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Όταν μεγαλώσει γεράσει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολύ ύπνο: 

Σωστό ή Λάθος ; 

 

Καθ. Γεώργιος Καλλέργης 

 

 Yπάρχει μία αντίληψη ότι όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από πολύ ύπνο. 

 Πράγματι οι ηλικιωμένοι, η λεγόμενη τρίτη ηλικία συνήθως κοιμούνται λιγότερες ώρες 

ή ξυπνούν νωρίς και δεν μπορούν να κοιμηθούν εκ νέου. Έτσι προέκυψε η άποψη ότι 

οι ηλικιωμένοι δεν χρειάζονται πολύ ύπνο. Όμως αν προσέξετε αυτοί οι ηλικιωμένοι 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχουν μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή, δηλώνουν 

κόπωση, κοιμούνται βραχυχρόνια ενώ κάθονται στην καρέκλα και σταδιακά 

δηλώνουν απρόθυμοι για δράση, με αιτιολόγηση των γηρατειών. Ακολούθως πολλοί 

από αυτούς παρουσιάζουν μειωμένη συναισθηματική διάθεση και διαταραχές της 

πρόσφατης μνήμης. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της κακής ποιότητας 

ύπνου. Μία κακή ποιότητα ύπνου την οποία δυστυχώς συνηθίσαμε να θεωρούμε ως 

φυσιολογικό φαινόμενο. Αυτή η λανθασμένη άποψη φαίνεται ότι υπάρχει και σε 

υγειονομικούς λειτουργούς. Πράγματι με το πέρασμα των ετών αρκετές λειτουργίες 

του ανθρώπινου οργανισμού δεν είναι το ίδιο ποιοτικές και είναι συνάρτηση της 

φυσικής σταδιακής  φθοράς και γήρανσης του οργανισμού και των οργάνων του, 

που  αφορούν το μυϊκό σύστημα,  το οστικό σύστημα, το πεπτικό κ.ο.κ. ως επίσης τον 

εγκέφαλο. 

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι η έδρα του νου, των νοητικών λειτουργιών, όπως η 

μνήμη, η συγκέντρωση, η προσοχή, η λειτουργία της σκέψης, των συναισθημάτων, 

της επίγνωσης του περιβάλλοντος. Με την φυσική σταδιακή φθορά και γήρανση, 

αυτές οι λειτουργίες επηρεάζονται αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν και προσδίδουν μία 

ανάλογη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής. 

 Εμείς ως υγειονομικοί λειτουργοί είμαστε ταγμένοι να εργαζόμαστε για την καλύτερη 

το δυνατόν λειτουργικότητα και καλή ποιότητα του ανθρώπου. 

 Υπάρχει μία σημαντική λειτουργία που εδράζεται επί του εγκεφάλου, ο ύπνος. 

 Σήμερα υπάρχουν συστηματικές μελέτες για τη λειτουργία του ύπνου ως επίσης 

θετικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ύπνου. 
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Η λειτουργία του ύπνου παρουσιάζει έναν ρυθμό ή όπως λέγεται βιορυθμός, για να 

δηλώσει ότι υπάρχει μία περιοδικότητα του ημερονυκτίου (24 ώρες) ένας ρυθμός εκ 

φύσεως. Ο σεβασμός αυτού του φυσικού βιορυθμού του ύπνου θεωρείται ότι 

συμβάλλει γενικά στην υγεία, στην υγεία του εγκεφάλου, των νοητικών λειτουργιών 

άρα και στην καλή λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής. 

Ο  βιορυθμός της λειτουργίας του ύπνου αρχίζει με τη δύση του ηλίου και αρχή του 

σκότους και νύχτας, ενώ τελειώνει με την ανατολή του ηλίου, όπου τελειώνει το σκότος 

και αρχίζει το φως και η ημέρα. 

Ο εν λόγω βιορυθμός κατά τη σημερινή εποχή έχει διαταραχθεί εξαιτίας της χρήσης 

του τεχνητού φωτισμού. Όμως ο βιορυθμός  της φύσης δεν έχει αλλάξει. Όσοι 

άνθρωποι αποπειρώνται να τον παραβιάσουν και να τον αλλάξουν έχουν επιπτώσεις 

στην υγεία τους. 

Πειραματικές μελέτες με εθελοντές οι οποίοι έμειναν άυπνοι επί 3-4 μέρες έδειξαν ότι 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στη σκέψη, στην αντίληψη, στα 

συναισθήματα. 

Κατά την σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται διεγερτικές (παράνομες) ουσίες οι οποίες 

αλλοιώνουν τον ρυθμό του ύπνου, αλλά με σοβαρές συνέπειες στην υγεία. 

Η λειτουργία του ύπνου θεωρείται ευεργετική. Πράγματι η λειτουργία του ύπνου 

αναδιοργανώνει, ανασυντάσσει, ξεκουράζει τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα την 

ευεργετική επίδραση στην καλή υγεία και λειτουργικότητα του ανθρώπου. 

 Η καλύτερη χρονική περίοδος του ύπνου είναι από 9-10 το βράδυ έως 6-7 το πρωί. 

Η διάρκεια του ύπνου πρέπει να είναι περίπου 8 ώρες με το μέγιστο ποιοτικό 

αποτέλεσμα όταν η διάρκεια αντιστοιχεί από 9 -10 το βράδυ έως 6-7 το πρωί. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του ύπνου είναι το βάθος καθ΄όλη τη διάρκεια του 

ύπνου, σημαίνει ότι δεν ξυπνά τη νύκτα, ενώ όταν κάποιος ξυπνήσει κοιμάται πάλι 

εύκολα.  Ο σεβασμός του βιορυθμού του ύπνου, η διάρκεια και το βάθος είναι 

προϋπόθεση για την καλή ποιότητα του ύπνου, την καλή διάθεση, συγκέντρωση, 

προσοχή και μνήμη κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 Τα προβλήματα ύπνου ως αποτέλεσμα της ηλικίας αρχίζουν να εμφανίζονται μετά τα 

60 έτη ζωής ή και νωρίτερα. 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαταραχή του ύπνου. 
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 Υποθέτουμε ότι ένας ηλικιωμένος έχει μοναδικό σύμπτωμα την διαταραχή του 

ύπνου. Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως οι συνέπειες είναι η χειροτέρευση της 

διάθεσης έως κατάθλιψη και αδρανοποίηση όσον αφορά τη δράση. 

 Εδώ η δικαιολογία είναι «εγέρασε». Διαταράσσεται η συγκέντρωση και προσοχή με 

δυσκολίες στην καθημερινή δραστηριότητα και δυσκολίες της μνήμης. Πολλές φορές 

αυτή η εικόνα δίνει την υποψία για αρχόμενη άνοια, ενώ το μείζον πρόβλημα είναι η 

μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή εξαιτίας της κακής ποιότητας ύπνου. 

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση της διαταραχής του 

ύπνου προλαμβάνει όλες τις προαναφερόμενες δυσμενείς συνέπειες. 

Μία φαρμακευτική αγωγή κατά προτίμηση φαρμάκων σε μικρές δόσεις όπως 

κουετιαπίνη και αμισολπουρίδη δίδει μία καλή ποιότητα ζωής. 

Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί κατάθλιψη ή αγχώδης κατάθλιψη τότε ένα σεροτονεργικό 

φάρμακο βελτιώνει τη διάθεση. Η κατάθλιψη από μόνη της επηρεάζει αρνητικά τη 

συγκέντρωση, την προσοχή και τη μνήμη. Η βελτίωση της κατάθλιψης βελτιώνει τη 

λειτουργία της μνήμης. Έτσι εάν τυχόν συνυπάρχει διαταραχή μνήμης λόγω 

αρχόμενου ανοϊκού συνδρόμου, τότε μπορεί να γίνει μία πιο σωστή, πιο «καθαρή» 

αξιολόγηση του βαθμού διαταραχής της μνήμης και τυχόν άλλων ανοϊκών 

συμπτωμάτων όπως προσανατολισμού. 

 Είναι λοιπόν προφανές ότι έχει σημαντική αξία η αξιολόγηση της κατάθλιψης στην 

τρίτη ηλικία. Η κατάθλιψη συνήθως μειώνει τη δράση που μπορεί να φτάνει έως 

αδράνεια. Η αδράνεια με τη σειρά της μειώνει την έκφραση της μνήμης, μειώνει την 

κίνηση,  όπου μπορεί να φθάσει και σε σχετική ατροφία του μυϊκού συστήματος. Η 

μείωση της κίνησης χειροτερεύει ακόμη περισσότερο την Νοητική έκφραση του 

Ανθρώπου. Η κατάθλιψη επίσης συνυπάρχει με διαταραχή του ύπνου. ‘Οταν ένας 

ηλικιωμένος σας πει ότι ξυπνάει τη νύχτα στις 3-4 πμ και δυσκολεύεται να κοιμηθεί 

ξανά, αν αυτό το σύμπτωμα διατηρείται για μια-δυο εβδομάδες, τότε χρειάζεται 

φαρμακευτική αγωγή ώστε να προληφθεί δυσμενής εξέλιξη. 

Είναι λοιπόν προφανής η ευεργετική επίδραση της έγκαιρης αντιμετώπισης της 

διαταραχής του ύπνου. Ως φαίνεται δρα προληπτικά στη διατήρηση καλής 

συναισθηματικής διάθεσης, καλής μνήμης, κινητικότητας και δράσης και καλής 

ποιότητας ζωής. 

 


