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Γενικά 
Κάθε άνθρωπος που έχει την δυνατότητα να φροντίζει τον

εαυτό του, έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό
του. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν νιώθει ότι είναι εξαρτημένος από τους
ανθρώπους που τον περιβάλουν.

Συνεπώς, ένα παιδί ή ένας ενήλικας με δυσκολίες κίνησης,
θα πρέπει  να βοηθηθεί  και  να εκπαιδευτεί,  ώστε να γίνει  όσο το
δυνατόν ανεξάρτητος, σε ότι αφορά την φροντίδα του εαυτού του. 

Η σημαντικότητα της διατροφής 

Η  διατροφή  είναι  πολύ
σημαντική. Άνθρωποι με αναπηρίες οι
οποίοι  δεν  τρώνε  μόνοι  τους  είναι
πιθανό  να  μην  λαμβάνουν  αρκετή
τροφή. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος
είναι πιθανό να αρρωστήσουν.

Ένα  άτομο  με  αναπηρία
πρέπει  να  έχει  μια  ισορροπημένη
διατροφή,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει
προσαρμοσμένες ποσότητες τροφής κ
υγρών  συνδυασμένη  με  κάποια
βοηθήματα  και  τα  φάρμακα τους,  εάν  χρειάζεται.  Παραδείγματος
χάριν,  άνθρωποι  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να  αφοδεύσουν  συχνά
πρέπει να προσθέσουν κάποιο τεχνητό βοήθημα ή να κάνουν κάποια
ανάλογη διατροφή.

Αν το άτομο ήταν ικανό να τρώει μόνο του πριν αρχίσει να
ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας, τότε θα πρέπει να εκπαιδευτεί να
τρώει όπως πριν. 
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Καθαριότητα - Υγιεινή 

Η διατήρηση  της  καθαριότητας
βοηθά  στην  πρόληψη ασθενειών. Έτσι,
θα πρέπει το άτομο να  πλένει  τα χέρια
του με σαπούνι και νερό αρκετές φορές
την ημέρα κ ιδιαίτερα πριν και μετά το
φαγητό. 

Επίσης, είναι καλό το άτομο να
πλένει  μόνο  του  τα  σκεύη  που
χρησιμοποιεί για την  διατροφή του και
να  μάθει  να  χρησιμοποιεί  τις  οικιακές
συσκευές.

Τρόπος καθίσματος κατά την διάρκεια του φαγητού 

Το άτομο θα πρέπει να κάθεται άνετα κατά την
διάρκεια  του  φαγητού.  Αν  είναι  δυνατό  θα
πρέπει  να  κάθεται  σε  μια  θέση  τέτοια  που να
έχει  ελεύθερα  τα  χέρια
του. 

Αν το άτομο δεν μπορεί να καθίσει μόνο του
με  τα  χέρια  ελεύθερα,  τότε  θα  πρέπει  να
βοηθηθεί ως ακολούθως:
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Ο  βοηθάς  κάθεται  στην  μια  πλευρά  του  ατόμου  και  τον
υποστηρίζει με το χέρι του. Μ’ αυτόν τον τρόπο το  άτομο έχει τα
χέρια του απελευθερώνονται και να τα χρησιμοποιήσει για να φάει
και να πιει. 

Επίσης,  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ένα
πλαίσιο  γύρω  από  το  άτομο,  έτσι  ώστε  να
υποστηρίζεται το σώμα του και τα χέρια του
να απελευθερώνονται. 

Είναι  επίσης  πιθανό,  το  άτομο  να
μπορεί  να  καθίσει  σε  μια  καρέκλα  και  να

στηριχθεί σε ένα τραπέζι, προκειμένου να
υποστηρίξει το σώμα του για να μπορεί να
φάει και να πιει. 

Η  στήριξη  μπροστά  από  το  σώμα
βοηθά το άτομο να
κρατήσει το κεφάλι
του  και  να  το
εμποδίσει  να  πέσει
προς τα πίσω. 

Αν το άτομο δεν μπορεί να κρατήσει
το κεφάλι του, τότε ο βοηθός θα πρέπει να
τοποθετήσει  το  χέρι  του  πίσω  από  τον  λαιμό,  ώστε  να  το
χρησιμοποιήσει ως υποστήριγμα.

Αν  ο  βοηθός  τοποθετήσει  το  χέρι
του  κάτω  από  το  πηγούνι  του  ατόμου,
μπορεί  να  αποτρέψει  πιθανή  πτώση  του
κεφαλιού προς τα μπρος. 

Επίσης,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί
ένα  κολάρο  (κηδεμόνας)  προκειμένου  να
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παραμείνει σταθερό το κεφάλι του ατόμου. 

Αν το κεφάλι του ατόμου γυρίζει ανεξέλεγκτα προς την μια
πλευρά, τότε ο βοηθός θα πρέπει να καθίσει στην αντίθετη πλευρά
και  να  κρατήσει  με  το  ένα  χέρι  το  πρόσωπο  ώστε  να  κοιτάζει
μπροστά. 

Βασικά σημεία κατά την έναρξη της εκπαίδευσης 

Ο βοηθός θα πρέπει  να αφήσει
το άτομο να τρώει και να πίνει αργά, με
τον ρυθμό που το ίδιο αισθάνεται άνετα.
Δεν  θα  πρέπει  να  προσπαθήσει  να
επισπεύσει την διαδικασία. 

Κατά  την  αρχική  περίοδο  που
εκπαιδεύεται  το  άτομο  είναι  πιθανό  να
μην μπορεί να φάει ένα ολόκληρο γεύμα
χωρίς βοήθεια.  Ο βοηθός θα πρέπει  να
αφήσει το άτομο να φάει μόνο του όσο
το  δυνατόν  περισσότερο  και,  στην
συνέχεια να το βοηθήσει για το υπόλοιπο. 

Ο βοηθός θα πρέπει να δείχνει την
ευχαρίστησή του κάθε φορά που το άτομο
μαθαίνει ή εξελίσσεται στην διαδικασία της
μάθησης.  Αυτό  αποτελεί  ενθάρρυνση για
περισσότερη προσπάθεια. 
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Φαγητό 

Μεταφορά της τροφής στο στόμα 

Η  μεταφορά  του  φαγητού  στο
στόμα μπορεί να γίνει είτε με το ένα ή
και  τα  δύο χέρια.  Φυσικά το  άτομο θα
πρέπει  να  διδαχθεί  να  λαμβάνει  την
τροφή και να την μεταφέρει.

Αν  υπάρχει  πρόβλημα  στην
σύλληψη του κουταλιού ή του πιρουνιού,
είναι  πιθανό  η  προσθήκη μιας  παχύτερης
λαβής  να  το  κάνει  πιο   εύχρηστο  και
εύληπτο. 

Αν  το  άτομο  δεν  έχει  δάκτυλα  ή  δεν  μπορεί  να  τα
χρησιμοποιήσει ώστε να κρατήσει ένα κουτάλι ή ένα πιρούνι, τότε
θα πρέπει να κατασκευαστεί μια ταινία με ένα είδος “τσέπης” στην
οποία θα προσαρμόζεται το κουτάλι ή το πιρούνι. 

Η  ταινία  θα  πρέπει,  κατά  την  διάρκεια  του  φαγητού,  να
προσαρμόζεται σταθερά στο χέρι του ατόμου. 

Με τον τρόπο αυτό το άτομο που δεν έχει ή δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει  τα  δάκτυλά  του  αποκτά  την  δυνατότητα  να
μεταφέρει μόνο του την τροφή από το πιάτο στο στόμα του.

Η ταινία  θα πρέπει  να  κατασκευαστεί  όπως  φαίνεται  στο
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σχήμα. Το ιδανικό πλάτος για την ταινία είναι περίπου το μισό του
μήκους ενός δακτύλου, ενώ η “τσέπη” προσαρμόζεται περίπου στην
μέση της κατασκευής.

Η λαβή του κουταλιού τοποθετείται μέσα στην “τσέπη” και
κατόπιν η ταινία δένεται στον καρπό του ατόμου. 

 Είναι πιθανό το άτομο να μην έχει
την δύναμη να σηκώσει το χέρι του μέχρι
το στόμα. Αν ισχύει αυτό τότε το άτομο θα
βοηθηθεί αν στηρίξει τον αγκώνα του στο
τραπέζι ή στο γόνατό του. 

Επίσης,  είναι  δυνατό  να
χρησιμοποιηθεί τα άλλο χέρι, προκειμένου
να υποστηριχθεί η κίνηση. 

Είναι,  επίσης  πιθανό,  το  άτομο  να  μην  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει κανένα από τα δύο χέρια του για να μεταφέρει την
τροφή του στο στόμα. Αν ισχύει αυτό, τότε το άτομο ίσως να μπορεί
να  εκπαιδευτεί  και  να  σκύβει  το  κεφάλι  στο  πιάτο  και  να  τρώει
απευθείας,  χωρίς  την  μεσολάβηση  κουταλιού  ή  πιρουνιού.  Στην
περίπτωση αυτή ίσως να χρειαστεί η τοποθέτηση ενός αντικειμένου
με  ,  κάποιο  βάρος δίπλα από το πιάτο,  έτσι  ώστε αυτό να μένει
σταθερό. 
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Εισαγωγή της τροφής στο στόμα 

Το  άτομο  θα  πρέπει  να  διδαχθεί  να  τρώει  και  να  πίνει
ανάλογα με τον τρόπο που τον ευκολύνει αλλά με το πέρας του
χρόνου θα πρέπει να μάθει να φέρνει την τροφή μπροστά στο στόμα
.

Η ποσότητα της τροφής ή των υγρών που θα μεταφέρει στο
στόμα θα πρέπει  να είναι  μικρές για να μπορεί να γίνει σωστά η
μάσηση. Επίσης, το άτομο θα πρέπει να διδαχθεί να συγκρατεί την
τροφή του στο στόμα με τα χείλη και όχι με τα δόντια. 

Είναι  πιθανό  το  άτομο  να
εξάγει την τροφή του από το στόμα σε
περίπτωση που αυτή τοποθετηθεί στην
μέση της γλώσσας. Για να αποφύγουμε
κάτι τέτοιο θα ήταν καλό η τροφή να
τοποθετείται  στην  μια  πλευρά  της
γλώσσας  και  κατόπιν  στην  άλλη
πλευρά. 

Επειδή  το  κεφάλι  του  ατόμου
μπορεί να πέφτει προς τα πίσω, θα χρειάζεται υποστήριξη, από τον
βοηθό. Αυτό θα συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της γλώσσας από
την  πλευρά  του  ατόμου  για  να  γίνει  πιο  ορθά  η  μεταφορά  της
τροφής.

Μάσηση και κατάποση 

Το
άτομο  θα
πρέπει  να
εκπαιδευτεί
ώστε  να
κρατά  το
κεφάλι  σε
ευθεία  θέση  όταν  καταπίνει  τροφή  ή
υγρά.  Όταν  το  κεφάλι  βρίσκεται  σε
κάποια  άλλη  θέση,  τότε  η  κατάποση
γίνεται δύσκολη και επικίνδυνη για την
υγεία.

Για να γίνεται καλύτερα η μάσηση και η 
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κατάποση θα ήταν εύχρηστο να εκπαιδευτεί το άτομο να το κάνει με
κλειστά τα χείλη. 

Αν το κάτω χείλος πέφτει και
δεν μπορεί να συγκρατηθεί στην θέση
του,  τότε  το  άτομο  θα  πρέπει  να
διδαχθεί να το κρατά με τα δάκτυλα. 

Αν το άτομο δεν μπορεί  να
μασήσει,  τότε  θα  πρέπει  να
εκπαιδευτεί  προκειμένου  να  το
πραγματοποιήσει.  Η διαδικασία,  που
θα πρέπει να ακολουθήσει ο βοηθός
έχει ως εξής:

Τοποθετεί  το  χέρι  του
ατόμου  πάνω  στις  γνάθους  του.
Κατόπιν, τοποθετεί το δικό του χέρι
πάνω  στο  χέρι  του  ατόμου.  Έτσι,
κρατά τα χείλη του ατόμου κλειστά
και κινεί τις γνάθους με το χέρι του. 

Αν  το  κεφάλι  του  ατόμου  πέφτει  προς  τα  πίσω,  τότε  ο
βοηθός το υποστηρίζει με το χέρι του. 

Όταν  υπάρχει  δυσκολία  στην
κατάποση  τροφής  ή  υγρών  από  το
άτομο,  τότε  θα  πρέπει  να  βοηθηθεί
προκειμένου  να  το  επιτύχει.  Ο  βοηθός
με  δύο  δάκτυλα,  τρίβει  απαλά  και  με
κατεύθυνση προς τα κάτω, το μπροστινό
μέρος  του  λαιμού  του  ατόμου,
βοηθώντας  την  προσπάθεια  του  να
καταπιεί. 
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Πόση 

Πιάσιμο κυπέλλου και μεταφορά στο στόμα 

Όπως διδάχθηκε στην μεταφορά της τροφής που μπορούσε
να επιτευχθεί είτε με το ένα χέρι ή και με τα δυο, το ίδιο θα τον
εκπαιδεύουμε για το πιάσιμο το κυπέλλου. 

Το κύπελλο μπορεί να έχει μια ή δύο λαβες, ανάλογα με τις
δυνατότητες  του  ατόμου  και  με  στόχο  να  διευκολύνεται  στην
σύλληψή του. 

Εισαγωγή του υγρού στο στόμα και κατάποση 

Αν  το  άτομο  δεν  μπορεί  να
κρατήσει ένα κύπελλο ή να το μεταφέρει
στο στόμα, τότε θα πρέπει  να διδαχθεί
να  πίνει  υγρά  χρησιμοποιώντας
καλαμάκι  ή  τα  ειδικά  ποτηράκια  που
έχουν ενσωματωμένο καλαμάκι. 

Στην  περίπτωση  που  το  άτομο
δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  το
καλαμάκι, τότε θα πρέπει να διδαχθεί να
πίνει  υγρά  χρησιμοποιώντας  ένα
κουτάλι. 
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Ατομική καθαριότητα

Η  ατομική  καθαριότητα  είναι  πολύ  σημαντική  γιατί  η
έλλειψή της προκαλεί ασθένειες. Το άτομο θα πρέπει να το γνωρίζει
καλά αυτό, καθόσον η φροντίδα της καθαριότητας συμβάλλει στην
διατήρηση της καλής υγείας. 

Πλύσιμο και μπάνιο 

Το  άτομο  που  έχει  δυσκολίες  κίνησης  θα  πρέπει  να
εκπαιδευτεί, σε ότι αφορά την διαδικασία πλυσίματος και μπάνιου,
με  τρόπο  ο  οποίος  θα
είναι  εύκολος  και
ασφαλής.
Παραδείγματος  χάριν,
το  άτομο  μπορεί  να
κάνει  μπάνιο  ενώ
κάθεται  κάτω  από  μια
βρύση  ή  μέσα  σε  μια
λεκάνη  με  νερό,
ρίχνοντας  νερό  στο
σώμα του. 

Αν το άτομο δεν
γνωρίζει  τον  τρόπο  να
πλένει  το  σώμα  του,
τότε  θα  πρέπει  να
διδαχθεί  πώς  να  ρίχνει
το νερό πάνω του και να
χρησιμοποιεί το σαπούνι
ή το σαμπουάν.

Μερικοί
άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν οκλαδόν ή να σταθούν όρθιοι.
Ή,  ενδεχομένως, δεν μπορούν να σταθούν για αρκετή ώρα. Στην
περίπτωση αυτή μπορούν να καθίσουν σε κάποιο σκαμνί ή καρέκλα,
για όσο χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώσουν το μπάνιο τους.

Είναι  πολύ  σημαντικό  για  το  άτομο  να  αποκτήσει  την
συνήθεια και να πλένει το σώμα και το κεφάλι του καθημερινά.

Αν  το  άτομο  δεν  μπορεί  να  πιάσει  το  σαπούνι,  τότε  ο
βοηθός μπορεί να το δέσει με ένα σπάγκο γύρω από το λαιμό του
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ατόμου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί
μια  τρύπα στο  μέσον  του  σαπουνιού,  στην  οποία  θα  περαστεί  ο
σπάγκος.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το άτομο δεν μπορεί να κινήσει
το χέρι και συνεπώς δεν μπορεί να φθάσει σε κάποια σημεία του
σώματος του.  Τότε ο  βοηθός θα πρέπει  να δείξει  στο άτομο τον
τρόπο να χρησιμοποιεί μια βούρτσα με μακριά λαβή, έτσι ώστε να
μπορεί να σαπουνίζει και να πλένει όλα τα σημεία του σώματος του.

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου το άτομο δεν μπορεί να
κινηθεί από το κρεβάτι, με συνέπεια ο τρόπος καθαριότητας του να
γίνεται επάνω στο κρεβάτι.

Μετακίνηση και μπάνιο  

Είναι  πολύ σημαντική η μετακίνηση του ατόμου προς και
από  το  μπάνιο.  Αν  το  άτομο  δεν  μπορεί  να  πάει  μόνο  του  στο
μπάνιο, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να βοηθηθεί από κάποιον άλλο. 

Διαμόρφωση του μπάνιου

Υπάρχει  πιθανότητα  να  χρειαστεί  να  γίνουν  κάποιες
διαμορφώσεις  στο  χώρο  του  μπάνιο.  Να  τοποθετηθεί  κάποια
επιπλέον επιφάνεια ή καρέκλα για να βοηθήσει στην στήριξη του
σώματος  του  ατόμου.  Επίσης  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί
αντιολισθητικό δάπεδο και χώρο για το κινείται το αμαξίδιο.

Στοματική καθαριότητα 

Το  πλύσιμο των δοντιών
είναι μια  δραστηριότητα η οποία
θα πρέπει να γίνεται καθημερινά.

Η  καθαριότητα  των
δοντιών  γίνεται  με
οδοντόβουρτσα  (χειροκίνητη  ή
ηλεκτρική) και οδοντόπαστα.

Η  οδοντόβουρτσα  θα
πρέπει να κινείται με κατεύθυνση
από τα ούλα προς τις αιχμές των
δοντιών.  Επίσης,  τα  δόντια  θα
πρέπει  να καθαρίζονται  από την
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εσωτερική και από την εξωτερική τους πλευρά. Κατά την στοματική
καθαριότητα θα πρέπει επίσης να καθαρίζονται και τα δόντια που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της στοματικής κοιλότητας. 

Τέλος, το στόμα ξεπλένεται με άφθονο νερό. 

Χτένισμα μαλλιών 

Το  χτένισμα  των  μαλλιών
είναι  μια δραστηριότητα η οποία θα
πρέπει να  γίνεται καθημερινά..

Υπάρχουν  άνθρωποι,  οι
οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν τα
χέρια τους και να φθάσουν τα μαλλιά
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθά
μια χτένα με μακριά λαβή.

Μια  άλλη  μέθοδος  που
μπορεί να βοηθήσει, είναι η στήριξη
του ατόμου σε  κάποιο τραπέζι  κατά
την διάρκεια του χτενίσματος. 

Φροντίδα των νυχιών

Το κόψιμο των νυχιών είναι μια δραστηριότητα η οποία θα
πρέπει  να  γίνεται  σε  τακτά  διαστήματα,  χρησιμοποιώντας
νυχοκόπτη. 

Η  καθαριότητα  των  νυχιών  θα  πρέπει  να  γίνεται  σε
καθημερινή βάση, με την χρήση βούρτσας, σαπουνιού και νερού. 

Αν το άτομο δεν μπορεί  μόνο του να φροντίσει  τα νύχια
του, τότε θα πρέπει να βοηθηθεί προκειμένου να το πράξει. 

Πλύσιμο ρούχων

Το  πλύσιμο  των
ρούχων  είναι  μια
δραστηριότητα για την σωστή
καθαριότητα  των  ενδυμάτων.
Το  άτομο  θα  είναι  καλό  να
μάθει  την  χρήση  του
πλυντηρίου αλλά και να πλένει
κάποια ρούχα στο χέρι.  Είναι
καλό, για λόγους αυτονομίας,
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το  άτομο να πλένει  μόνο του τα  ρούχα του και  οπωσδήποτε  θα
πρέπει να φορά καθαρά ρούχα κάθε φορά που πλένει το σώμα του. 

Χρήση του αποχωρητηρίου

Το  άτομο  θα  πρέπει  να
χρησιμοποιεί  το  ίδιο  αποχωρητήριο
με  τα  υπόλοιπα  μέλη  της
οικογένειας.  Φυσικά  θα  είναι  με
τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο που να
τον εξυπηρετεί.

Αν το άτομο δεν μπορεί  να
πάει  μόνο  του  στο  αποχωρητήριο,
τότε  θα  πρέπει  να  ληφθεί  μέριμνα
για την μεταφορά του.

Αν  το  άτομο  δυσκολεύεται
να  καθίσει  στην  τουαλέτα,  τότε  θα
πρέπει  να  στερεωθούν  δύο  ράβδοι
εκατέρωθεν  της  λεκάνης,  οι  οποίες
θα χρησιμοποιούνται ως στήριγμα. 

Στην  περίπτωση  που  δεν
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  η
τουαλέτα,  τότε  υπάρχουν  άλλοι  εναλλακτικοί  τρόποι  όπως  ο
καθετήρας ή κάποιο δοχείο. 

Η σωστή καθαριότητα του σώματος μετά από κάθε χρήση
της τουαλέτας ή του δοχείου είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και το
καλό πλύσιμο των χεριών. 
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Ντύσιμο

Η  δυνατότητα  να  ντύνεται  και  να
γδύνεται.  αυτόνομα  κάποιος  είναι  πολύ
σημαντική. Όταν το άτομο μπορεί να ντύνεται
και να γδύνεται μόνο του, τότε δεν αισθάνεται
εξαρτημένο  από  τους  άλλους  ανθρώπους.
Επίσης,  είναι  πολύ  σημαντικό  το  άτομο  να
φορά  ενδύματα  που  του  αρέσουν  και  το
κάνουν να αισθάνεται άνετα και όμορφα. 

Αρχή εκπαίδευσης 

Αν  το  άτομο  μπορούσε  να  ντύνεται  μόνο  του,  χωρίς
βοήθεια, πριν αρχίσει να έχει δυσκολία κίνησης, τότε καλό θα είναι
να αρχίσει να προσπαθεί να ντύνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Ο τρόπος
ντυσίματος  μπορεί  να  αλλάξει  ανάλογα  με  το
άτομο έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικός. 

Κατά  την  αρχή  εκπαίδευσης  είναι
ευκολότερα  για  το  άτομο  να  μάθει  πώς  να
γδύνεται. 

Αφού  το  άτομο  μάθει  να  βγάζει  τα
ρούχα του, κατόπιν μπορεί να μάθει και πώς να
τα φορά. 

Σημαντική  είναι  η  επιλογή  της  θέσης
που θα έχει το άτομο για να κάνει το ντύσιμο
του πιο εύκολο. 

Για κάποια άτομα δεν είναι  εύκολο να
σταθεί  αρκετά  ώρα  όρθιο,  τότε  θα  πρέπει  να
μάθει να ντύνεται ενώ κάθεται στο έδαφος, μια
καρέκλα  ή  σε  ένα  κρεβάτι.  Ακόμα  μπορεί  να
γίνει ενώ στηρίζεται σε έναν τοίχο.

Όπως μπορεί να μάθει να ντύνεται από ξαπλωτή θέση στην
περίπτωση που το άτομο δεν μπορεί  να καθίσει  ή δεν μπορεί  να
παραμείνει καθισμένο για αρκετή ώρα.

Γδύσιμο 

Όταν το άτομο φορά παντελόνι, τότε θα πρέπει να μάθει να
βγάζει  πρώτα  το  δυνατότερο  πόδι,  και  στην  συνέχεια  το  πιο
αδύνατο. 

Το ίδιο ισχύει αν το άτομο φορά μπλούζα με μανίκια, θα
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πρέπει  να  μάθει  να  βγάζει  πρώτα  το  δυνατότερο  χέρι,  και  στην
συνέχεια  το  πιο  αδύνατο.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  έχει  ελεύθερο  το
δυνατότερο χέρι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει το πιο αδύνατο. 

Αν το άτομο φορά φόρεμα, ένα παλτό ή ένα πουκάμισο  
με  μανίκια,  τότε  μπορεί  να  εφαρμόσει  την  ίδια  διαδικασία  όσον
αφορά το γδύσιμο. 

Φυσικά είναι πιο εύκολο να βγει ένα φόρεμα, μια φούστα ή
ένα  χαλαρό  παντελόνι  αν  αφεθεί  να  πέσει  κάτω  και  κατόπιν  το
άτομο να βαδίσει προς τα έξω. 

Ντύσιμο 

Ο  τρόπος  ντυσίματος  είναι  διαφορετικός  από  τον  τρόπο
γδυσίματος, θα μπορούσαμε να πούμε με την ανάποδη σειρά.

Εάν φοράει παντελόνι πρώτα θα πρέπει να μάθει να βάζει
μέσα στο μπατζάκι το πιο αδύνατο πόδι και κατόπιν το δυνατότερο.

Κατά τον ίδιο τρόπο εάν θα φοράει πουκάμισο ή μπλούζα,
τότε θα πρέπει να μάθει να βάζει πρώτα το πιο αδύνατο χέρι και
στην συνέχεια το δυνατότερο. 

Ακόμα και με το παλτό ή το φόρεμα, μπορεί να εφαρμόζει
την παραπάνω διαδικασία. 

Διευκόλυνση του ντυσίματος 

Είναι  πιθανό,  ορισμένα  ρούχα  που  συνηθίζεται  να
χρησιμοποιούνται  σε  κάποιες  περιοχές  να  είναι  τέτοια  που

δυσκολεύουν  αυτόν  που  τα  φορά.  Στην
περίπτωση  αυτή  κρίνεται  σκόπιμη  μια
αλλαγή που να διευκολύνει το άτομο στο
ντύσιμο.  Μερικές  προτάσεις  έχουν  ως
εξής: 

Ρούχα, τα οποία είναι λίγο χαλαρά
από  ότι  συνήθως  είναι  ευκολότερο  να
φορεθούν και να βγουν. Επίσης, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η κίνηση του ανθρώπου
στον  χώρο  είναι  ευκολότερη  αν  φορά
χαλαρά ρούχα. 
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Για το λόγο αυτό προτιμάται τα μπατζάκια των παντελονιών,
τα  μανίκια  από τα  φορέματα,  τα  πουκάμισα τα  πανωφόρια  ή  τις
μπλούζες, να είναι λίγο φαρδύτερα από ότι συνήθως. 

Επίσης,  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν  κορδόνια,
ελαστικά  ή  μη,  τα  οποία  να
αντικαταστήσουν τα κουμπιά ή τα
φερμουάρ  που  κλείνουν  τα
παντελόνια ή τις φούστες. 

Επιπλέον,  μπορούν  να
προσθέσουν τσέπες, ώστε το άτομο
να  έχει  ακόμα  περισσότερους
αποθηκευτικούς  χώρους  για  να
μεταφέρει πράγματα. 

Μια  εργονομική  τροποποίηση  για
την  ευκολότερη  τοποθέτηση  αλλά  και
αφαίρεση για τις φούστες και τα φορέματα
είναι  να  κατασκευάζονται  έτσι  ώστε  να
τυλίγονται γύρω από το σώμα του ατόμου.

Επίσης,  μπορούν  να  προστεθούν
ανοίγματα  στο  μπροστινά  μέρος,  στους
ώμους,  ή  στα  πλαϊνά  μέρη  από  τις
μπλούζες,  τα  πουκάμισα  ή  τα  φορέματα,
ώστε  να  διευκολύνεται  ο  χρήστης  σε  ότι
αφορά το ντύσιμο και το γδύσιμο. 
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Ένα  κοίλο  αντικείμενο,  όπως  στην  φωτογραφία  (υπάρχει
πληθώρα στην αγορά) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει
το άτομο να φορά τις κάλτσες και τα παπούτσια του. 

Η σημαντικότητα του καθρέφτη 

Ο καθρέφτης είναι ένα αντικείμενο στο σπίτι που υπάρχει
σίγουρα  μέσα  στην  τουαλέτα.  Θα  πρέπει  το  άτομα  να  μάθει  να
βλέπει το είδωλο του μέσω αυτού.

Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μάθει να αναγνωρίζει πως είναι η
εξωτερική του εμφάνιση έτσι ώστε να έχει και καλύτερη αντίληψη
του σώματος του. Με αποτέλεσμα να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται
ακόμα καλύτερα  αλλά  και  να  μπορεί  να  διαλέγει  μόνος  του  την
εμφάνιση του πχ ρούχα, χτένισμα.

Λίγα λόγια για τον βοηθό

Η εκπαίδευση του ατόμου θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή και
επιμονή από τον βοηθό. Ο βοηθός θα πρέπει να έχει στο μυαλό του
πως κάθε δραστηριότητα θα έχει διαφορετικό χρόνο εξοικείωσης και
χρόνο βελτίωσης. Φυσικά τα αποτελέσματα θα φαίνονται με αργό
ρυθμό στην καθημερινότητα αλλά κάθε βελτίωση θα είναι ωραίο να
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επιβραβεύεται για να αυξάνεται το κίνητρο του ατόμου.
Στην περίπτωση που το άτομο συνεχίζει να δυσκολεύεται σε

κάποια  δραστηριότητα  της  καθημερινότητας  καλό  είναι  να
δοκιμασθούν  άλλοι  τρόποι  με  στόχο  την  επίτευξη  των  εν  λόγω
δραστηριοτήτων.  Είναι  πολύ  πιθανό  το  άτομο  μόνο  του  να
ανακαλύψει  καλύτερους  τρόπους  και  να  διευκολύνει  την
καθημερινότητα του. Οπότε είναι καλό να ακούμε και να δίνουμε
προσοχή στο άτομο που εκπαιδεύουμε.

Οι μέθοδοι και οι  τρόποι που υπάρχουν σ’ αυτό
το εγχειρίδιο είναι οι  πιο συχνοί αλλά είναι ένα μικρό
δείγμα  για  να  μπορέσουμε  να  βοηθήσουμε  το  έργο
σας.  Οπότε  υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  για  την
εκπαίδευση  για  την  αυτοεξυπηρέτηση  και  πάντα
κατάλληλα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του ατόμου.
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