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Η διάγνωση άνοιας μπορεί να προκαλέσει σοκ. Συνοδεύεται 
από διάφορες αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης και τις ανάγκες 
ενός ατόμου. Το βιβλιάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
οποιονδήποτε οδηγό που πάσχει από άνοια.

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι έχουν οδηγήσει με ασφάλεια 
και χωρίς ατυχήματα για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, η άνοια 
μπορεί σιωπηλά να αποδιοργανώσει δεξιότητες οδήγησης. 
Μερικές φορές μέλη της οικογένειας σας βλέπουν ανασφαλή 
συμπεριφορά οδήγησης πριν από εσάς. Για διάφορους λόγους, 
το πρόβλημα ασφαλούς οδήγησης συχνά δεν συζητείται με 
γιατρούς, νοσηλευτές, την οικογένεια ή φίλους. 

Ο στόχος αυτού του βιβλιαρίου είναι να σας βοηθήσει να 
αποφασίσετε πότε να σταματήσετε να οδηγάτε μετά από 
διάγνωση άνοιας. Ελπίζουμε ότι προγραμματισμός για να 
σταματήσει η οδήγηση νωρίς θα αποφύγει την ανάγκη να 
σταματήσετε ξαφνικά στο μέλλον. 

3η Εκδοχή Παραγωγή 2014
Version 3, Greek Translation, Produced in 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



•   Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το βιβλιάριο από 
την αρχή μέχρι το τέλος 

•   Θα καθοδηγηθείτε μέσω 4 βημάτων 

•   Χρησιμοποιήστε μολύβι για να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις 

   Αν συμφωνάτε, σημειώστε τα πράσινα 
τετραγωνάκια με √ 

•   Γράψετε τις απαντήσεις σας στις γραμμές από 
τελείες  

•   Μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το βιβλιάριο 
αυτό όσες φορές επιθυμείτε 

ΟΔΗΓΙΕΣ
1ο ΒΗΜΑ 
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ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ
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Τι είναι άνοια; 
Συνήθως, η άνοια είναι μια πάθηση η οποία επηρεάζει σταδιακά τη μνήμη, 
ομιλία, συγκέντρωση, κρίση, και ικανότητα ενός ατόμου να σχεδιάσει.

Οι πιο συνήθεις μορφές άνοιας είναι η Νόσος Alzheimer, Αγγειακή Άνοια, 
Νόσος με σώματα Λιούη, και Άνοια Πρόσθιου Εγκεφαλικού Λοβού. Περίπου 
6% ατόμων άνω των 65 χρονών επηρεάζονται.
Η άνοια σχετίζεται με άλλες παθήσεις και τη χρήση φαρμάκων. Μερικές 
μορφές άνοιας αυξάνουν τον κίνδυνο αιφνίδιων προσβολών και 
εγκεφαλικών επεισοδίων.  

Η άνοια μπορεί να επηρεάσει τις 
επιδεξιότητες σας για οδήγηση;
Ναι. Τελικά, τα περισσότερα άτομα που πάσχουν από άνοια καταντούν 
ανασφαλείς οδηγοί. Η οδήγηση είναι πολύπλοκη δουλειά. Για να οδηγείται 
με ασφάλεια, βασίζεστε πάνω σε διάφορες επιδεξιότητες, όπως είναι η 
κρίση, η μνήμη, η προσοχή και η ικανότητα εκτίμησης του περιβάλλοντος 
σας. Δυστυχώς, άτομα που πάσχουν από άνοια συχνά χάνουν αυτές 
τι σημαντικές επιδεξιότητες. Για πολλούς, αυτό συμβαίνει χωρίς να το 
αντιλαμβάνονται. Με την πάροδο του χρόνου, ο κίνδυνος να χαθείτε ή να 
πάθετε αυτοκινητιστικό ατύχημα αυξάνεται σημαντικά.

Τι είναι οι επιλογές σας;  
•  Να συνεχίσετε να οδηγείτε χωρίς καμιά αλλαγή

•  Να σταματήσετε να οδηγείτε τώρα 

•  Να οδηγείτε λιγότερο 

•  Να σταματήσετε να οδηγείτε αργότερα 

Πόσο έχετε προχωρήσει για να 
αποφασίσετε σχετικά με την οδήγηση; 

 Ακόμη να σκεφτώ τις επιλογές μου 

 Σκέφτομαι τις επιλογές μου 

 Έχω σχεδόν αποφασίσει  

 Έχω ήδη αποφασίσει 

Πώς θα τα καταφέρνετε χωρίς το 
αυτοκίνητό σας;  
Άτομα που πάσχουν από άνοια επιθυμούν να οδηγούν για διάφορους 
λόγους: την ευχαρίστηση από την οδήγηση, την ανεξαρτησία, τα ψώνια 
στα μαγαζιά, την εργασία, επισκέψεις στην οικογένεια ή φίλους, πηγαιμό 
σε ραντεβού και ταξίδια. Πολλοί φοβούνται να συζητήσουν για ασφαλή 
οδήγηση από το φόβο ότι θα χάσουν την άδειά τους. 

•   Η οικογένεια ή οι φίλοι να σας 
μεταφέρουν με αυτοκίνητο 

•   Δημόσιες ή κοινοτικές 
μεταφορές (μίνι λεωφορεία, 
λεωφορεία, τρένα, ή φέριμποτ) 

•   Ταξί (μπορείτε να κάνετε αίτηση 
για επιχορήγηση για αγώγια) 

•   Μετακόμιση (να μετακομίσετε 
πιο κοντά σε κέντρο πόλεως) 

•   Να χρησιμοποιείται το WWW 
για επί γραμμής ψώνια ή για να 
επικοινωνείτε με φίλους και την 
οικογένεια 

•   Να γίνεται πιο δραστήριος (να 
περπατάτε περισσότερο ή να 
παίζετε σπορ) 

•   Να ασχολείστε με μηχανικές 
δραστηριότητες (συντήρηση 
αυτοκινήτων ή ποδηλάτων) 

Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές που 
μπορείτε να εξετάσετε:
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Πολλά άτομα υποτιμούν πόσα χρήματα μπορούν να εξοικονομήσουν 
σταματώντας την οδήγηση. Δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνετε για άδεια 
κυκλοφορίας, ασφάλεια, συντήρηση, επιδιορθώσεις αυτοκινήτου και για τα 
συνεχώς αυξανόμενα έξοδα για καύσιμα.

Έχετε προσέξει οποιαδήποτε 
προειδοποιητικά σήματα για ανασφαλή 
οδήγηση; 
Λάθη στην οδήγηση είναι σήμα ότι οι επιδεξιότητές σας οδήγησης 
δεν είναι πια επαρκής. Έχετε προσέξει οποιαδήποτε από το πιο κάτω 
προειδοποιητικά σήματα όταν οδηγάτε; 

 Βρίσκετε ότι δυσκολεύεστε να αλλάξετε λωρίδα 

  Βρίσκετε ότι δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε κυκλικές 
νησίδες 

 Οδηγάτε πολύ αργά 

 Συγχύζετε τι είναι αριστερά και δεξιά 

 Χάνεστε σε κοντινά ταξίδια 

 Οδηγάτε στη λάθος πλευρά του δρόμου

  Βλέπετε ζημιά στο αυτοκίνητό σας που δεν μπορείτε να 
την εξηγήσετε 

  Εμπλέκεστε σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή δύσκολα τα 
αποφεύγετε 

 Πρόστιμα για παραβιάσεις τροχαίας 

Πόσο τακτικά έχετε εμπειρίες 
από οποιοδήποτε από αυτά τα 
προειδοποιητικά σήματα;  

 Ποτέ

 Σπάνια

 Μερικές φορές  

 Τακτικά
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2ο ΒΗΜΑ Στήριξη 
•  Έχω αρκετή βοήθεια ή συμβουλές από άλλους για να 

επιλέξω;  

  Ναι  Όχι

• Με πιέζουν άλλοι για να επιλέξω;   

  Ναι  Όχι

Γνώση 
• Γνωρίζω τι επιλογές έχω; 

  Ναι  Όχι

•  Γνωρίζω τα ωφελήματα και τους κινδύνους κάθε 
επιλογής;   

  Ναι  ΌχιΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 
ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ; 
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Ηθικές αξίες  
•  Είμαι σίγουρος ποια ωφελήματα και ποιοι κίνδυνοι είναι 

πιο σημαντικοί για μένα;  

  Ναι  Όχι

Βεβαιότητα 
• Είμαι βέβαιος για την πιο καλή επιλογή για μένα;  

  Ναι  Όχι

3ο ΒΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΣ 
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Στήριξη 
•  Ποιος άλλος εμπλέκεται στις αποφάσεις μου για την 

οδήγηση; 

 

• Ποιαν επιλογή προτιμά;   

 

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ =
Καμιά αλλαγή / Να σταματήσω να οδηγώ τώρα / 
Να οδηγώ λιγότερο / Να σταματήσω να οδηγώ αργότερα 

• Αυτό το άτομο με πιέζει;  

  Ναι  Όχι

• Αυτό το άτομο μπορεί να με βοηθήσει;  

  Ναι  Όχι

• Τι προτιμώ εγώ;  

   Προτιμώ να αποφασίσω εγώ ό ίδιος

   Προτιμώ να αφήσω κάποιον άλλο να αποφασίσει 

   Προτιμώ να μοιραστώ την απόφαση με άλλους 

Γνώση
Οι περισσότεροι ειδικοί θα συμφωνούσαν ότι οδηγοί που πάσχουν από 
άνοια βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να χαθούν ή να εμπλακούν 
σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Μερικοί ερευνητές έχουν βρει ο κίνδυνος 
ατυχήματος είναι 2.5 μέχρι 10 φορές μεγαλύτερος από άλλα άτομα της 
ίδιας ηλικίας. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα για έρευνα και οι ακριβείς 
κίνδυνοι αβέβαιοι. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ; 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΙΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ; 

• Ανεξαρτησία 

• Απόλαυση οδήγησης

• Επισκέψεις στην οικογένεια και σε φίλους 

• Πηγαιμός σε ραντεβού 

• Να χαθείτε 

• Αυτοκινητιστικό ατύχημα 

• Προσωπικός τραυματισμός 

• Τραυματισμός άλλων 
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Με την πάροδο του χρόνου το μέγεθος του 
κίνδυνου σας αλλάζει; 
Ναι, αλλάζει. Οι επιδεξιότητες σας οδήγησης με την πάροδο του χρόνου θα 
χειροτερέψουν. Επίσης, καθώς γερνάτε ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού 
ή θανάτου μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων αυξάνεται. Αυτό το ραβδωτό 
διάγραμμα δείχνει τον αριθμό υγειών οδηγών που τραυματίζονται ή 
σκοτώνονται σε συγκρούσεις αυτοκινήτων ανάλογα με την ηλικία τους. 
Όμως, υπολογίζεται ότι οδηγοί που πάσχουν από άνοια είναι ακόμη σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο (μέχρι 10 φορές μεγαλύτερος).

Τι οδηγίες υπάρχουν στην Αυστραλία; 
Ο Σύνδεσμος Γηριατρικής Ιατρικής Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας λέει: 

 •  Μερικά άτομα με ελαφριά άνοια μπορούν να συνεχίσουν να 
οδηγούν με ασφάλεια για περιορισμένη χρονική περίοδο 

Οι Εθνικές οδηγίες Αυστραλιανών Δρόμων (Austroads) δηλώνουν ότι:

 •  Άτομα που πάσχουν από άνοια μπορεί να δικαιούνται να 
κατέχουν άδεια οδηγού υπό όρους 

 •  Ιατρική αναθεώρηση για την ικανότητα οδήγησης είναι 
απαραίτητη κάθε 12 μήνες 

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
55-59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60-64 65-69 70-74 75-79 80+

ΑΡ
ΙΘ

ΜΟ
Σ Ο

ΔΗ
ΓΩ

Ν 
ΓΙΑ

 Κ
ΑΘ

Ε 
10

0 
ΕΚ

ΑΤ
ΟΜ

ΜΥ
ΡΙ

Α 
ΧΙ

ΛΙ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΑ

 



ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ: ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ   1918  ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ: ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ 

Για σας ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος 
για να συνεχίσετε να οδηγάτε; 

 Ανεξαρτησία

 Ευχαρίστηση από την οδήγηση 

 Επισκέψεις στην οικογένεια

 Επισκέψεις σε φίλους

 Πηγαιμός σε ραντεβού 

 Ταξίδια σε νέους τόπους

 Ψώνια 

 Πενιχρή πρόσβαση σε δημόσια μεταφορικά μέσα 

 Άλλοι λόγοι  

Ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος για να 
σταματήσετε το οδήγημα; 

 Ο κίνδυνος να χαθώ 

 Ο κίνδυνος αυτοκινητιστικής σύγκρουσης 

 Ο κίνδυνος τραυματισμού μου 

 Ο κίνδυνος τραυματισμού άλλων 

 Σύγκρουση που καταλήγει σε θάνατο

 Οικογένεια που ανησυχεί 

 Φίλοι που ανησυχούν 

 Άλλοι λόγοι  
 

 

Απ’ όλους τους λόγους σε αυτή 
τη σελίδα – ποιος είναι ο ένας 
πιο σημαντικός λόγος για σας;
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4ο ΒΗΜΑ Στήριξη
Αν αισθάνεστε ότι δεν έχετε αρκετή στήριξη για να αποφασίσετε τότε 
μπορείτε να ζητήσετε επιπρόσθετη στήριξη από άλλους. Σε ποιον 
προτιμάτε να μιλήσετε; Μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε την 
πιο κάτω λίστα για να σας υπενθυμίσει.

 Στο γιατρό μου (γενικό γιατρό ή ειδικό) 

 Σε νοσοκόμα ή κάποιον άλλο από το ιατρικό επάγγελμα 

 Στην οικογένειά μου 

 Στους φίλους μας 

  Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Δράσης 
Άνοιας 1800 100 500

 Σε Σύμβουλο της Alzheimer’s Australia 1800 100 500

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΕΤΑ; 
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Γνώση 
Αν δεν έχετε αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσετε, μπορείτε να 
ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από άλλους. Πού θα προτιμούσατε 
να πάτε; 

 Στο γιατρό μου (γενικό γιατρό ή ειδικό)

 ΣΤην τοπική βιβλιοθήκη μου 

  Στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Δράσης για 
Άνοια 1800 100 500

 Σ Την ιστοσελίδα Alzheimer’s Australia για πληροφορίες 
για την άνοια www.fi ghtdementia.org.au 

 Σ Την ιστοσελίδα Austroads για λεπτομέρειες για 
κανονισμούς άδειας οδήγησης www.austroads.com.au

   ΣΤην ιστοσελίδα Occupational Therapy Australia για 
πληροφορίες για τεστ οδήγησης www.otaus.com.au

Ηθικές Αξίες 
Πιο κάτω είναι λίγες συμβουλές πώς να βρείτε τις αξίες που είναι πιο 
σημαντικές για σας. Μπορείτε να εκλέξετε όσες επιθυμείτε από αυτές 
τις επιλογές:

 • Να μιλήσω σε άλλους που έχουν πάρει την απόφαση 

 •   Να συζητήσω με άλλους σχετικά με το τι είναι πιο 
σημαντικό για μένα 

 •  Να σκεφτώ να γίνω μέλος τοπικής ομάδας 

 •   Διαθέσιμα στοιχεία από την Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή Άμεσης Δράσης για Άνοια 1800 100 500

Ερωτήσεις
Ποιες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν για να σας βοηθήσουν να 
αποφασίσετε; Μπορεί να θέλετε να τις δείξετε σε κάποιον άλλο όπως στο 
γιατρό σας. Πολλές φορές συζήτηση πάνω σε αυτό το βιβλιάριο με την 
οικογένεια και φίλους σας βοηθά.

1. 

 

2. 

 

3. 
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Μέσω αυτού του βιβλιαρίου έχετε 
τώρα μελετήσει 
• Πώς η άνοια επηρεάζει τις επιδεξιότητες οδήγησης 

• Τις επιλογές σας σχετικά με την οδήγηση 

• Τι έχετε προσέξει σχετικά με τη οδήγησή σας 

• Τι στήριξη έχετε 

• Τους λόγους υπέρ και κατά της οδήγησης 

• Που να πάτε για περισσότερες πληροφορίες ή στήριξη 

Απόφαση
Αφού έχετε διαβάσει αυτό το βιβλιάριο, καταλήξατε σε απόφαση για την 
οδήγηση; Τι έχετε αποφασίσει; 

 Θα συνεχίσω να οδηγώ χωρίς καμιά αλλαγή 

 Θα σταματήσω να οδηγώ τώρα 

 Θα οδηγώ λιγότερο 

 Θα σταματήσω να οδηγώ αργότερα 

 Δεν είμαι σίγουρος 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Κάντε ραντεβού με το γιατρό σας, μια νοσοκόμα ή κάποιον άλλο που 
μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε για αυτό περισσότερο. Θα βοηθήσει 
αν έχετε αυτό το βιβλιάριο μαζί σας. Ξαναχρησιμοποιήστε αυτό το 
βιβλιάριο όσο τακτικά επιθυμείτε.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Δόθηκε οικονομική στήριξη από (i) το Νοσοκομείο 
Wollongong, και (ii) NSW Roads and Maritime Services 
(RMS). Ούτε οι συγγραφείς ούτε οι στενά συνδεδεμένες με 
αυτούς οργανώσεις πρόκειται να έχουν οικονομικά κέρδη 
από τη χρήση αυτού του βιβλιαρίου.

ΔΙΑΣΚΕΑΥΣΤΗΚΕ ΑΠΟ  
The Ottawa Personal Decision Guide © 2006, O’Connor, 
Jacobsen & Stacey. Ottawa Hospital Research Institute 
(OHRI), Ottawa, Canada.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Στόχος αυτού του βιβλιαρίου δεν είναι να αντικαταστήσει 
τις συμβουλές του γιατρού ή του ιατρικού επαγγελματία 
σας. Λήφθηκαν όλες οι προσπάθειες για να βεβαιωθεί ότι 
το περιεχόμενο αυτού του βιβλιαρίου είναι ακριβές κατά το 
χρόνο της έκδοσής του. Αυτή η έκδοση (αριθμός 3, 2014) 
θα εκσυγχρονιστεί σε 2 χρόνια (2016).
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τους επιμελητές αυτού του βιβλιαρίου: A/Prof Guy Bashford; Dr 
Vida Bliokas; Prof Andrew Bonney; Ms Jenny Davies; Prof Glyn 
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