
Αντικείμενο έργου

Η άνοια είναι σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή επιδείνωση
νοητικών λειτουργιών, οι οποίες με τον χρόνο δυσκολεύουν πολύ σοβαρά την
καθημερινότητα των ατόμων.
Επιδεινώνεται η μνήμη, η σκέψη, ο προσανατολισμός, η κρίση, η αντίληψη, η
ικανότητα υπολογισμών και η ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων.
Παγκοσμίως τα άτομα που υποφέρουν από άνοια υπολογίζονται σε 47.5
εκατομμύρια, ενώ κάθε χρόνο, εμφανίζονται 7.9 εκατομμύρια νέα περιστατικά.
Η ασθένεια αυτή έχει σοβαρές, σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις στα άτομα, τις οικογένειές τους και την κοινωνία γενικότερα.
Ειδικότερα για τα άτομα με άνοια σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, στην
υποκινητικότητα αποδίδεται το 3.8% των αιτιών άνοιας παγκοσμίως).

Η άσκηση έχει σημαντικά οφέλη σε άτομα με άνοια όσον αφορά την
υγείας τους, τις καθημερινές δραστηριότητες, τις νοητικές τους λειτουργίες, και
καθυστέρηση της νοητικής έκπτωσης.
Προγράμματα καρδιοαναπνευστικής άσκησης, επιδρούν θετικά στη βελτίωση της
βραχύχρονης και μακρόχρονης μνήμης. Καθημερινά εμφανίζονται νέες εφαρμογές
της εικονικής πραγματικότητας (VR) με πολύ υποσχόμενες δυνατότητες. Ωστόσο, οι
εφαρμογές αυτές περιορίζονται στο χώρο των παιγνιδιών και των απλών εφαρμογών.
Όσες δε έχουν παρουσιασθεί στο χώρο της σωματικής άσκησης και στο χώρο της
υγείας είναι ιδιαίτερα απλοϊκές με ελάχιστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το
χρήστη.
Στην παρούσα πρόταση αποσκοπούμε στη δημιουργία μιας εφαρμογής εικονικής
πραγματικότητας στην οποία ο ασθενής, την ώρα που ασκείται, θα επιλέγει ποια
διαδρομή θέλει να τρέξει, θα βάζει στόχους πόσο να γυμναστεί, θα παροτρύνεται να
σκέφτεται θετικά, θα παρακολουθεί το σφυγμό του, την ένταση, την κόπωση, θα
προσαρμόζει το πρόγραμμα άσκησης μόνος του και θα εκτελεί ασκήσεις νοητικής
ενδυνάμωσης.
Το άτομο θα ασκείται σύμφωνα με τα κριτήρια του ACSM, και θα νιώθει ασφαλές σε
ένα ευχάριστο εικονικό περιβάλλον.

Στρατηγικές Αυτορρύθμισης: Η επιλογή των στρατηγικών αυτορρύθμισης
θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας του αυτοκαθορισμού και των
στρατηγικών καθορισμού στόχων και της αυτο-ομιλίας.



Οι τεχνικές αυτές για πρώτη φορά θα ενσωματωθούν σε εικονικό περιβάλλον.
Μελέτες έχουν καταδείξει ότι όταν υγιείς ή κλινικοί πληθυσμοί, ασκούνται ορίζοντας
στόχους, ή χρησιμοποιώντας τις αρχές της θετικής σκέψης και της αυτο-ομιλίας, τότε
αποδίδουν καλύτερα, αυξάνεται η αυτοσυγκέντρωση και η αυτο-
αποτελεσματικότητά τους, προσπαθούν περισσότερο.

Η ομάδα της ΣΕΦΑΑ έχει εφαρμόσει παρεμβατικά προγράμματα άσκησης που
αξιοποιούν τις στρατηγικές της αυτο-ομιλίας και των στόχων, σε άτομα με
καρδιαγγειακά προβλήματα, καπνιστές για τη διακοπή καπνίσματος, σε άτομα με
κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, εξαρτημένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ,
σε αθλητές καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια, και στην αποκατάσταση τραυματισμών.

Η αυτοομιλία και η στοχοθέτηση θα βοηθήσει τα άτομα με άνοια κατά τη
διάρκεια της άσκησης σε εικονικό περιβάλλον να ενεργοποιηθούν, να
αυτορρυθμίζονται, και να κινητοποιούνται σωματικά και γνωστικά. Το προτεινόμενο
«σύστημα εικονικού περιβάλλοντος για άσκηση ατόμων με άνοια», θα ενθαρρύνει
τους συμμετέχοντες, να ασκούνται ευχάριστα και να εξασκούν τη μνήμη τους και θα
βελτιώσει την ποιότητας ζωής τους.


