στηριότητα. Οι γενικές συστάσεις του USDA (2011) για 
τον γενικό πληθυσμό περιλαμβάνουν:
•	 Να απολαμβάνετε το φαγητό, αλλά να καταναλώνετε 

λιγότερη ποσότητα.
•	 Να αποφεύγετε τις πολύ μεγάλες μερίδες.
•	 Να αυξήσετε τις προσλαμβανόμενες ποσότητες φρού-

των, λαχανικών και σιτηρών.
•	 Να επιλέγετε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λι-

παρών ή χωρίς καθόλου λιπαρά.
•	 Να μειώσετε την πρόσληψη άλατος.
•	 Να πίνετε νερό αντί για σακχαρούχα αναψυκτικά.
•	 Να γίνει η φυσική δραστηριότητα μία καθημερινή 

συνήθεια.
Επιπρόσθετες συμβουλές και πηγές, συμπεριλαμβανο-

μένων και συνταγών και διαδραστικών εργαλείων, είναι 
διαθέσιμα στο www.ChooseMyPlate.gov.

Άλλα λεπτομερέστερα συστήματα αναφοράς για τον 
υπολογισμό της διατροφικής επάρκειας μιας δίαιτας βρί-
σκονται στις Διαιτητικές Προσλήψεις Αναφοράς, που 
περιλαμβάνουν τις συνιστώμενες διατροφικές προσλή-
ψεις (ΣΔΠ) και τις επαρκείς προσλήψεις (ΕΠ). Αυτές οι 
αναφορές εξειδικεύουν τις συστάσεις για τα ακόλουθα:
• Θερμίδες.
• Μακροθρεπτικά συστατικά, όπως πρωτεΐνες, υδατάν-

θρακες και λίπη.

• Ποσοστό νερού.
• Φυτικές ίνες.
• Μεταλλικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τον σίδηρο, 

το μαγνήσιο, το μαγγάνιο, το φωσφόρο, το σελήνιο, 
το βανάδιο, τον ψευδάργυρο κ.ά.

• Βιταμίνες.
• Ηλεκτρολύτες.

Oι διαιτητικές προσλήψεις αναφοράς είναι ένας πιο 
πολύπλοκος τρόπος ανάλυσης της διατροφικής πρόσλη-
ψης. Για τη χρήση αυτών των αναφορών απαιτείται προ-
σεκτική ζύγιση και υπολογισμός των μερίδων και χρή-
ση των διατροφικών αναφορών ή πλήρεις διατροφικές 
ετικέτες, στις οποίες καταγράφονται όλα τα συστατικά 
λεπτομερώς. Κάποιοι ηλικιωμένοι μπορούν να συμβου-
λευτούν αυτές τις συστάσεις κατά την επιλογή βιταμινών 
ή άλλων θρεπτικών συστατικών. Οι διατροφικές συστά-
σεις χρησιμοποιούνται συνήθως από ιατρούς, νοσηλευτές 
ή διαιτολόγους, όταν αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο 
θεραπευτικό διαιτητικό πλάνο. Μια γενικότερη ταξινό-
μηση, την οποία οι ηλικιωμένοι μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν για να καθορίσουν τη διατροφική τους υγεία, 
φαίνεται στην Εικόνα 62.

Υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες περιλαμβάνουν τα γνωστά σάκχαρα 
και το άμυλο που συνθέτουν περίπου τη μισή από το 
τη συνήθη αμερικανική διατροφή. Μια διαθέσιμη πηγή 
ενέργειας για το σώμα, οι υδατάνθρακες, χωρίζονται 
συνήθως σε δύο κατηγορίες: απλούς και σύνθετους. Οι 
απλοί υδατάνθρακες χρησιμοποιούνται πιο εύκολα από 
το σώμα, διότι οι απλοί δεσμοί διασπώνται εύκολα. Η 
επιτραπέζια ζάχαρη, το μέλι, το σιρόπι και τα ζαχαρωτά 
είναι παραδείγματα απλών υδατανθράκων. Οι σύνθετοι 
υδατάνθρακες πρέπει να διασπαστούν σε απλά σάκχα-
ρα, προτού να χρησιμοποιηθούν από το σώμα. Αυτή η 
διάσπαση απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Τρόφιμα, όπως 
λαχανικά, σπόροι ολικής άλεσης και φρούτα, περιέχουν 
σύνθετους υδατάνθρακες. Τρόφιμα που περιέχουν σύν-
θετους υδατάνθρακες συνήθως περιέχουν, επίσης, άλλα 
θρεπτικά συστατικά (π.χ. μέταλλα, βιταμίνες), που τα 
καθιστούν περισσότερο θρεπτικά από τρόφιμα που περι-
έχουν μόνο απλούς υδατάνθρακες. Ο Αμερικανικός Ορ-
γανισμός για την Καρδιά (American Heart Association) 
συνιστά ότι το 55–60% των θερμίδων θα πρέπει να προ-
έρχονται από τους υδατάνθρακες, με έμφαση στους σύν-
θετους υδατάνθρακες. Αυτή η σύσταση φαίνεται να είναι 
κατάλληλη για τον γηράσκοντα πληθυσμό. 

Eπιπρόσθετα της παροχής κύριων θρεπτικών συστα-
τικών, οι σύνθετοι υδρογονάνθρακες περιέχουν συνήθως 
σημαντικές ποσότητες διαλυτών ινών, μια ουσία που οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να πέψουν, η οποία σχηματίζει 
όγκους και βοηθά στην εντερική κένωση. Οί ίνες συνι-
στώνται ως βοηθητικές για την πρόληψη της δυσκοιλιό-
τητας, της εκκολπωμάτωσης και της εκκολπωματίτιδας. 
Μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε σύνθετους υδα-
τάνθρακες συνίσταται ως μέρος του ελέγχου πολλών νο-
σογόνων διαδικασιών. Οι διαλυτές ίνες στους σύνθετους 
υδατάνθρακες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τα επίπεδα 
χοληστερόλης του αίματος, τα οποία είναι βοηθητικά 
για τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο για στεφανιαία 
νόσο. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες, επίσης, διαδραματί-

ΕΙΚΟΝΑ 6-1 το πιάτο μου

Γαλακτο-
κομικά

Δημητριακά

Φρούτα

Λαχανικά

Πρωτεΐνες

ChooseMyPlate.gov
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Πίνακας 6-4 Χαρακτηριστικά διατροφικά πρότυπα επιλεγμένων πολιτισμών—συνέχεια

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ  
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΨΩΜΙ ΚΑΙ  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΜΕΞΙΚΑΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Γάλα
τυρί
τάρτα
Παγωτό

Μοσχαρίσιο, χοιρινό, αρνίσιο, 
κοτόπουλο, πατσάς, ζεστή 
σάλτσα, βοδινά έντερα

Ψάρια
Αβγά
Καρύδια
Ξηρά φασόλια: pinto, 

cheakpeas (συχνά 
τρώγονται περισσότερο από 
μία φορά την ημέρα)

Σπανάκι, άγρια 
πρασινάδα, ντομάτες, 
τσίλι, καλαμπόκι, 
φύλλα κάκτου, 
μαρούλι, αβοκάντο, 
πατάτες

Κολοκύθα, zapote 
(φρούτο Ν. Αμερικής), 
ροδάκινα, guava, 
παπάγια, κίτρο 

Ρύζι, 
αραβόσιτος, 
γλυκό ψωμί, 
γλυκά, 
τορτίγιας: 
καλαμπόκι, 
αλεύρι, 
vermicelli 
(τύπος 
μακαρονιών)

Περιορισμένο κρέας, κυρίως λόγω 
κόστους.

Περιορισμένη χρήση γάλακτος και 
γαλακτοκομικών.

Μεγάλες ποσότητες λαρδιού, 
άφθονη χρήση ζάχαρης.

τάση βρασμού των λαχανικών για 
μακρό χρονικό διάστημα.

ΠΟΛΩΝΙΚΗ
Γάλα
Ξινή κρέμα
τυρί
Βούτυρο

Χοιρινό (προτιμώμενο)
Κοτόπουλο

Λαχανικά - 
περιορισμένος 
αριθμός φρέσκων

Μαρούλι
Ρίζες, πατάτες
Φρούτα - περιορισμένος 

αριθμός φρέσκων

Μαύρο σίκαλης Νάτριο στο κρέας, σάλτσα, 
πίκλες.

Υψηλή κατανάλωση ζαχαρωτών.
τάση υπερμαγειρέματος 

λαχανικών.
Περιορισμένος αριθμός φρούτων, 

άγρια λαχανικά.

ΠΟΡΤΟΡΙΚΑΝΙΚΗ
Περιορισμένη 

χρήση γάλακτος
Καφές με γάλα

Χοιρινό
Πουλερικά
Αβγά τις Παρασκευές
Αποξηραμένος μπακαλιάρος
Φασόλια (chabicuelas)

Αβοκάντο, okra
Αβγά
Γλυκοπατάτες
Αμυλώδη λαχανικά και 

φρούτα

Ρύζι
Καλαμπόκι

Μικρές ποσότητες χοιρινού και 
πουλερικών.

Υπέρμετρη χρήση λίπους, 
λαρδιού, αλατιού στα χοιρινά και 
ελαιόλαδου.

Έλλειψη γαλακτοκομικών.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ (ΔΑΝΕΖΙΚΗ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ, ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ, ΣΟΥΗΔΙΚΗ) 
Κρέμα
Βούτυρο
τυριά

Άγρια ζώα
Ελάφια
Ψάρια (φρέσκα ή 

αποξηραμένα)
Αβγά

Βατόμουρα
Αποξηραμένα φρούτα
Λαχανικά: σαλάτα με 

λάχανο και καρότο, 
ρίζες λαχανικών

Ψωμί ολικής 
άλεσης, 
σίκαλης, 
βρώμης, γλυκά 
μπισκότα, 
γλυκά ψωμιά

Ανεπαρκή φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά.

Υψηλή κατανάλωση γλυκαντικών, 
κρεάτων αλατισμένων ή με 
πίκλες και ψάρια.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ (ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΗ, ΚΑΜΠΟΤΖΙΑΝΗ ΔΙΑΙΤΑ) 
Καφές με 

συμπυκνωμένο 
γάλα αγελάδας

Πλήρες γιαούρτι
Παγωτό 

(σπανίως)
Γάλα σόγιας

Ψάρια (καθημερινά): φρέσκα, 
αποξηραμένα, αλατισμένα 

Πουλερικά/αβγά: πάπια, κότα
Χοιρινό
Μοσχαρίσιο
Ξηρά φασόλια
Γάλα σόγιας

Εποχιακή ποικιλία: 
φρέσκα ή 
συντηρημένα

Πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά

Γλυκοπατάτες
Καλαμπόκι

Ρύζι: σπόροι, 
αλεύρι, φιδές

Γαλλικό ψωμί
αμυλώδης 

φιδές τύπου 
σελοφάν

Φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα 
συνήθως δεν καταναλώνονται.

Πουλερικά/αβγά περιορισμένα.
Κρέας θεωρούμενο «ακάθαρτο» 

αποφεύγεται.
Προτίμηση για δίαιτες υψηλού 

περιεχομένου σε αλάτι και 
πιπέρι, επίσης σε ρύζι και 
χοιρινό. 

Υψηλή πρόσληψη MSG†  και 
σάλτσας σόγιας.

ΙΟΥΔΑΪΚΗ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ* 
Γάλα† 
τυρί†

Κρέας (αναίμακτο, 
παρασκευασμένο σύμφωνα 
με τους ιουδαϊκούς 
νόμους), μοσχαρίσιο, 
αρνίσιο, κατσικίσιο, ελάφι, 
πουλερικά (όλοι οι τύποι), 
όχι χοιρινό

Ψάρια με πτερύγια και λέπια 
μόνο

Όχι οστρακόδερμα

Ευρεία ποικιλία Ευρεία ποικιλία Υψηλή πρόσληψη νατρίου από τα 
προϊόντα του κρέατος

MSG, μονονάτριο L-γλουταμάτης, συντηρητικό τροφίμων.
* Οι θρησκευτικές αργίες ίσως να συμπεριλαμβάνουν τη νηστεία, η οποία θεωρείται ότι αυξάνει την πιθανότητα των πρόωρων τοκετών. Οι 
απαιτήσεις σε νηστεία ίσως να εγκαταλειφθούν κατά τη διάρκεια της κύησης.
† Δυσανεξία στη λακτόζη συχνή στους ηλικιωμένους. το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί με το κρέας. 
το γάλα πρέπει να λαμβάνεται πριν από το κρέας ή 6 ώρες μετά, διαφορετικά πιάτα και μαχαιροπήρουνα-κουτάλια χρησιμοποιούνται για το 
σερβίρισμα γάλακτος και προϊόντων κρέατος.
‡  Λιγότερο λίπος από το δυτικό λουκάνικο.
Από Lowdermilk DL, Perry SE, Bobak IM: Maternity and women’s health care, ed 7, St Louis, 2000, Mosby.
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Πολλοί ηλικιωμένοι αρέσκονται να βγαίνουν έξω 
στα εστιατόρια. Το εξωτερικό φαγητό έχει πολλά οφέλη, 
περιλαμβάνοντας μια αλλαγή σκηνικού, μια ευρύτερη 
επιλογή φαγητών και την ευκαιρία για κοινωνική αλλη-
λεπίδραση. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι προτιμούν τα 
εστιατόρια με επιτραπέζιο σέρβις απ’ ό,τι τον μπουφέ ή 
τα ταχυφαγεία, διότι τείνουν να είναι λιγότερο θορυβώ-
δη και δεν απαιτούν από το άτομο να ισορροπεί δίσκους 
από φαγητά. Το εξωτερικό φαγητό είναι μια ευκαιρια-
κή θεραπεία για κάποιους ηλικιωμένους, αλλά αποτελεί 
τρόπο ζωής για άλλους. Οι ηλικιωμένοι που τρώνε έξω 
τακτικά θα πρέπει να προσέξουν τις επιλογές τους και 
να χρησιμοποιήσουν τη φροντίδα για να αποφύγουν τα 
υψηλών λιπαρών, υψηλού νατρίου φαγητά, που είναι 
κοινές παροχές των εστιατορίων. Πολλά εστιατόρια που 
ικανοποιούν τους ηλικιωμένους προσφέρουν τρόφιμα 
υγιεινά για την καρδιά και μερίδες για τους ηλικιωμέ-
νους, συχνά σε χαμηλές τιμές. 

Οι ηλικιωμένοι που ζουν σε μακροχρόνια ή υπο-
βοηθούμενα ιδρύματα συνήθως σερβίρονται ένα ή πε-
ρισσότερα γεύματα σε μια τραπεζαρία. Οι ανεξάρτητοι 
ηλικιωμένοι μπορούν να αποκτήσουν χαμηλού κόστους, 
θρεπτικά γεύματα και να συμμετέχουν σε κοινωνικές 
δραστηριότητες συγκεντρώνοντας κέντρα γευμάτων που 
ιδρύονται από το Πρόγραμμα Διατροφής Ηλικιωμένων 
(Elderly Nutrition Program). Οι περισσότεροι άνθρωποι 
τείνουν να τρώνε καλύτερα όταν δειπνούν με άλλους 
απ’ ό,τι αν αφεθούν να φάνε μόνοι σε ένα δωμάτιο ή σε 
διαμέρισμα. Τα θρεπτικά σνακ που σερβίρονται κατά 
τη διάρκεια ομαδικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων 
μπορούν να υποκαταστήσουν μια πρόσληψη των ηλικιω
μένων και τείνουν να καταναλώνονται πιο πρόθυμα (Ει-
κόνα 65).

 v ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Οι μεταβολές στο βάρος μπορεί να είναι μια πρώιμη 
ένδειξη υπαρκτών ή πιθανών διατροφικών προβλημά-
των στους ηλικιωμένους. Το τρέχον βάρος πρέπει να συ-
γκρίνεται με πρότυπα διαγράμματα ύψουςβάρους που 
εμφανίζουν το επιθυμητό βάρος για το κάθε ύψος (βλ. 
Πίνακα 61). Το ύψος που χρησιμοποιείται πρέπει να 
αντανακλά το τρέχον ύψος του ατόμου και όχι το ύψος 
σε μικρότερη ηλικία, όπως συχνά αναφέρεται από τα 
ηλικιωμένα άτομα και καταγράφεται στα διαγράμματά 
τους. Όταν το άτομο εμφανίζεται με καλές αναλογίες 
και το ύψος του βρίσκεται μέσα στα προτεινόμενα όρια, 
τότε πιθανώς να λαμβάνει επαρκείς θερμίδες. Μια αργή 
αύξηση ή ελάττωση στο βάρος καταδεικνύει μια ανι-
σορροπία ανάμεσα στη θερμιδική πρόσληψη και στην 
κατανάλωση ενέργειας. Μια μείωση της δραστηριότητας 
με σταθερή πρόσληψη θερμίδων καταλήγει φυσιολογικά 
σε βαθμιαία πρόσληψη βάρους, τη στιγμή που μια αύξη-
ση στη δραστηριότητα με σταθερή θερμιδική πρόσληψη 
φυσιολογικά οδηγεί σε απώλεια βάρους. Οι νοσηλευτές 
πρέπει να εξετάζουν τις αλλαγές στην πρόσληψη ή στη 
δραστηριότητα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις αλ-
λαγές στο βάρος.

Η επαρκής πρόσληψη θερμίδων δεν είναι αρκετή. Εί-
ναι, επίσης, βασικό οι ηλικιωμένοι να λαμβάνουν επαρ-
κείς ποσότητες βασικών θρεπτικών συστατικών. Για να 
διαπιστώσουν αν οι διατροφικές ανάγκες καλύπτονται, 
οι νοσηλευτές πρέπει να συλλέγουν πρόσθετες πληρο-
φορίες.

Εργαστηριακά ευρήματα μπορούν να επιβεβαιώσουν 
αυτές τις παρατηρήσεις. Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, τα 
επίπεδα του αιματοκρίτη, ο αριθμός των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων (RBC), το άζωτο ουρίας στο αίμα (BUN), τα 
επίπεδα κρεατινίνης, αλβουμίνης και άλλοι διατροφικοί 
δείκτες πρέπει να αξιολογούνται για να προσδιοριστεί αν 
υφίστανται συγκεκριμένες διατροφικές ελλείψεις. Αυτά 
τα εργαστηριακά ευρήματα πρέπει να εκτιμώνται με τον 
ίδιο τρόπο στα νεαρότερα και στα ηλικιωμένα άτομα, 
επειδή δεν αλλάζουν συνήθως με την ηλικία. 

Η αιμοσφαιρίνη είναι ένα σύνθετο μόριο σιδηρο
πρωτεΐνης που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά οξυγό-
νου και διοξειδίου του άνθρακα μέσω της κυκλοφορίας 
του αίματος. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος επαρκής σίδη-
ρος, το επίπεδο αιμοσφαιρίνης και η τιμή RBC (ο αριθ-
μός των ερυθρών αιμοσφαιρίων) θα πέσουν κάτω από τα 
φυσιολογικά επίπεδα. Τα χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης 
μπορεί να οφείλονται σε αναιμία ή απώλεια αίματος. 
Οι συχνές μορφές αναιμίας, όπως αναλύονται στο Κε-
φάλαιο 3, περιλαμβάνουν τη σιδηροπενική αναιμία και 
την κακοήθη αναιμία. Η σιδηροπενική αναιμία μπορεί 
να οφείλεται σε απώλεια αίματος. Στους ηλικιωμένους 
αυτό σπανίως παίρνει τη μορφή μαζικής αιμορραγίας, 
αν και σημαντικό ποσό αίματος μπορεί να χαθεί από 
συχνές ρινορραγίες ή πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. 
Περισσότερο συχνές στους ηλικιωμένους είναι η αφα-
νής απώλεια αίματος από αιμορραγούντα γαστρικά ή 
δωδεκαδακτυλικά έλκη, εκκολπωμάτωση, όγκους ή πα-
θολογικές καταστάσεις του κατώτερου γαστρεντερικού 
σωλήνα.ΕΙΚΟΝΑ 6-5 Καλή διατροφή σε κάθε ηλικία.
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Πλαίσιο 8-2 Φυσική εξέταση του οργανισμού κατά σύστημα* 

ΔΕΡΜΑ
Ιστορικό:   τραύματα, εγκαύματα, λοιμώξεις, αλλεργίες, αναιμία, επίπεδα λήψης υγρών, χρόνος και τρόπος επέλευσης  

δερματικών αλλαγών κ.λπ.
τεχνικές: Επισκόπηση και ψηλάφηση
Εκτίμηση: •	 Χρώμα (ερύθημα, ωχρότητα, κυάνωση, ίκτερος, εκχύμωση)
 •	 Αλλαγή στο επίπεδο των χρωστικών (υποχρωμία, υπέρχρωση)
 •	 Ελαστικότητα (σπαργή)
 •	 Θερμοκρασία
 •	 Υγρασία (εφίδρωση, λιπαρότητα)
 •	 Υφή 
 •	 Αλλοιώσεις
	 	 •	 Πρωτοπαθείς (κηλίδες, βλατίδες, φλύκταινες, κυστίδια, πομφός, κύστη, όγκος)
	 	 •	 Δευτεροπαθείς: λέπι, ουλή, ραγάδα, λειχήνας, έλκος
	 	 •	 Κυστικές: πορφύρα, αιμαγγείωμα, αραχνοειδές αιμαγγείωμα
  • Κνησμός/ευαισθησία
 •	 Οίδημα
  •	 Ζυμώδες οίδημα
 ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣη
 1+ ίχνος Δύσκολα ανιχνεύσιμο ταχεία
 2+ ήπιο Μικρότερο από  το 1/4 της ίντσας 10–15 sec
 3+ μέτριο 1/4-1/2 της ίντσας 1–2 min
 4+ σοβαρό Μεγαλύτερο από  το 1/2 της ίντσας 2–5 min

ΝΥΧΙΑ
Ιστορικό:  τραυματισμοί, θρεπτική ανεπάρκεια, ΧΑΠ κ.λπ.
τεχνικές:  Επισκόπηση και ψηλάφηση
Εκτίμηση:  Μέγεθος
 •	 Χρώμα
 •	 Πάχος
 •	 Επάρματα
 •	 Γωνία νυχιού
 •	 Περιβάλλοντες ιστοί (παρωνυχία)

ΜΑΛΛΙΑ
Ιστορικό:  Χρήση καλλυντικών, θρεπτική ανεπάρκεια, ορμονικά προβλήματα, έκθεση σε παράσιτα
τεχνικές: Επισκόπηση και ψηλάφηση
Εκτίμηση:  •	 Χρώμα και υφή
 •	 Κατανομή
 •	 Ποσότητα (αλωπεκία, δασυτρυχισμός)
 •	 Κατάσταση κρανίου, παρουσία κόνιδων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΣ
Ιστορικό:   Συμφόρηση, καταρροή, ξηρός λαιμός, δυσκαταποσία, οδοντιατρικά προβλήματα, πρήξιμο, έκθεση σε μεταδοτικά 

νοσήματα κ.λπ.
τεχνικές:  Επισκόπηση και ψηλάφηση
Εκτίμηση:  •	 Μέγεθος, σχήμα και συμμετρία (πανσεληνοειδές προσωπείο)
 •	 Χαμόγελο και συνοφρύωμα (έλεγχος συμμετρίας ή πτώσης)
 •	 Μύτη (καταρροή, συμμετρία)
 •	 Παραρρίνιοι κόλποι (έλεγχος ευαισθησίας κατά την πίεση)
 •	 Χείλη (χρώμα, υγρασία, αλλοιώσεις)
 •	 Στοματική κοιλότητα (βλεννογόνοι, δόντια και ούλα)
 •	 Λαιμός και αμυγδαλές
 •	 Σχήμα και κίνηση τραχήλου
 •	 Λεμφαδένες

ΟΦΘΑΛΜΟΙ
Ιστορικό:  Γλαύκωμα, καταρράκτης, διαθλαστικά προβλήματα, ξηροφθαλμία, δακρύρροια, θόλωση όρασης 
τεχνικές:  Επισκόπηση
Εκτίμηση:  •	 Σχήμα οφθαλμών (διογκωμένα ή βαθουλωμένα)
 •	 Βλέφαρα (πτώση)
 •	 Επιπεφυκότας (χρώμα, ξηρότητα)
 •	 Σκληρός χιτώνας (χρώμα)         
 •	 Ανοιγοκλείσιμο ματιών (15–20 φορές/min)
 •	 Κόρες
	 	 	 	 	 •	 Σκοτεινό δωμάτιο (ώστε οι κόρες να διαστέλλονται).
	 	 	 	 	 •	 Έλεγχος μεγέθους και σχήματος κορών. 
	 	 	 	 	 •	 Άπλετο φως και στα δύο μάτια (ώστε αμφότερες οι κόρες να συστέλλονται).
	 	 	 	 	 •	 	Ο ασθενής να κοιτάζει σε μια απόσταση και μετά να εστιάζει σε ένα δάκτυλο τοποθετημένο σε απόσταση 

4–10 cm από τη μύτη (αμφότεροι οι οφθαλμοί θα πρέπει να συστέλλονται στην παρακολούθηση).
	 	 	 	 	 •	 	Κινήσεις των οφθαλμών (τακτικά πεδία): Ο ασθενής να διατηρεί το κεφάλι του όρθιο. Μετακινήστε το  

δάκτυλό σας 12 cm έναντι κάθε οπτικού πεδίου και μετά στο κέντρο του προσώπου (αυτός ο χειρισμός 
ίσως να προκαλέσει νυσταγμό).

	 	 	 	 	 •	 	Αντανακλαστικό προσαρμογής: Άπλετο φως 12 cm από το πρόσωπο (θα πρέπει να υπάρξει συμμετρική 
αντανάκλαση στον κερατοειδή).

	 	 	 	 	 •	 Σύγκλειση: Να παρακολουθείται η κίνηση του δακτύλου προς τη μύτη.
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	 	 	 	 	 •	 	Οπτική οξύτητα: τεστ Snellen (να γίνεται για κάθε μάτι χωριστά, μετά και για τα δύο μάτια, πρώτα να  
γίνεται χωρίς γυαλιά, μετά με ένα κοντινό κείμενο για διάβασμα (π.χ. μια εφημερίδα).

ΩΤΑ
Ιστορικό:  Δυσκολία ακοής κ.λπ.
τεχνικές:  Επισκόπηση
Εκτίμηση:  τοποθέτηση, μέγεθος, εκκρίσεις
   •	 Επισκόπηση εξωτερικού ωτός (ωτοσκόπιο)
   •	 Ακουστική οξύτητα (τεστ ψιθύρων, ακοομετρία)

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
Ιστορικό:   Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), αναπνευστική δυσχέρεια, αναπνευστικό έλλειμμα, έλλειψη  

ενέρ γειας, βήχας, αιμόπτυση, χρήση καπνού, αλλεργίες, φάρμακα κ.λπ.
τεχνικές:  Ακρόαση (ψηλάφηση και επίκρουση)
Εκτίμηση:  Σχήμα θώρακα (δίκην βαρελιού ή βαθύς θώρακας)
   •	 Σπονδυλική καμπύλωση (κύφωση, λόρδωση, σκολίωση)       
   •	 Κίνηση του στήθους κατά τη διάρκεια της αναπνοής
   •	 Ποσότητα, ρυθμός και αναπνευστικό βάθος
   •	 τραχεία (βρογχικοί ήχοι)
   •	 Εκτίμηση ύπερθεν κλείδας και ωμοπλάτης, ώστε να εκτιμηθεί το σχήμα του στέρνου (βρογχοκυψελιδικοί ήχοι)
   •	 Παθολογικοί πνευμονικοί ήχοι:
   •	 Τρίζοντες   Λεπτοί, σύντομοι ήχοι καλύτερα ακουστοί κατά την εισπνοή, συνήθως ακουστοί στις βάσεις 

των πνευμόνων.
   •	 Συρίττοντες   Συνεχείς μουσικοί ήχοι καλύτερα ακουστοί κατά την εκπνοή, μπορούν να είναι ακουστοί σε 

όλα τα πνευμονικά πεδία.
   •	 Ρεγχάζοντες   Συνεχείς ήχοι χαμηλής συχνότητας – τραχείς ήχοι με χαρακτήρα ροχαλητού. Εξαλείφονται 

με τον βήχα – ακούγονται στο ύψος της τραχείας και των βρόγχων. 
   •	 Πλευριτική τριβή   Ενοχλητικός ήχος παρόμοιος με τον ήχο μιας γόμας πάνω σε έναν πάπυρο. Ακουστός τόσο 

κατά την εισπνοή όσο και κατά την εκπνοή. Ακούγονται καλύτερα στο οπίσθιο κατώτερο και 
πλάγιο θωρακικό τοίχωμα.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ
Ιστορικό  Καρδιολογική νόσος, θωρακικό άλγος, έλλειψη αντοχής, κόπωση, υψηλή ΑΠ, φάρμακα, οίδημα κ.λπ.
τεχνικές Επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση
Εκτίμηση •	 	Περιφερικοί σφυγμοί (καρωτιδικός, κερκιδικός, βραχιόνιος, ραχιαίος του ποδός, ιγνυακός, μηριαίος)  

για ύπαρξη, ισχύ, συμμετρία
 •	 Καρδιακή ώση
 •	 Χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης (φυσιολογικά λιγότερος από 3 sec)
 •	 Παρουσία κιρσών
 •	 Σημεία θρομβοφλεβίτιδας (πόνος, ερυθρότητα, οίδημα, θετικό σημείο Homan).

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ
Ιστορικό Πόνος, ναυτία, τάση προς έμετο, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, διάρροια κ.λπ.
τεχνικές  Επισκόπηση, κατόπιν ακρόαση πριν από την ψηλάφηση (κενή ουροδόχος κύστη, ανάσκελα με τα γόνατα ελαφρώς  

λυγισμένα)
Εκτίμηση •	 Σχήμα και περίγραμμα κοιλίας
 •	 Παρουσία ουλών
 •	 Εντερικοί ήχοι στα τέσσερα τεταρτημόρια – μέτρηση κάθε 20 sec

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ
Ιστορικό Αδυναμία, πόνος μυών και συνδέσμων και ευαισθησία, πρόσφατος τραυματισμός
τεχνικές Επισκόπηση και ψηλάφηση
 •	 Μέγεθος και συμμετρία μυών
 •	 Παρουσία συσπάσεων
 •	 τρόμος ή σπασμοί
 •	 Οίδημα ή συνδεσμική παραμόρφωση (ευαισθησία ή πόνος)
 •	 Βαθμός κινητικότητας (ομαλές κινήσεις ή τριγμοί)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Ιστορικό  τραυματισμός ή νόσος του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, απώλεια συνείδησης,  

αλλαγές συμπεριφοράς, απώλεια ισορροπίας, κεφαλαλγίες ή αισθητηριακές αλλαγές
τεχνικές Επισκόπηση
Εκτίμηση •	 Προσανατολισμός
 •	 Λόγος
 •	 Κίνηση
 •	 Μυϊκή ισχύς
 •	 Αντιδράσεις κόρης οφθαλμών (παρουσία και ρυθμός)
 •	 Ισορροπία ή κίνηση
 •	 Αλλαγές στην όσφρηση, όραση, ακοή, αίσθηση, αντίληψη θερμοκρασίας
 •	 Αντίδραση σε αλγογόνα ερεθίσματα

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ
Ιστορικό Συνήθειες ούρησης συχνότητα, δισταγμός, δυσουρία, έπειξη προς ούρηση, ακράτεια
τεχνικές Επισκόπηση, ψηλάφηση
Εκτίμηση •	 Πληρότητα της ουροδόχου κύστεως/διάταση
 •	 Ποσότητα, οσμή, χρώμα και σύσταση ούρων 

Πλαίσιο 8-2 Φυσική εξέταση του οργανισμού κατά σύστημα* – συνέχεια

*Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη για εστίαση εκτιμήσεων. 
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ται νεκρό, δεδομένου ότι ο σφυγμός ίσως να μην είναι 
ψηλαφητός ως συνέπεια σοβαρής αγγειοσυστολής. Εάν 
το άτομο έχει συνείδηση, μεταφέρετε αυτό σε ένα θερμό 
περιβάλλον. Αφαιρέστε τον ψυχρό ή υγρό ρουχισμό και 
τυλίξτε το άτομο με κουβέρτες ή άλλα θερμομονωτικά κα-
λύμματα. Οι θερμές κουβέρτες μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν, αλλά να αποφύγετε τα θερμαντικά,τις ηλεκτρικές 
κουβέρτες ή την εμβύθιση σε ζεστό μπάνιο, διότι αυτά 
μπορούν να προκαλέσουν καρδιαγγειακά προβλήματα 
και βλάβη στο εύθραυστο δέρμα. Θερμά, όχι ζεστά, ποτά 
είναι κατάλληλα και ευεργετικά, εάν το άτομο είναι σε 
θέση για κατάποση. 

Υπερθερμία, δηλαδή θερμοκρασία σώματος υψηλότε-
ρη της φυσιολογικής, συμβαίνει όταν το άτομο δεν έχει 
την ικανότητα να απαλλαγεί της περίσσειας θερμότητας. 
Στις Η.Π.Α. συμβαίνουν κατά μέσο όρο 700 θάνατοι ετη-
σίως άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με υποθερμία. Οι θά-
νατοι των ανδρών από υπερθερμία είναι διπλάσιοι των 
αντίστοιχων των γυναικών. Από αυτές, το 40% αφορά 
σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Η υπερθερμία μπορεί 
να προκληθεί από υπέρμετρα υψηλή θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, δυσανεξία στη ζέστη ή αυξημένη παρα-
γωγή θερμότητας εξαιτίας άσκησης, λοίμωξης ή υπερ-
θυρεοειδισμού. 

Σε πολλές περιοχές της χώρας, οι θερμοκρασίες είναι 
υπέρμετρα υψηλές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
μηνών. Όταν η ζέστη συνδυάζεται με την υψηλή υγρα-
σία, οι φυσιολογικοί θερμορρυθμιστικοί μηχανισμοί του 
σώματος είναι αναποτελεσματικοί. Ακόμη και υπό μέ τριες 
συνθήκες, η εφίδρωση των ηλικιωμένων καθυστερεί και, 
εξαιτίας της ελαττωμένης δίψας και της μείωσης των υγρών 
του σώματος, η διαπνοή είναι λιγότερη. Αυτοί οι παράγο-
ντες καθιστούν τους ηλικιωμένους περισσότερο ευάλωτους 
στην εκδήλωση θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας. 

Η υπερθερμία μπορεί να προκαλέσει σημαντική κα-
ταπόνηση στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία των 
ηλικιωμένων. Τα καρδιαγγειακά προβλήματα και η ζέστη 
αποτελούν έναν θανατηφόρο συνδυασμό. Ενδοκρινικά 
νοσήματα, όπως η ο διαβήτης και οι ψυχιατρικές δια-
ταραχές, έχουν ως συνέπεια την αύξηση του κίνδυνου 
υπερθερμίας. Συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα από 
τους ηλικιωμένους συμβάλλουν στη μείωση της φυσιο-
λογικής προσαρμογής του σώματος στη ζέστη. Μέσω των 
διουρητικών φαρμάκων προλαμβάνεται η κατακράτηση 
υγρών από το σώμα και μειώνεται η επιπολής αγγειοδια-
στολή. Τα αντιχολινεργικά φάρμακα τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για τη νόσο του Parkinson (π.χ. βενζτροπίνη, 
τριεξιφαινυδίλη) μπορούν να επηρεάσουν τη διαπνοή, 
όπως συμβαίνει με ποικιλία ψυχότροπων φαρμάκων. Η 
κατανάλωση του αλκοόλ θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι 
εξαιτίας αυτής μειώνεται η αντίληψη των συμπτωμάτων 
και συντελείται η απώλεια υγρών. 

Τα συμπτώματα της υπερθερμίας είναι προοδευτι-
κά. Στα ήπια, πρώιμα σημεία του θερμικού stress (στρες) 
συμπεριλαμβάνεται η αίσθηση ζέστης, η ατονία ή η δυ-
σανεξία. Κράμπες στα άνω και κάτω άκρα αλλά και 
στην κοιλια κή χώρα αποτελούν πρώιμους δείκτες της 
αυξημένης θερμοκρασίας του σώματος. Σοβαρές ενδεί-
ξεις προβλημάτων σχετικών με τη θερμότητα αποτελούν 
το ζεστό, ξηρό δέρμα χωρίς διαπνοή, η ταχυκαρδία, το 
θωρακικό άλγος, τα προβλήματα από το αναπνευστικό, 

η σφύζουσα κεφαλαλγία, η ζάλη, η βαθιά αδυναμία, οι 
μεταβολές διανοητικού επιπέδου, η τάση προς έμετο, οι 
κράμπες στην κοιλιακή χώρα, η ναυτία και η διάρροια.

Η θερμική εξάντληση επέρχεται βαθμιαία και προ-
καλείται από την έλλειψη ύδατος ή νατρίου. Και δραστή-
ριοι και αδρανείς ηλικιωμένοι μπορούν να αναπτύξουν 
θερμική εξάντληση, εάν δεν καταναλώνουν επαρκείς πο-
σότητες υγρών και ηλεκτρολυτών κατά την έκθεσή τους 
σε θερμά περιβάλλοντα. Εάν η θερμική εξάντληση δεν 
αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε 
μια πιο σοβαρή κατάσταση που καλείται θερμοπληξία. 

Η θερμοπληξία, μια κατάσταση κατά την οποία η 
θερμοκρασία του σώματος υπερβαίνει τους 40°C, είναι 
μια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Η θερ-
μοπληξία είναι συχνός κίνδυνος για τους δραστήριους 
ηλικιωμένους, ιδιαιτέρως για εκείνους που ζουν σε θερμά 
κλίματα. Στρατηγικές πρόληψης ή μείωσης της θερμο-
πληξίας ταξινομούνται στις Νοσηλευτικές παρεμβάσεις 
σε κάθε ένα τμήμα των Νοσηλευτικών διεργασιών που 
ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ψυχολογικό τραύμα που προκαλείται από πτώσεις, 
δολοφονίες, τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές, θερμικά 
γεγονότα ή άλλους τραυματισμούς μπορεί να είναι σο-
βαρότερο από το ίδιο το σωματικό τραύμα. Ο φόβος του 
τραυματισμού συχνά περιορίζει τους ηλικιωμένους στα 
σπίτια τους και μπορεί να προκαλέσει την έλλειψη αυτο-
πεποίθησης στην ικανότητά τους να εκτελούν ακόμη και 
απλές πράξεις. Ίσως να περιορίσουν τη δραστηριότητά 
τους και, ως εκ τούτου, να εμφανίζουν απώλεια δύναμης, 
μειωμένη κινητικότητα, κοινωνική απομόνωση και αυξη-
μένη εξάρτηση. Σε μια τέτοια απώλεια λειτουργικότητας, 
ο ιδρυματισμός είναι ίσως αναγκαίος. 

 v ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

 n Εκτίμηση/συλλογή δεδομένων

• Έχει το άτομο ιστορικό πτώσεων ή άλλων τραυματι-
σμών;

• Εάν ναι, πόσο συχνά πέφτει; Πότε και πού έχει συμβεί 
η πτώση; Ποιου τύπου τραυματισμοί είναι συχνοί;

• Πόσο συχνά τραυματίζεται το άτομο;
• Ποιο είναι το επίπεδο όρασης του ατόμου; Ακοής; 

Θερμοκρασιακής αντίληψης;
• Εμφανίζει διαταραχή θέσης ή ισορροπίας;
• Χρησιμοποιεί βοηθητικά εργαλεία, όπως «πι», στράτα 

κ.λπ.;
• Τι είδους υποδήματα χρησιμοποιεί;
• Εμφανίζει γνωσιακές διαταραχές;
• Ξεχνά συχνά;
• Καπνίζει; Ανάβει κεριά στο σπίτι; Χρησιμοποιεί σό-

μπα;
• Υπάρχει οικιακός ανιχνευτής καπνού; Λειτουργεί;
• Ζει μόνο του;
• Ποιου είδους φάρμακα λαμβάνει;
• Υποφέρει από ζαλάδα ή λιποθυμίες;
• Ποια είναι τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και αιματοκρί-

τη του ατόμου;
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• Μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες;
• Οδηγεί; Φορά ζώνη ασφαλείας;
• Πού αποθηκεύει τα φάρμακα;
• Πού αποθηκεύει καθαριστικές και χημικές ουσίες;
• Υπάρχουν κίνδυνοι για την οικιακή ασφάλεια του 

ατόμου; Χαλιά; Ηλεκτρικά σύρματα; Άλλα;

 n Νοσηλευτικές διαγνώσεις

Κίνδυνος βλάβης, κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος 
δηλητηρίασης.

 n Νοσηλευτικοί σκοποί/αποτελέσματα

Οι νοσηλευτικοί σκοποί για έναν ηλικιωμένο σε κίν-
δυνο για βλάβη, τραυματισμό ή δηλητηρίαση είναι η 
μείωση της συχνότητας και σοβαρότητας των τραυ-
ματισμών και η ανίχνευση επικίνδυνων συνθηκών ή 
συμπεριφορών. 

 n Νοσηλευτικές παρεμβάσεις/εφαρμογή

Οι ακόλουθες νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τα άτομα με 
κίνδυνο βλάβης, τραυματισμού ή δηλητηρίασης θα πρέ-
πει να λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις 
επεκτεινόμενης φροντίδας:
1. Αξιολογήστε το άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο 

για πτώση. Oι ηλικιωμένοι που βιώνουν ζάλη και 
λιποθυμία με τις αλλαγές θέσης του σώματος βρί-
σκονται σε αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. Αυτά τα συ-
μπτώματα προκαλούνται συχνά από μια απότομη 
πτώση της αρτηριακής πίεσης (ορθοστατική υπότα-
ση). Αυτά τα άτομα θα πρέπει να εκπαιδεύο νται, 
ώστε να μετακινούνται αργά και να παραμένουν 
καθιστοί, έως ότου να παρέλθει η ζάλη. Επεισόδια 
ορθοστατικής υπόταση είναι πιθανότερο να συμβούν 
νωρίς το πρωί, ιδιαιτέρως πριν από το πρωινό και 
μπορούν να επιδεινωθούν από την αφυδάτωση ή τα 
φάρμακα. Επεισόδια ζάλης μπορεί να οφείλονται 
σε άλλα αίτια και θα πρέπει να αναφέρονται στον 

οικογενειακό ιατρό, ώστε να προσδιοριστεί το αί-
τιό τους. Να αξιολογείτε τις τιμές εργαστηριακών 
εξετάσεων για την παρουσία αναιμίας, εξαιτίας της 
οποίας αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσεων. Βεβαιωθείτε 
ότι ειδοποιήσατε τον οικογενειακό ιατρό για τιμές 
εκτός φυσιολογικών ορίων, ώστε να λάβουν χώρα οι 
κατάλληλες παρεμβάσεις. Όλες οι νέες εισαγωγές θα 
πρέπει να αξιολογούνται για προβλήματα σχετικά 
με την ισορροπία και τη θέση, ώστε να λάβουν χώρα 
κατάλληλες στρατηγικές ασφάλειας. 

  Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να με-
τακινούνται με άνετα βήματα και να μην βιάζονται. 
Η βιασύνη έχει ως συνέπεια τον κίνδυνο πτώσεων. Θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να φορούν άνετα υποδήματα 
που συμβάλλουν στη στήριξη και στην ισορροπία. Τα 
βοηθητικά όργανα που βελτιώνουν τη σταθερότητα πα-
ρέχουν μια ευρεία βάση στήριξης (τρίποδας και στράτες 
τύπου «πι») ίσως να είναι αναγκαία (Εικόνα 9-1).

  Το σήμα κλήσης θα πρέπει να είναι στη διάθεση 
του ατόμου είτε αυτό είναι στο κρεβάτι είτε σε μια 
καρέκλα. Τα σαλόνια και τα μπάνια θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με συσκευές κλήσης. Οι κλήσεις 
των ηλικιωμένων θα πρέπει να απαντώνται άμεσα. 
Εάν οι ηλικιωμένοι πρέπει να περιμένουν πολύ χρόνο 
για βοήθεια, ίσως να προσπαθήσουν να σηκωθούν ή 
να περπατήσουν, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι είναι 
επικίνδυνο.

  Παρέχετε επαρκή βοήθεια με βάση τις ικανότητες 
και τους περιορισμούς του ασθενούς. Χρησιμοποιείτε 
τους ανελκυστήρες και άλλες μεταφορικές συσκευές 
που είναι κατάλληλες. Φροντίδα πρέπει να λαμβά-
νεται για την αποτροπή τραυματισμών τόσο στον 
ασθενή όσο και στον ίδιο το φροντιστή. 

2. Τροποποιήστε το περιβάλλον, ώστε να μειωθούν οι 
κίνδυνοι. Για την πρόληψη των πτώσεων που προκα-
λούνται από μεταβολές στην όραση, τα σκαλοπάτια 
θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένα. Οι άκρες των 

EΙΚΟΝΑ 9-1 Βοηθητικά όργανα παροχής στήριξης και ασφάλειας. Α. τρίποδο. Β. Στράτα τύπου «πι».

Α Β
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Πολλοί ηλικιωμένοι που θεωρούνται συγχυσμένοι 
υποφέρουν κατ’ ουσίαν από διαταραχή στην αντίληψη 
των αισθήσεων. Ένας ηλικιωμένος που δεν ακούει (Πλαί-
σιο 10-1) ή δεν βλέπει καλά μπορεί να περπατά σε πολλή 
κίνηση ή να κάνει λάθος σε σχέση με τις διευθύνσεις. 
Αυτά τα λάθη δεν γίνονται επειδή το άτομο είναι συγ-
χυσμένο, αλλά μάλλον επειδή δεν έχει αρκετές αισθητη-
ριακές πληροφορίες, ώστε να λάβει μια σωστή απόφαση. 
Πολλαπλά ανταγωνιστικά ερεθίσματα μπορούν, επίσης, 
να προκαλέσουν προβλήματα, εάν οι ηλικιωμένοι δεν 
έχουν την ικανότητα να εστιάζουν στα σημαντικά ερεθί-
σματα και να αγνοούν τα δευτερεύοντα ερεθίσματα.

Η νοημοσύνη δεν μειώνεται αυτομάτως με την πάρο-
δο της ηλικίας ούτε η ικανότητα μάθησης. Κάποια άτομα 
φαίνονται λιγότερο έξυπνα όσο γερνούν εξαιτίας της 
τάσης τους να αργούν και να προσέχουν περισσότερο 
τις αντιδράσεις τους. Προκειμένου να μην εκπλαγούν, 
οι ηλικιωμένοι ξοδεύουν συχνά περισσότερο χρόνο για 
να βεβαιωθούν για τις τελικές τους απαντήσεις. Αυτός 
ο δισταγμός ή αβεβαιότητα μπορεί να εκληφθεί λανθα-
σμένα ως έλλειψη νοημοσύνης, ενώ δεν είναι.

Η έλλειψη γραμματικών γνώσεων μπορεί να συμ-
βάλλει ώστε οι ηλικιωμένοι να φαίνονται λιγότερο έξυ-
πνοι. Ίσως να έχουν έλλειψη φινέτσας στον λόγο και ένα 
περιορισμένο λεξιλόγιο σε σχέση με περισσότερο μορ-
φωμένα άτομα. Πολλοί ηλικιωμένοι που μεγάλωσαν σε 
δύσκολους καιρούς τερμάτισαν τη στοιχειώδη μόρφωσή 
τους σε νεαρή ηλικία, διότι έπρεπε να εργαστούν για να 
υποστηρίξουν την οικογένειά τους. Όταν οι ηλικιωμένοι 
του σήμερα είχαν μπει στην παραγωγική διαδικασία, η 
ανώτερη μόρφωση δεν ήταν αναγκαία για την αξιοπρε-
πή διαβίωση. Πολλοί συνέχισαν να διαβάζουν και να 
μαθαίνουν και συχνά υπερέβησαν τις σχολικές παροχές. 
Νέοι, μορφωμένοι πάροχοι φροντίδας υγείας ίσως να 
φοβίζουν τους ηλικιωμένους.

Η ταχύτητα επεξεργασίας και ανάκλησης των πληρο-
φοριών μεταβάλλεται με την ηλικία. Είναι συχνό για τους 
ηλικιωμένους να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την 
ανάκληση μιας συγκεκριμένης πληροφορίας. Η μνήμη 
βραχείας διάρκειας είναι πιθανότερο να επηρεαστεί σε 
σχέση με τη μνήμη μακράς διάρκειας. Ένας ηλικιωμένος 
που δεν μπορεί να θυμηθεί ποιο ήταν το πρωινό του είναι 
ίσως ικανός να περιγράψει λεπτομερώς ένα γεγονός που 
συνέβη πριν από 50 χρόνια. 

Κάποιος βαθμός αμνησίας ή απώλειας μνήμης είναι 
συχνός με τη γήρανση. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να 
είναι ενοχλητικό για τον ανήσυχο ηλικιωμένο. Πολλοί 
αρχίζουν να φοβούνται ότι «χάνουν τα μυαλά τους» ή 
αναπτύσσουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Η προσεκτική εκτί-
μηση είναι αναγκαία για την ελάττωση της ήπιας απώ-
λειας μνήμης από μια πρώιμη ένδειξη μιας σοβαρότερης 
γνωσιακής διαταραχής. 

Δεν υπάρχει γνωστό αίτιο της απώλειας μνήμης, 
αλλά από μελέτες έχει δειχθεί ότι έως την ηλικία των 
75 ετών, ακόμη και ένας δραστήριος ηλικιωμένος μπο-
ρεί να έχει χάσει το 30% της μνήμης. Όσο περισσότερες 
μνήμες ένα άτομο έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια της 
ζωής τόσο περισσότερη μνήμη θα κατακρατήσει, ως εκ 
τούτου μορφωμένοι ηλικιωμένοι τείνουν να συγκρατούν 
ένα υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας σε σχέση με 
λιγότερο μορφωμένους ηλικιωμένους. Ακόμη και χωρίς 
την τυπική μόρφωση, πολλοί ηλικιωμένοι είναι ικανοί να 
αντιρροπούν τα κενά μνήμης βασιζόμενοι περισσότερο 
στην ευρεία δεξαμενή εμπειρίας που έχουν συγκεντρώσει 
κατά τη διάρκεια της ζωής. 

Υγιείς ηλικιωμένοι είναι ικανοί να μαθαίνουν νέες πληρο-
φορίες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Παρ’ όλο που 
η ικανότητα απόκτησης νέων πληροφοριών φαίνεται να 
μειώ νεται με την πάροδο της ηλικίας, μάλλον αποτελεί 
ζήτημα η έλλειψη επιθυμίας για μάθηση παρά μια έλλει-
ψη ικανότητας απόκτησης και αποθήκευσης της πληρο-
φορίας. Εάν ένας υγιής ηλικιωμένος θέλει να μάθει κάτι, 
συνήθως είναι ικανός να το κάνει. Μόλις η πληροφορία 
μαθευτεί, ο δραστήριος ηλικιωμένος μπορεί να την ανα-
καλέσει όπως το νεότερο άτομο. 

 v ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ένας ηλικιωμένος μπορεί να βιώσει διαταραχές σε μία ή 
περισσότερες αισθήσεις. Η έκταση αυτών των διαταραχών 
κυμαίνεται από πολύ μικρές μεταβολές έως την πλήρη 
απώλεια της αισθητηριακής λειτουργίας. Όσο σοβαρότε-
ρη η διαταραχή τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι. Οι 
διαφορετικές νοσηλευτικές προσεγγίσεις είναι αναγκαίες 
για διαφορετικά είδη αισθητηριακών διαταραχών. 

 n Εκτίμηση/συλλογή δεδομένων

• Το άτομο έχει αναφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη 
γεύση ή στην όσφρηση ενός φαγητού;

• Ανιχνεύει το ψυχρό και το θερμό;

ΕΙΚΟΝΑ 10-2 Ένα είδος οπτικής διαταραχής που είναι 
συχνό στους ηλικιωμένους: ο περιορισμός του περιφερικού 
οπτικού πεδίου. 

Πλαίσιο 10-1 Πιθανές ενδείξεις απώλειας ακοής

•	 Δυσκολία κατανόησης παιδιών ή γυναικών. 
•	 Σύγχυση σε μια συζήτηση όταν μιλούν περισσότεροι του 

ενός.
•	 Δυσκολία τηλεφωνικής ακρόασης.
•	 Δυσκολία ακρόασης λόγω θορύβου υποβάθρου.
•	 Παράπονα ότι οι υπόλοιποι ψιθυρίζουν.
•	 αυξημένη ένταση ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, ιδιαιτέρως 

όταν άτομα με φυσιολογική ακοή παραπονούνται για δυ-
νατή ένταση.

•	 Δυσκολία ακρόασης μιας συζήτησης κανονικής έντασης.
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• Νιώθει το μαλακό και το σκληρό;
• Έχει γνωστά προβλήματα όρασης (π.χ. γλαύκωμα, 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, καταρράκτη, διαθλα-
στικές ανωμαλίες)

• Βλέπει μικρές λεπτομέρειες ή σκιές;
• Περπατά ή σκοντάφτει πάνω σε αντικείμενα;
• Μπορεί να διαβάσει; Εάν όχι, γιατί; Εάν ναι, μπορεί 

να διαβάσει μικρά γράμματα ή μόνο τις επικεφαλί-
δες;

• Πόσο κοντά στην τηλεόραση κάθεται;
• Φορά γυαλιά; Εάν ναι, είναι μονο-, διπλο- ή τριπλο-

εστιακά;
• Ποια ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκε η όρασή 

του;
• Απαντά όταν του μιλούν σε κανονικές εντάσεις;
• Μπορεί να ακούσει έναν ψίθυρο από κάποιον πίσω 

ή δίπλα του ή από κάποιον που δεν μπορεί να δει;
• Προτιμά την ένταση της τηλεόρασης ή του ραδιοφώ-

νου σε υψηλά επίπεδα;
• Μετακινεί το κεφάλι του για να ακούσει;
• Φορά ακουστικά;
• Απαντά σωστά ή λάθος στις ερωτήσεις;
• Μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες;

Στο Πλαίσιο 10-2 παρατίθενται οι παράγοντες κιν-
δύνου που σχετίζονται με τη γνώση και την αντίληψη 
των ηλικιωμένων. 

 n Νοσηλευτικές διαγνώσεις

Διαταραγμένη αισθητηριακή αντίληψη – οπτική, ακου-
στική, κινητική, γευστική, απτική, οσφρητική.

 n Νοσηλευτικοί σκοποί/αποτελέσματα

Οι νοσηλευτικοί σκοποί για ηλικιωμένους με διαταραγ-
μένη αισθητηριακή αντίληψη είναι: (1) η επίδειξη βελτιω-
μένης ικανότητας ανίχνευσης περιβαλλοντικών μεταβο-
λών, (2) η κατάλληλη διάδραση με το περιβάλλον και (3) 
η επίδειξη ικανότητας αντιρρόπησης των ελλειμμάτων 
με τη χρήση προσθετικών συσκευών και εναλλακτικών 
αισθήσεων. 

 n Νοσηλευτικές παρεμβάσεις/εφαρμογή

Οι ακόλουθες νοσηλευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να 
λάβουν χώρα σε νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις επεκτει-
νόμενης φροντίδας:
1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πάροχοι φροντίδας υγεί-

ας είναι ενήμεροι για τα άτομα με αισθητηριακά 
προβλήματα. Θα πρέπει να ανιχνευτούν οποιαδή-
ποτε προβλήματα όρασης ή ακοής και θα πρέπει να 
επιδεικνύονται σε μια περίοπτη θέση στα αρχεία του 
ασθενούς. Οι βοηθοί νοσηλευτές και το βοηθητικό 
προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζουν τα αισθητηριακά 
προβλήματα και τις κατάλληλες μεθόδους επικοινω-
νίας, πριν να προσπαθήσουν να παράσχουν φροντί-
δα σε ηλικιωμένους με αισθητηριακά ελλείμματα. 

2.  Εφαρμόστε κατάλληλη αισθητηριακή επαφή πριν 
την έναρξη της φροντίδας. Εάν ο ηλικιωμένος δεν 
ακούει καλά, ο νοσηλευτής θα πρέπει να μην τον 
τρομάζει. Οι προσεγγίσεις πρέπει να γίνουν, ώστε ο 
ηλικιωμένος να είναι σε θέση να δει το νοσηλευτή, ενώ 
απαλή επαφή με το χέρι θα πρέπει να γίνεται στον 
ηλικιωμένο πριν την περισσότερο προσωπική επαφή. 
Εάν το άτομο έχει διαταραχή όρασης, ο νοσηλευτής 
θα πρέπει να συστήνεται όταν μπαίνει στο δωμάτιο. 
Έτσι γνωστοποιεί τον εαυτό του στο άτομο, είτε αυτό 
μπορεί είτε δεν μπορεί να δει. 

3.  Καθορίστε την καλύτερη μέθοδο επικοινωνίας με 
τους ηλικιωμένους. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να εί-
ναι υπομονετικοί και χαλαροί όταν εργάζονται με 
τους ηλικιωμένους (Εικόνα 10-3). Όταν εργάζονται 
με αισθητηριακά διαταραγμένους ηλικιωμένους, 
είναι καλό να διατηρούν τα μηνύματα όσο γίνεται 
απλούστερα, να χρησιμοποιούν εύκολα κατανοητές 
λέξεις και να μιλούν καθαρά. Είναι ίσως ανάγκη να 
επαναλαμβάνουν μια εντολή όταν κατά την πρώτη 
προσπάθεια δεν είναι κατανοητή. Όταν εξηγούν τη 
φροντίδα ή τις θεραπείες, οι νοσηλευτές πρέπει να 
προσέχουν, ώστε να αποφεύγεται η υπερπληροφόρη-
ση. Όταν γράφουν μηνύματα, θα πρέπει να βεβαιω-
θούν ότι η γραφή είναι ευκρινής και ευμεγέθης, ώστε 
να είναι ευανάγνωστη. 

  Κατά την ενασχόληση με ηλικιωμένους που έχουν 
διαταραχή ακοής, η ομιλία σε χαμηλό τόνο είναι βοη-

Πλαίσιο 10-2 
 Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται 
με τη γνώση και την αντίληψη των 
ηλικιωμένων

•	 Προβλήματα όρασης (ολική τύφλωση, πρεσβυωπία, κα-
ταρράκτης, ημιανοψία, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, 
διαβήτης, γλαύκωμα, σημαντικές διαθλαστικές ανωμα
λίες).

•	 Προβλήματα ακοής (πρεσβυακουσία, ωτοσκλήρυνση, 
νευροαισθητήρια βαρηκοΐα αγωγής).

•	 Άνοια (συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer). 
•	 Διαταραχή στην εγκεφαλική κυκλοφορία (έμφρακτο, 

ανεύρυσμα, τραυματισμός κεφαλής).
•	 Φάρμακα που επηρεάζουν τις αισθήσεις (αλκοόλ, ναρκω-

τικά, αναλγητικά, ηρεμιστικά, υπνωτικά).
•	 Διαταραγμένη νευρολογική λειτουργία που έχει ως συνέ-

πεια μειωμένο επίπεδο συνείδησης.
•	 Διαταραγμένο επίπεδο μεταβολισμού (υπογλυκαιμία, με-

ταβολική αλκάλωση).
•	 Περιβάλλοντα με ανεπαρκή ή υπέρμετρη αισθητηριακή 

διέγερση.

ΕΙΚΟΝΑ 10-3 όι νοσηλευτές μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν την αφή, ώστε να ηρεμήσουν ένα άτομο που πάσχει 
από νόσο Alzheimer.
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Οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσαρμόζονται σε πολλές 
προβλέψιμες μεταβολές ρόλων και σχέσεων που συνδέο-
νται με τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένων της περιόδου 
σύνταξης, των αλλαγών σχέσεων με τα ενήλικα παιδιά 
τους, των αλλαγών στη στέγαση, της απώλειας πολύτιμων 
υπαρχόντων, της απώλειας φίλων που προκύπτει από 
αλλαγή τόπου διαμονής ή θάνατο, της απώλειας συζύγου 
από θάνατο, της απώλειας υγείας και της απώλειας ανε-
ξαρτησίας. Όλες αυτές οι αλλαγές και οι απώλειες είναι 
πιθανώς τραυματικές για τους ηλικιωμένους. 

Μερικοί ηλικιωμένοι δυσανασχετούν με το γεγονός 
ότι οι κοινωνία τους υποχρεώνει να συνταξιοδοτηθούν. 
Η ηλικία των 65 ετών ήταν κάποτε η τυπική ηλικία λή-
ψης σύνταξης, αλλά αυτή η περίπτωση δεν ισχύει πλέον. 
Αυτή η αλλαγή έχει συμβεί μερικώς εξαιτίας οικονομικών 
αιτιών, αλλά και επειδή ακόμη πολλοί ηλικιωμένοι άν-
θρωποι δεν θέλουν να συνταξιοδοτηθούν. Πολλοί από 
αυτούς τους ανθρώπους αισθάνονται ότι θα χάσουν πολύ 
μεγάλο μέρος της ταυτότητάς τους αν βγουν στη σύνταξη. 
Ισχυρίζονται «Δεν γνωρίζω τι θα έκανα αν δεν μπορούσα 
να εργαστώ». Τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία πράγματι 
βγαίνουν στη σύνταξη, μπορεί να προσαρμόζονται καλά 
ή άσχημα, ανάλογα από την επάρκεια των άλλων ρόλων 
τους, οι οποίοι τους κρατούν ικανοποιημένους. Γενικά, 
όσο περισσότερους ρόλους και περισσότερες σχέσεις το 
άτομο αναπτύσσει σε νεαρότερες ηλικίες τόσο καλύτερη 
θα είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται, όταν μερι-
κοί από αυτούς τους ρόλους και μερικές από αυτές τις 
σχέσεις χάνονται. 

Όταν ένας επαγγελματικός ρόλος δεν υφίσταται πλέ-
ον, το άτομο συχνά λυπάται για την απώλεια του ρόλου 
του. Πολλοί άνθρωποι προσανατολίζονται στη λήψη 
σύνταξης, αλλά μόλις συνταξιοδοτηθούν βρίσκουν ότι 
χάνουν τόσο το επίπεδο που ο ρόλος έδωσε σε αυτούς 
όσο και τη συσχέτιση με τους άλλους ανθρώπους. Συχνά 
τους κακοφαίνεται το γεγονός ότι δεν θεωρούνται πλέ-
ον παραγωγικά και συνεισφέροντα μέλη της κοινωνίας. 
Δεν είναι πλέον δικηγόροι, υδραυλικοί, νοσηλευτές ή 
δάσκαλοι και είναι μόνο συνταξιούχοι. 

Άτομα της γενιάς «βρεφικής έκρηξης» (baby boomers) 
με επιχειρήσεις στο ξεκίνημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
λιγότερες δυσκολίες στην προσαρμογή κατά την περίοδο 
συνταξιοδότησης από αυτούς που προηγήθηκαν. Πολλοί 
αναφέρουν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη ζωή τους 
και, σε πολλές περιπτώσεις, αναπτύσσουν νέους ρόλους 
και σχηματίζουν νέες σχέσεις. Ένα συνηθισμένο σχόλιο 
που ακούγεται από αυτήν την ομάδα είναι: «Δεν γνωρίζω 
πώς κάποτε είχα χρόνο να δουλεύω σε πλήρη απασχό-
ληση. Είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω». αυτό ισχύει 
πιθανότερα για άτομα που έχουν εισέλθει σε καθεστώς 
λήψης σύνταξης σε καλή κατάσταση υγείας και με επαρ-
κείς οικονομικούς πόρους. Μόνο ο χρόνος θα εξηγήσει αν 
αυτό το μοτίβο θα συνεχίσει. 

Για διατήρηση της σύνδεσης με αυτά τα άτομα, τα 
οποία εργάζονται ακόμη, πολλοί συνταξιούχοι ηλικιω-
μένοι συνεχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ως μέρος 
του επαγγέλματός τους. Η νοσηλεύτρια παραμένει για όλη 
της τη ζωή νοσηλεύτρια, ο υδραυλικός παραμένει υδραυ-
λικός και λοιπά. Ακόμη και αν αυτά τα άτομα δεν ασκούν 
το επάγγελμά τους για έτη, τα περισσότερα ηλικιωμένα 

άτομα συνεχίζουν να αναγνωρίζονται με τους προηγού-
μενους επαγγελματικούς ρόλους τους. Αυτό μπορεί να 
είναι ιδιαιτέρως φανερό σε ηλικιωμένους επαγγελματίες 
(π.χ. ιατρούς, δικηγόρους, καθηγητές, υπουργούς), οι 
οποίοι ποτέ δεν παύουν να χρησιμο ποιούν τους τίτλους 
τους. Πολλοί αναμένεται να κρατούν το ίδιο επίπεδο της 
θέσης τους και τον σεβασμό που αποδιδόταν σε αυτούς 
όταν αυτοί εργάζονταν ενεργά και προσβάλλονται πολύ, 
αν αυτός ο σεβασμός δεν είναι επικείμενος. 

Υπάρχουν κάποιοι ρόλοι από τους οποίους το άτομο 
δεν μπορεί επίσημα «να συνταξιοδοτηθεί». Ο νοικοκύρης 
που κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού είναι ένας τέτοιος 
ρόλος. Τα ηλικιωμένα άτομα που έχουν ξοδέψει το μεγα-
λύτερο μέρος της ζωής τους στη διαχείριση του σπιτιού 
–μαγειρεύοντας, καθαρίζοντας, ράβοντας και εκτελώντας 
άλλα καθήκοντα που απαιτούνται από έναν νοικοκύρη– 
μπορεί να αισθάνονται χαμένα, όταν αναγκάζονται από 
τις συνθήκες της κακής υγείας ή των κακών οικονομικών 
να εγκαταλείψουν το σπίτι. Πολλοί ηλικιωμένοι νοικο-
κύρηδες (κυρίως γυναίκες) έχουν λίγο άλλους ρόλους 
και αισθάνονται υψηλή την αίσθηση της απώλειας, όταν 
εισάγονται σε ένα ίδρυμα. Αυτοί που βρήκαν τον χρόνο 
να αναπτύξουν ενδιαφέρουσες ειδικές ενασχολήσεις ή κοι-
νωνικά ενδιαφέροντα και σχέσεις εκτός του χώρου του 
σπιτιού τείνουν να προσαρμόζονται καλύτερα από όσο 
προσαρμόζονται αυτοί που δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα 
εκτός απ’ ό,τι αφορούσε στα σπίτια τους. 

Οι ηλικιωμένοι δεν σταματούν τον ρόλο του γονέα, 
επειδή τα παιδιά τους είναι ενήλικοι μόνο. Ο ρόλος 
του γονέα συνήθως αναγνωρίζεται ως επαρκής από το 
ίδιο το άτομο και ελεγχόμενος. Η σύγκρουση ρόλων 
και οι αλλοιωμένες οικογενειακές σχέσεις είναι πιθανόν 
να υφίστανται, όταν οι ηλικιωμένοι προσπαθούν να 
συνεχίζουν να κατευθύνουν τη συμπεριφορά των παι-
διών τους πολύ μετά από την ενηλικίωση των παιδιών 
τους ή όταν οι γονείς χάνουν την ικανότητα λειτουρ-
γίας ανεξάρτητα και αναγκάζονται να εξαρτώνται από 
τα παιδιά τους. Η επιτυχής προσαρμογή σε μεταβολές 
στον ρόλο των γονέων είναι δύσκολη και απαιτεί πολύ 
μεγάλη υπομονή, διακριτικότητα και συμβιβασμό από 
μέρους όλων των μελών της οικογένειας. Οι οικογένειες, 
οι οποίες έχουν ένα ιστορικό διαταραγμένων γονικών 
ή πτωχά ανεπτυγμένων οικογενειακών σχέσεων, είναι 
πιθανόν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, που 
συχνά οδηγούν σε κακοποίηση ή απομόνωση του ηλι-
κιωμένου ατόμου από την οικογένειά του ή από την 
οικογένειά της. 

Επιπλέον του ότι είναι γονείς ενήλικων παιδιών, πολ-
λοί ηλικιωμένοι είναι παππούδες και γιαγιάδες. Ο ρό-
λος του παππού και της γιαγιάς συχνά περιγράφεται ως 
πολύ περισσότερο ευχάριστος απ’ ό,τι αυτός του γονέα. 
Όπως είπε μια γιαγιά: «Μπορώ να έχω όλη την απόλαυση 
και τη διασκέδαση των παιδιών χωρίς τις ευθύνες». Μια 
άλλη γιαγιά απάντησε: «Ναι, είναι όμορφα όταν αυτά 
έρχονται επίσκεψη, αλλά είναι επίσης όμορφα όταν εσύ 
μπορείς να τα στείλεις στο σπίτι τους». 

Η άσκηση του ρόλου του παππού ή της γιαγιάς επι-
τρέπει στους ηλικιωμένους να μοιράζονται τη σοφία τους 
και τις εμπειρίες τους με τη νέα γενιά των νεαρότερων 
ανθρώπων. Επειδή οι παππούδες και οι γιαγιάδες βρί-
σκονται συχνά κάτω από λιγότερο καθημερινό stress 
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(στρες) και δεν είναι οι πρωτεύοντες εντολείς πειθαρχίας 
στα παιδιά, είναι συνήθως πιο χαλαροί και έχουν να ξο-
δεύουν περισσότερο χρόνο σε μη απαραίτητες δραστηρι-
ότητες, όπως η συζήτηση και το παιχνίδι (Εικόνα 12-1). 

Είναι συνηθισμένο για τους συνταξιούχους παππού-
δες ή τις συνταξιούχες γιαγιάδες με τον χρόνο δικό τους 
να διασκεδάζουν τα παιδιά με ιστορίες και να τα διδά-
σκουν κάποιες δεξιοτεχνίες, ειδικές ενδιαφέρουσες ενα-
σχολήσεις ή παιχνίδια που οι παππούδες ή οι γιαγιάδες 
έμαθαν ως παιδιά. Όταν συμβαίνουν θετικές αλληλο-
σχετίσεις μεταξύ παππούδων ή γιαγιάδων και εγγονών, 
σχηματίζεται συχνά ένας στενός δεσμός που ωφελεί και 
τις δυο πλευρές (Εικόνα 12-2). Η ικανότητα κίνησης και ο 
επακόλουθος χωρισμός των μελών της οικογένειας συχνά 
καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη αυτής της σχέσης. Και τα 
δυο μέρη συνήθως βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, 
καθώς δεν γνωρίζουν το άλλο μέρος. 

ΈΙΚΟΝΑ 12-1 ό ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. 

ΈΙΚΟΝΑ 12-2 Ένας ηλικιωμένος παππούς παίζει με τα εγ-
γόνια του.

Πολλά ηλικιωμένα άτομα έχουν αποκτήσει τον ρόλο 
του συζύγου ή της συζύγου για 30, 40 ή 50 ή περισσότερα 
έτη. Με τον θάνατο του συντρόφου τους, αυτά τα άτομα 
στερούνται ενός σημαντικού ρόλου και μιας σημαντικής 
σχέσης. Ο γάμος είναι μια από τις περισσότερο προσω-
πικές και στενές σχέσεις. Ο επιτυχημένος, μακροχρόνιος 
γάμος απαιτεί τεράστια προσπάθεια και η απώλεια αυτής 
της έντονα προσωπικής σχέσης πυροδοτεί υψηλό επίπεδο 
συναισθηματικής διαταραχής. Πολλές ηλικιωμένες χήρες 
δέχονται την εμπειρία σοβαρής θλίψης και κοινωνικής 
απομόνωσης ως συνέπεια της απώλειας. Περιγράφουν 
τους εαυτούς τους να αισθάνονται σαν να έχασαν ένα 
μέρος του εαυτού τους και να αισθάνονται μισές στη ζωή 
τους. Πολλές χήρες και πολλοί χήροι βρίσκουν τη θλί-
ψη τους τόσο δυσβάσταχτη, ώστε να μην μπορούν να 
συνεχίζουν ακόμη και κανονικές δραστηριότητες του 
καθημερινού βίου τους.

Η απώλεια φίλων εξαιτίας της αλλαγής τόπου κα-
τοικίας ή θανάτου, επίσης, καταλήγει σε αλλαγμένους 
κοινωνικούς ρόλους και σχέσεις. Πολλές δραστηριότητες 
απαιτούν περισσότερα από ένα άτομα για να είναι δια-
σκεδαστικές. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν σχηματίσει φι-
λίες ή κοινωνικές ομάδες με το πέρασμα των ετών. Καθώς, 
όλο και περισσότερα από τα μέλη μετακινούνται μακριά 
ή πεθαίνουν, το ηλικιωμένο άτομο είναι πιθανόν να απο-
μονώνεται κοινωνικά ολοένα περισσότερο. Ηλικιωμένα 
άτομα, που έζησαν περισσότερο από τις οικογένειές τους 
και τους φίλους τους, συχνά αισθάνονται ότι οι βίοι τους 
είναι χωρίς σκοπό. 

Πολλοί ηλικιωμένοι αλλάζουν τις κανονικές συνθήκες 
στέγασης χωρίς να είναι επιλογή τους ή να είναι ανά-
γκη. Το σπίτι τους μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, πολύ 
ακριβό ή πολύ δύσκολο για να συντηρηθεί. Αυτό ισχύει, 
ιδίως εφόσον η υγεία του ενός ή και των δυο ιδιοκτητών 
υποστεί πλήγμα ή εφόσον η χήρα δεν μπορεί να συντη-
ρήσει το νοικοκυριό του σπιτιού μετά από την απώλεια 
του συζύγου. Η μετακίνηση σε μικρότερο σπίτι συνήθως 
καθιστά απαραίτητη την πώληση ή τη διανομή των προ-
σωπικών υπαρχόντων που συσσωρεύτηκαν σε ολόκληρη 
την περίοδο του βίου. Αυτή η απώλεια των υπαρχόντων 
καθιστά τη διαδικασία της μετακίνησης ακόμη πιο τραυ-
ματική για τους ηλικιωμένους. Κατά κάποιον τρόπο, αυ-
τοί «διώχνουν» τους βίους τους. 

Η απώλεια της υγείας και της ανεξαρτησίας είναι, 
πιθανώς, οι περισσότερο τραυματικές απώλειες, επειδή 
αυτές εμπλέκουν μεταβολές στην κατά βάθος ουσία της 
ταυτότητας των ανθρώπων. Όταν οι ηλικιωμένοι χάνουν 
την υγεία και την ανεξαρτησία τους, χάνουν και τον έλεγ-
χο πάνω στο πεπρωμένο τους. Βρίσκονται στο έλεος των 
άλλων (είτε της οικογένειας είτε ξένων ατόμων) ως προς 
τη φροντίδα και τη στήριξή τους στη ζωή. 

Όπως σχολιάστηκε προηγουμένως, οι κοινωνίες καθιε-
ρώνουν και ορίζουν τα όρια ποικίλων ρόλων. Τα άτομα 
κρίνονται από το πόσο καλά κατανοούν και συμμορφώ-
νονται στους ανατεθειμένους ρόλους τους. «Ηλικιωμένο 
άτομο» είναι ένας ρόλος που διαθέτει πολλές σημασίες 
και αναμενόμενες συμπεριφορές. Στη σύγχρονη αμερι-
κανική κοινωνία, ένας ρατσιστικός ορισμός του ρόλου 
των ηλικιωμένων ανθρώπων θα περιελάμβανε επίθετα, 
όπως αβοήθητος, ασταθής, παράξενος και άχρηστος. 
Μερικοί ηλικιωμένοι άνθρωποι δέχονται αυτό το στε-
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Σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας 12-1 Κοινωνική απομόνωση – συνέχεια

Σκοποί ασθενούς/αποτελέσματα
Η κυρία Hixton να δείξει αυξημένη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και να αναγνωρίσει δράσεις ή πηγές που θα 
βοηθούν στη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης.

Noσηλευτικές παρεμβάσεις/εφαρμογή
1.  Παραχώρηση χρόνου στην κυρία Hixton για την προφορική έκφραση των συναισθημάτων λύπης ή κατάθλιψης που 

σχετίζονται με την απώλεια του συζύγου της.
2.  Ενθάρρυνσή της να αναπτύσσει κατάλογο μελών οικογένειας και φίλων με τα οποία προηγουμένως είχε κοινωνικές 

σχέσεις.
3.  Ενθάρρυνσή της να έρχεται σε επαφή με την κόρη της τηλεφωνικώς σε εβδομαδιαία βάση.
4.  Αναγνώριση εκ μέρους της κοινωνικών δραστηριοτήτων που την ενδιέφεραν παλαιότερα. 
5.  Ενθάρρυνσή της να συμμετέχει σε συμβουλευτική ομάδα για την καταπολέμηση της θλίψης.
6. Συμβουλή από ιερέα σχετικά με εκκλησιαστικές επαφές. 

Αξιολόγηση
Η κυρία Hixton εξέφρασε διστακτικά την επιθυμία της για να παρακολουθεί μια συνεδρία συμβουλής για καταπολέμηση 
της θλίψης. Σε αυτήν τη συνεδρία κάθισε ήσυχα και άκουσε τους άλλους να εξηγούν τι πέρασαν. Στην επόμενη επίσκεψη 
στο σπίτι είπε στη νοσηλεύτρια: «Νομίζω ότι θα πάω και σε άλλη συνεδρία. Υπήρξε και άλλη γυναίκα εκεί που είχε τα ίδια 
προβλήματα με εμένα. Προσφέρθηκε να πιει καφέ μαζί μου. Θα συνεχίσω το σχέδιο φροντίδας». 

Έρωτήσεις κριτικής σκέψης
1.  Τι θα μπορούσε να κάνει η νοσηλεύτρια για να βοηθήσει την κυρία Hixton στην προετοιμασία για την επόμενη 

συμβουλευτική συνεδρία κατά της θλίψης;
2.  Τι θα μπορούσε να κάνει η νοσηλεύτρια, αν η κυρία Hixton είχε μια αρνητική εμπειρία στη συμβουλευτική 

συνεδρία κατά της θλίψης;
3.  Ποιες είναι οι πιθανές παρεμβάσεις που η νοσηλεύτρια μπορούσε να χρησιμοποιήσει, αν η κυρία Hixton δεν 

ήθελε να παρακολουθήσει άλλες συνεδρίες;

Έτοιμαστείτε για την Έξέταση NCLEX!

Σημεία Κλειδιά

•	 όι άνθρωποι διαδραματίζουν πολλούς ρόλους και έχουν 
πολλές στενές σχέσεις σε όλο τον βίο τους.

•	 Όταν γηράσκουν, καταλήγουν να χάνουν αυτούς τους 
ρόλους και να αλλάζουν τις σχέσεις και η θλίψη είναι 
φυσιολογική αντίδραση.

•	 Εφόσον η αντίδραση θλίψης είναι σοβαρή, το ηλικιωμέ-
νο άτομο μπορεί να χάσει όλο το ενδιαφέρον του για τη 
ζωή του. 

•	 όι θλιμμένοι άνθρωποι συχνά είναι απρόθυμοι να συμμε-
τέχουν ακόμη και στη φυσιολογική καθημερινή φροντίδα 
ή στις φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες. 

•	 Για να σταματήσουν τη θλίψη, οι νοσηλευτές πρέπει 
να προσπαθούν να κτίζουν σχέση εμπιστοσύνης με την 
οποία το ηλικιωμένο άτομο μπορεί να κατεργάζεται την 
απώλεια της θλίψης. Πιστεύεται ότι αυτό θα κάνει το 
άτομο να βρει νέο νόημα στη ζωή του και να οικοδομεί 
νέες σχέσεις.

•	 τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να απομονώνονται από την 
κοινωνική αλληλοσχέτιση. 

•	 η κοινωνική απομόνωση μπορεί να προέρχεται από ανα-
ποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης θλίψης ή από 
μειωμένη δυναμική της οικογένειας. 

•	 όι ρόλοι και οι σχέσεις διατηρούνται μέσω της επικοι-
νωνίας με άλλα άτομα. 

•	 Εφόσον η ικανότητα επικοινωνίας με άλλα άτομα μειώ-
νεται (όπως στην περίπτωση με πολλές από τις συνηθι-
σμένες διαταραχές της γήρανσης, για παράδειγμα το 
εγκεφαλικό επεισόδιο ή την άνοια), η ικανότητα διατή-
ρησης σχέσεων επηρεάζεται. 

•	 τα ηλικιωμένα άτομα με μειωμένη επικοινωνία είναι πιθα-
νόν να αισθάνονται απομονωμένα από την οικογένεια και 
τους φίλους και από φυσιολογικές κοινωνικές επαφές.

•	 όι νοσηλευτές, οι οποίοι δουλεύουν με ηλικιωμένους 
πρέπει να κατανοούν τις επιδράσεις των μεταβολών σε 
ρόλους και σε σχέσεις.

•	 η κατανόηση της σημασίας αυτών των απωλειών κάνει 
ικανούς τους νοσηλευτές να εκτιμούν τη συμπεριφορά 
των ηλικιωμένων περισσότερο αποτελεσματικά και να 
σχεδιάζουν παρεμβάσεις ευεργετικές. 

Έπιπλέον πηγές μάθησης

Ο.Μ.  ανατρέξετε στον όδηγό Μελέτης στις σελίδες 409–
424 για επιπρόσθετες δραστηριότητες μάθησης, ώστε να 
σας βοηθήσουν να εμπεδώσετε το περιεχόμενο του κεφα-
λαίου. 

Έρωτήσεις ανασκόπησης για την Έξέταση NCLEX

1.  Μία ηλικιωμένη γυναίκα χήρεψε περίπου πριν από ένα 
έτος. η φυσιολογική αναμενόμενη συμπεριφορά σε 
αυτό το στάδιο θρήνου περιλαμβάνει:
1. απώλεια όρεξης, μεταβολές ύπνου και δυσκολία 

λήψης αποφάσεων 
2.  Βελτιωμένη ενέργεια, ενδιαφέρον για νέες δραστη-

ριότητες και στόχους 
3.  ανησυχία, φτωχή μνήμη και ευερεθιστότητα 
4.  Κλάμα, κοινωνική απομόνωση και απώλεια συγκέ-

ντρωσης 
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2.  Ένα ηλικιωμένο άτομο επιδεικνύει παθητική συμπερι-
φορά, απάθεια και απροθυμία να συμμετάσχει στην 
καθημερινή φροντίδα ή στις δραστηριότητες. Μιλά για 
έλλειψη ελέγχου στη ζωή του. η πιο κατάλληλή νοση-
λευτική διάγνωση είναι:
1.  Άγχος
2.  Φόβος
3.  αλλαγμένη αυτοεκτίμηση
4.  αδυναμία

3.  τα χαρακτηριστικά που τοποθετούν ένα ηλικιωμένο 
άτομο σε αυξημένο κίνδυνο για κοινωνική απομόνωση 
περιλαμβάνουν: (επιλέξτε όσα ταιριάζουν)
1.  Μεταβολές αισθητικότητας
2.  Μειωμένη φυσική κινητικότητα
3.  αυξημένη ηλικία
4.  Περιορισμένες οικονομικές πηγές
5.  ακράτεια
6.  Φυσική δυσμορφία
7.  ανήκει σε μία εθνική μειονότητα

4.  η πιο κατάλληλη παρέμβαση για να εφαρμόσει κανείς 
σε έναν ηλικιωμένο ασθενή που πάντα μένει μέσα στο 
δωμάτιό του είναι:
1.  Πείτε στο ηλικιωμένο άτομο «Είναι ώρα να βγείτε 

έξω και να δείτε κόσμο».
2.  Χρησιμοποιήστε μία αναπηρική καρέκλα για τη με-

ταφορά του ηλικιωμένου προς το δωμάτιο δραστη-
ριοτήτων.

3.  Ξοδέψτε χρόνο συζητώντας μαζί του τις ανησυχίες 
του. 

4.  Καλέστε την οικογένεια και ζητήστε να επισκέπτο-
νται τον ηλικιωμένο πιο συχνά. 

5.  το άτομο που είναι πιθανότερο να παρουσιάσει προ-
βλήματα σχέσεων είναι εκείνο που:
1.  Έχει ευρύ οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
2.  Έχει λίγα ενδιαφέροντα.
3.  του αρέσουν οι μοναχικές δραστηριότητες και 

καταστάσεις, «Μου αρέσει να με αφήνουν μόνο 
μου». 

4.  Έχει πολλαπλές χρόνιες παθολογικές διαταραχές.

6.  ό νοσηλευτής που είναι υπεύθυνος θέλει να βοηθήσει 
πιο κατάλληλα την ανταπόκριση του μη αδειοδοτημέ-
νου προσωπικού σε θρηνόντες ενοίκους μιας μονάδας 
μακροχρόνιας φροντίδας. Για να αναπτύξει ένα αποτε-
λεσματικό εκπαιδευτικό σχέδιο, ο νοσηλευτής:
1.  Θα αναζητούσε σε άρθρα σύγχρονων περιοδικών για 

ιδέες.
2.  Θα ρωτούσε το προσωπικό τι θα το βοηθούσε κα-

λύτερα.
3.  Θα ρωτούσε τους ασθενείς τι νομίζουν ότι χρειάζε-

ται το προσωπικό να γνωρίζει.
4.  Θα ζητούσε συμβουλή από τον διευθυντή της νο-

σηλευτικής υπηρεσίας για ιδέες. 
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