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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Δ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  

Το παρόν εγχειρίδιο, όπως και όλα τα εγχειρίδια της σειράς, 
διανέμεται δωρεάν και μόνο σε εθελοντές που έχουν 
παρακολουθήσει το σεμινάριο «Συνοδεία εθελοντών για άτομα με 
αναπηρία». Το εγχειρίδιο αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο που 
χρησιμοποιούν οι εθελοντές κατά την εκτέλεση της εθελοντικής τους
δραστηριότητας και αφορά στην υποστήριξη ανθρώπων με 
αναπηρία. 

Αποποίηση ευθύνης:   Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής 
Αποκατάστασης δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη 
εφαρμογή των οδηγιών που παρέχονται στο παρόν 
εγχειρίδιο. 

2



Πίνακας περιεχομένων

Γενικά...................................................................................................................2
Αίτια......................................................................................................................2
Ταξινόμηση Ν.Υ....................................................................................................3
Αντιμετώπιση.......................................................................................................4
Στόχοι...................................................................................................................4
Κανόνες Προσέγγισης ατόμου με Ν.Υ..................................................................5
Θετικά χαρακτηριστικά Ν.Υ..................................................................................6

3



Γενικά

Ο  όρος  Ν.Υ.  αναφέρεται  σε  μειωμένη  διανοητική  και  προσαρμοστική
συμπεριφορά – λειτουργικότητα, που εκδηλώνεται νωρίς στη ζωή, κατά
την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο.

Το  ποσοστό  των  ατόμων  με  Ν.Υ.  ανέρχεται  σε  2%  -3%  του  γενικού
πληθυσμού.

Η Ν.Υ. αναγνωρίζεται όταν το επίπεδο των γνωστικών λειτουργιών και
της κοινωνικής προσαρμογής του ατόμου είναι κάτω του μέσου όρου

Η Ν.Υ. δεν είναι στατική διαταραχή αλλά δυναμική κατάσταση πολλαπλής
αιτιολογίας.  Δεν  είναι  νόσος  με  τη  στενή  έννοια  του  όρου.  Είναι
σύμπτωμα που συνοδεύει ετερογενή ομάδα ιατρικών καταστάσεων από
γενετικά  καθοριζόμενες  και  μεταβολικές  διαταραχές  έως  λειτουργικές
αλλαγές του νευρικού συστήματος.

Η Ν.Υ. δεν οφείλεται σε μια μοναδική αιτία, δεν χαρακτηρίζεται από έναν
συγκεκριμένο μηχανισμό και δεν παρουσιάζει την ίδια κλινική πορεία ή
πρόγνωση σε όλα τα άτομα.

Αίτια

 Προγεννητικά

 Περιγεννητικά 

 Μεταγεννητικά

Προγεννητικά αίτια:

◦ Κληρονομικοί παράγοντες

◦ Χρωμοσωμικές ανωμαλίες

◦ Ασθένειες της εγκύου



◦ Ανωμαλίες μεταβολισμού

◦ Ασυμβατότητα Rh 

◦ Ανοξία

◦ Τραυματισμοί εγκύου

◦ Κακή διατροφή

◦ Δηλητηριάσεις από μόλυβδο

Περιγεννητικά αίτια:

◦ Ανοξία

◦ Τραυματισμοί και αιμορραγία εγκεφάλου

◦ Πρόωρη γέννηση

Μεταγεννητικά αίτια:

◦ Μολυσματικές ασθένειες

◦ Ατυχήματα

◦ Υψηλός πυρετός

◦ Μεταβολικές ανωμαλίες

◦ Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Ταξινόμηση Ν.Υ.

◦ Ελαφρά Ν.Υ.  Δ.Ν. 50-55 έως 70 (85%)ᗒ
◦ Μέτρια Ν.Υ.  Δ.Ν. 35-40 έως 50-55 (10%)ᗒ
◦ Σοβαρή Ν.Υ.  Δ.Ν. 20-25 έως 35-40 (3-4%)ᗒ
◦ Βαριά Ν.Υ.  Δ.Ν. κάτω από 20-25 (1-2%)ᗒ
◦ Απροσδιόριστη  Δ.Ν. μη μετρήσιμοςᗒ



Αντιμετώπιση

 Εξειδικευμένη υποστήριξη

 Συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

 Ψυχιατρική  εκτίμηση  του  ατόμου  και  αντιμετώπιση  της
συνοσηρότητας

 Υποστήριξη της οικογένειας

 Εκπαίδευση για εξατομικευμένη απόκτηση δεξιοτήτων

 Κοινωνικές παροχές

 Νομική υποστήριξη για χειρισμό ποικίλων θεμάτων 

Στόχοι

Βελτίωση  των  ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η
ένταξη ή επανένταξη στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με
το  κοινωνικό  σύνολο,  μαθησιακή  ετοιμότητα,  βασικές  ακαδημαϊκές
γνώσεις  (δεξιότητες  αυτουπηρέτησης,  αντίληψης,  λόγου  και
επικοινωνίας, κινητικές, κοινωνικές). 

Προεπαγγελματική ετοιμότητα με σκοπό την ημιαυτόνομη διαβίωση

Επαγγελματική εκπαίδευση

Επαγγελματική κατάρτιση και συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία

Κοινωνική προσαρμογή - Ένταξη

Αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο και ισότιμη κοινωνική εξέλιξη



Κανόνες Προσέγγισης ατόμου με Ν.Υ.

Α. ΕΙΣΤΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΑΣ

Αντιδράτε με το συνήθη τρόπο, συστηθείτε, ρωτήστε το όνομά του και
χρησιμοποιήστε το κατά τη συνομιλία μαζί του.

Β. ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ

Μιλήστε στο άτομο για τον εαυτό σας και τη  δουλειά σας. Μη ρωτάτε
συνέχεια  και  μη   φοβάστε  τη  σιωπή.  Είναι  ευκολότερο να   μιλάτε  με
κάποιον όταν ασχολείστε και οι  δύο με την ίδια δραστηριότητα.

Γ. ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΕΙ

Ζητήστε να επαναλάβει αυτό που είπε, να το πει με άλλο τρόπο, να σας
δείξει  σε  τι  αναφέρεται  κλπ.  Είναι  σημαντικό  να  προσπαθείτε  να
καταλάβετε τι εννοεί. Σύντομα θα συνηθίσετε τον τρόπο ομιλίας του.

Δ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ένα  άτομο  με  Ν.Υ.  δεν  έχει  το  ίδιο  πλούσιο  λεξιλόγιο  με  σας.
Χρησιμοποιείστε το ίδιο επίπεδο λέξεων και εκφράσεων με το δικό του.

ΜΗΝ ΕΚΠΛΗΣΣΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟ ΤΟΥ



Πολλοί άνθρωποι με Ν.Υ. δρουν αυθόρμητα, δείχνουν τα συναισθήματά
τους  πιο  άμεσα  και  πιο  γρήγορα  από  τους  άλλους.  Συχνά  δεν
ακολουθούν  «κοινωνικούς  κανόνες».  Αντιμετωπίστε  το  ευγενικά  και
σταθερά

Θετικά χαρακτηριστικά Ν.Υ.

 Έμφαση στην ανάπτυξη του συναισθήματος

 Αυθορμητισμός στην εκδήλωση

 Ανταπόκριση στα συναισθήματα των άλλων και όχι στην κοινωνική
τους θέση ή ρόλο

 Αναγνώριση  και  ανταπόκριση  της  θετικής  συμπεριφοράς  των
άλλων  

 Γνήσιο ενδιαφέρον για το κοινό καλό

 Αγάπη όχι «υπό όρους»

 Δείχνουν  εμπιστοσύνη  στους  άλλους  ακόμη  και  όταν  έχουν
απογοητευτεί από αυτούς

 Δεν δείχνουν ενδιαφέρον για χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά

 Προκαλούν θετικά συναισθήματα στους άλλους

 Χαίρονται με μικρά πράγματα

 Είναι ειλικρινείς

 Δε βαριούνται με στερεότυπες δουλειές ρουτίνας


	Γενικά
	Αίτια
	Ταξινόμηση Ν.Υ.
	Αντιμετώπιση
	Στόχοι
	Κανόνες Προσέγγισης ατόμου με Ν.Υ.
	Θετικά χαρακτηριστικά Ν.Υ.

