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 Ο συνεχής, λοιπόν, επιπολασμός παγκοσμίως των ατόμων που ασθενούν 
από άνοια έχει καθορίσει δυσμενώς τις πολιτικό-οικονομικο- κοινωνικές 
μεταβλητές  στη σύσταση και ποιότητα ζωής  της σύγχρονης κοινωνίας 
και αυτό αφυπνίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη

 α. μελέτη της προνοσηρής νοητικής λειτουργίας (την λειτουργική 
κατάσταση  του ατόμου πριν από την σαφή εκδήλωση των ανοϊκών 
συνδρόμων) 

 β. για την εκτίμηση του νοητικού λεξικού ως παράγοντα πρόβλεψης της 
αρχόμενης εγκεφαλικής δυσλειτουργίας 

 γ. και τη συγκρότηση ειδικών για το πληθυσμό προγραμμάτων πρόληψης 
και στήριξης των εν δυνάμει νοητικά νοσούντων.

Εισαγωγή



• Η διεθνής βιβλιογραφία έχει επικεντρωθεί στη μελέτη εκτίμησης νοητικού 
λεξικού με ειδικά νευροψυχολογικά εργαλεία  και τη σύνδεσή του με την 
εμφάνιση νοητικής έκπτωσης και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων ενώ στην 
ελληνική βιβλιογραφία διεξάγονται έρευνες για την αξιολόγηση των 
μεταφρασμένων νευροψυχολογικών εργαλείων εκτίμησης νοητικού λεξικού 
(όπως το σουηδικό SLDT)

• Στα ελληνικά προκειμένου να εκτιμηθεί το νοητικό λεξικό η έρευνα διεξάγεται 
με τη χρήση ενός μεταφρασμένου νευροψυχολογικού εργαλείου λεξιλογικής 
απόφασης (Η Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού)

• Στάθμιση της ελληνικής δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε μη φαρμακευτικές 
συνθήκες παρέμβασης,  σε υποκείμενα με ΗΝΔ

Εισαγωγή-Ερευνητικό υπόβαθρο



Παρούσα έρευνα στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ 
Ερευνητικές υποθέσεις 

• Η Αναθεωρημένη Δοκιμασία 
Νοητικού Λεξικού (διατριβή 
Νεοφυτίδου, 2018) 
δοκιμάστηκε σε άτομα με 
ΗΝΔ  σε ειδικό πειραματικό 
περιβάλλον μη 
φαρμακευτικής παρέμβασης  
όπως είναι το πρόγραμμα 
εκμάθησης και χρήσης 
υπολογιστών. 

• Στόχος να εξεταστεί : 

αν η εκμάθηση /χρήση 
της γλώσσας των 
υπολογιστών σε άτομα 
με ΗΝΔ συνδέεται με 
αλλαγές στο νοητικό 
τους λεξικό.



Ερευνητικές υποθέσεις

Η επιλογή της συγκεκριμένης 
συνθήκης έγινε διότι έχει 
διαπιστωθεί ερευνητικά ότι 

• η εκπαίδευση σε υπολογιστές 
επέφερε μία βελτίωση των 
γνωστικών λειτουργιών, όπως η 
προσοχή,  η μνήμη στην 
κατονομασία λέξεων, στη λεκτική 
ικανότητα κατανόησης, στο 
γραπτό λόγο, όπως ακόμη και μία 
συναισθηματική βελτίωση  

Το βασικό ερευνητικό 
ερώτημα είναι το εξής:

• αν η εκμάθηση και η χρήση 
υπολογιστών σε άτομα με 
ΗΝΔ συνδέεται με αλλαγές 
στο νοητικό τους λεξικό και 
μπορεί να επιδράσει 
θετικά.



Περιγραφή του έργου: 
Η/Υ και νοητικό λεξικό 

• Η έρευνα διεξήχθη στο κέντρο Ημέρας για το Αλτσχάιμερ 
«’Αγιος Ιωάννης», όπου οι συμμετέχοντες με ΗΝΔ 
παρακολουθούν 1-2 φορές την εβδομάδα (3 μήνες περίπου) 
ένα συστηματικό πρόγραμμα εκμάθησης και χρήσης των 
υπολογιστών καθοδηγούμενοι από ειδικό καθηγητή της 
πληροφορικής  



Περιγραφή της πειραματικής ομάδας

• Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα Η/Υ:

Ερευνητική 
ομάδα

Φύλο
Άντρες      Γυναίκες 

Ν      %      Ν         %

Ηλικία

Μ.Ο         Τ.Α

Εκπαίδευση

Μ.Ο           Τ.Α

Πειραματική 
ομάδα Η/Υ 4     20%    16 80%  69,75 6,67 11,35 4,2



Αποτελέσματα Γενικού λεξιλογίου πριν/μετά  την 
παρέμβαση

Νοητικό λεξικό ΠΡΙΝ_ Γενικό λεξιλόγιο

Παρέμβαση 95%Confidence Interval for Mean

Mean LowerBound UpperBound

Πληροφορική 49.85 46.68 53.02

Νοητικό Λεξικό ΜΕΤΑ_ Γενικό λεξιλόγιο

Παρέμβαση 95%Confidence Interval for Mean

Mean LowerBound UpperBound

Πληροφορική 54.60 53.93 55.27



Αποτελέσματα-Ειδικό λεξιλόγιο Παρέμβασης

Κατάσταση ΜΕΤΑ_ Ειδικό λεξιλόγιο

Παρέμβαση
95%Confidence Interval for Mean

Mean
LowerBound

UpperBound

Πληροφορική 39.30
38.65

39.95



Αποτελέσματα-γενικό λεξιλόγιο (στις 
παρεμβάσεις) 

Αξιολόγηση Κατάσταση πριν/μετά
παρέμβαση-Υπολογιστές

Πάνω από 60% 29, 9

Κάτω από 60%



Αποτελέσματα -ειδικό λεξιλόγιο

• Η κατάσταση των συμμετεχόντων στην 
πληροφορική σχετικά με το ειδικό λεξιλόγιο 
ανέδειξε ότι στην κατηγορία «πάνω από 60%» 
(δηλ. πάνω από τη βάση-ικανοποιητικό σκορ) 
έφερε το ποσοστό των 24,2% 



Αξιολόγηση γενικού λεξιλογίου πριν/μετά την 
παρέμβαση 

Αξιολόγηση Πληροφορική
%

βελτιώθηκε 60

στάσιμος/σταθερός 35

χειροτέρευσε 5



Αξιολόγηση γενικού λεξιλογίου στην 
πληροφορική στο σύνολο των παρεμβάσεων

Αξιολόγηση Πληροφορική
%

βελτιώθηκε 36,4% 

στάσιμος/σταθερός 30,4% 

χειροτέρευσε 7,1



Αποτελέσματα

• Σύμφωνα με την Πολυπαραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, παρατηρήθηκε 
ότι:

• οι γυναίκες της ηλικιακής ομάδας «65-74 ετών» παρουσιάζουν βελτίωση 
στην παρέμβαση με αντικείμενο την Πληροφορική

• άντρες ηλικίας «55-64 ετών» με εκπαίδευση «πάνω από 9 έτη» στην 
παρέμβαση «Πληροφορική» παρουσιάζουν βελτίωση στο γενικό λεξιλόγιο



Συμπεράσματα
• Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε ότι η πληροφορική (που 

βασίζεται σε γνωστικές λειτουργίες) συμβάλλει σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην βελτίωση της γνωστικής κατάστασης 
και στην ενεργοποίηση του νοητικού λεξικού των ατόμων με 
ΗΝΔ.

• Φάνηκε ότι από την ομάδα των ατόμων τρίτης ηλικίας με 
ΗΝΔ οι νεότεροι  σε ηλικία και με ανώτερο επίπεδο 
μόρφωσης επωφελούνται περισσότερο από τη συμμετοχή 
τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των γνωστικών 
λειτουργιών τους  



Επίλογος
• Τα δεδομένα της έρευνάς μας επικύρωσαν την ερευνητική 

θέση ότι τα προγράμματα χρήσης και εκμάθησης της γλώσσας 
του υπολογιστή μπορούν να συμβάλλουν θετικά και 
ενισχυτικά   στη γενική γλώσσα των ατόμων τρίτης ηλικίας με 
ΗΝΔ που αφορά το νοητικό λεξικό και του οποίου η κατάσταση 
συνδέεται με την προνοσηρή γνωστική λειτουργία. 

• Το εύρημα αυτό αναδεικνύει την αξία και  σημαντικότητα 
υλοποίησης  μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων σε άτομα με 
ΗΝΔ  με έμφαση στην εκμάθηση της ειδικής γλώσσας του 
υπολογιστή. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


