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Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 

Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2008 είναι πολλές και
ενδιαφέρουσες. Στόχος μας είναι να φτάσει το κάλεσμά μας στις οικογένειες των α-
σθενών με νόσο Αλτσχάιμερ ώστε να τους προσφέρουμε την υποστήριξη που χρειά-
ζονται και αυτοί από την πλευρά τους να μας βοηθήσουν με την εμπειρία τους να βελ-
τιώσουμε τις υπηρεσίες μας!

Φέτος για πρώτη φορά οργανώνουμε πορεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ στην οποία θα
συμμετέχουμε όλοι: ασθενείς, φροντιστές, συγγενείς, φίλοι, επαγγελματίες υγείας.
Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να πιέσουμε την Πολιτεία να δη-
μιουργήσει δομές και υπηρεσίες για τους ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Ελάτε να περπατήσουμε μαζί από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Ζάππειο την Κυρια-
κή 21 Σεπτεμβρίου 2008 στις 10:30 π.μ. Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών,
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002
από συγγενείς ανοϊκών ασθενών, γιατρούς, ψυχολόγους και
λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο
Αλτσχάιμερ. Έχει σκοπό να προωθήσει την ενημέρωση, την
κατανόηση και την υποστήριξη όλων όσων έχουν οποιαδήπο-
τε σχέση με τη νόσο αυτή. Σε συνεργασία με εθελοντές-ειδικούς
επιστήμονες οργανώνει ομάδες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυ-
χολογικής υποστήριξης φροντιστών και προγράμματα νοητικής ενδυ-
νάμωσης και άλλων θεραπειών ασθενών. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο πληρο-
φοριακό υλικό. Τέλος, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και την 
εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων. 

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που επανεκλέγεται κάθε 3
χρόνια και 8μελή επιστημονική επιτροπή. Σήμερα  αριθμεί 850 μέλη. Βάσει των εκλο-
γών που πραγματοποιήθηκαν στις 14.03.07, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

Πρόεδρος: Παρασκευή Σακκά

Αντιπρόεδρος:  Δημήτρης Ζαννίδης

Γενική Γραμματέας: Όλγα Λυμπεροπούλου 

Ταμίας: Κώστας Νικολάου  

Σύμβουλοι: Κώστας Σιδερίδης, Κωστής Προύσκας, Αγγελική Ανδριανάκη 

Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Σπυράντη, Ειρήνη Νοτιά, Ευαγγελία Μπουρμά, 
Ολυμπία Σκέντζου

Η Γραμματεία της Εταιρείας λειτουργεί καθημερινά 09.00 - 18.00 στα τηλέφωνα 210
 7013271 -266 και -291, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για πλη-
ροφορίες.
Το Web Site της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr 

Τριμηνιαία περιοδική έκδοση 

της Εταιρείας Νόσου Alzheimer 

και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ιδιοκτησία
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 και
Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
Τηλ. 210-7013271, -266 και -291. 

e-mail: info@alzheimerathens.gr και

kentroalz@ath.forthnet.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Συντακτική Επιτροπή
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
Ευδοξία Λύκου
Βασιλική Μαράτου
Ελένη Μαργιώτη
Κώστας Νικολάου
Ειρήνη Νοτιά
Κωστής Προύσκας
Παρασκευή Σακκά
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος

Τιράζ
5.000 τεύχη

Δημιουργικό – Επιμέλεια
Παραγωγής
Μάριος Αυγουστάτος  
Media Link ABEE. 
Τηλ. 210-9421900

Διανέμεται Δωρεάν

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται
πολύ για τις απόψεις των
αναγνωστών του περιοδικού.
Μη διστάσετε να μοιραστείτε τις
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις
απορίες σας μαζί μας! Στείλτε τα
κείμενά σας στη διεύθυνση της
Εταιρείας μας ή στα e-mail μας:
info@alzheimerathens.gr 
kentroalz@ath.forthnet.gr 

AAllzzhheeiimmeerrΕνημέρωση
για τη νόσο
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Νόσος Αλτσχάιμερ:

Η επιδημία του 21ου αιώνα

Σ
την αυγή του 21ου αιώνα, χάρη στην βελτίω-
ση των συνθηκών διαβίωσης στο Δυτικό
κυρίως κόσμο αλλά και στην αλματώδη ανά-

πτυξη της ιατρικής επιστήμης, οι άνθρωποι ζούμε
περισσότερα χρόνια. Αυτή η αύξηση του προσδόκι-
μου επιβίωσης  επιφέρει το τίμημα της όλο και
συχνότερης εμφάνισης των καταστάσεων που συν-
δέονται με το γήρας. Το 8% των ανθρώπων άνω των
65 ετών πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ και το ποσο-
στό σκαρφαλώνει στα 35% για ανθρώπους άνω των
85 ετών. 

Η νόσος Αλτσχάιμερ, η πιο συχνή μορφή Άνοιας,
είναι μια χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος που πλήττει
27 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μέχρι το
2050 ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών αναμένεται να
υπερτετραπλασιαστεί και η νόσος Αλτσχάιμερ θα πάρει
τις διαστάσεις επιδημίας. Εύλογα λοιπόν, ο σύγχρο-
νος άνθρωπος  βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερώτη-
μα: μπορεί να κάνει κάτι για να προλάβει την εμφά-
νιση της Άνοιας;

Πρέπει να είμαστε σαφείς: τη στιγμή που μιλάμε, ριζι-
κή θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ δεν υπάρχει,
ούτε προγνωστική δοκιμασία που να επιβεβαιώνει ή
να αποκλείει με ακρίβεια την μελλοντική εμφάνισή
της. Τα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας (ανα-
στολείς χολινεστερασών και μεμαντίνη) στα αρχικά
στάδια βελτιώνουν και στη συνέχεια ελέγχουν τα
συμπτώματα της νόσου όπως είναι η απώλεια μνή-
μης, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η έκπτωση της
καθημερινής λειτουργικότητας. Έτσι επιτυγχάνεται
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και τις
οικογένειες τους. 

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, (Σικάγο 27-
31/7/2008) ανακοινώθηκαν πολλές σημαντικές εξελίξεις:

1Μπορούμε πλέον να μιλάμε για πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ αφού ανα-
γνωρίζουμε πολλούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου.

2 Βιολογικοί δείκτες όπως είναι οι παθολογικές πρωτεΐνες στο εγκεφαλο-
νωτιαίο υγρό και εξελιγμένες νευροαπεικονιστικές τεχνικές (PET), επιτρέ-

πουν τη διάγνωση στα πολύ πρώιμα στάδια, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη
εφαρμογή θεραπευτικών στρατηγικών.

3 Εντατικές έρευνες διεξάγονται και πολλά νέα φάρμακα βρίσκονται σε
στάδια κλινικών δοκιμών προκειμένου να ανακαλυφθεί αποτελεσματική

θεραπεία. Τα μηνύματα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα είναι ενθαρρυ-
ντικά.

4 Τα τελευταία χρόνια, ο τρόπος που α-
ντιμετωπίζουμε τα ανοϊκά σύνδρομα έ-

χει αλλάξει δραματικά. Έμφαση πλέον δίνε-
ται στο να βοηθήσουμε τους ανοϊκούς α-
σθενείς και τις οικογένειές τους να μάθουν
να ζουν με την Άνοια και να αντιμετωπί-
ζουν αποτελεσματικά τις συνέπειές της, ώ-
στε να διατηρήσουν μια καλή ποιότητα ζω-
ής και μια όσο τη δυνατόν φυσιολογική κα-
θημερινότητα. Οι ολοένα αυξανόμενοι α-
σθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ χρειάζονται ε-
ξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές, χρειάζο-
νται Ιατρεία Μνήμης, Κέντρα Ημέρας και
Ξενώνες για μακροχρόνια παραμονή, χρειά-
ζονται προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι». 

Τα κράτη, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθένας μας προσωπικά πρέπει να
δραστηριοποιηθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη επιδημία της
Άνοιας. 

Η Πρόεδρος της Εταιρείας

Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος-ψυχίατρος

Ο ι  γ ι α τ ρ ο ί  γ ρ ά φ ο υ ν . . .

«Γίνετε κι εσείς ένας από τους εθελοντές μας!»
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ζητά την υποστήριξη και τη βοήθειά σας.
Η εθελοντική προσφορά χρόνου και δεξιοτήτων από επαγγελματίες υγείας, φοιτητές, αλλά και από όλους
εσάς που απλά συμμερίζεστε τους στόχους της Εταιρείας μας και επιθυμείτε να στηρίξετε τις προσπάθειές
μας είναι πολύτιμη. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εθελοντών της Εταιρείας μας για να ενημερωθείτε σχετικά

με τις δραστηριότητές μας και τους τομείς στους οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας. 

Βοηθήστε μας να στηρίξουμε τους ασθενείς που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ και τις οικογένειές τους.
Γίνετε κι εσείς ένας από τους εθελοντές μας. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο!

Τμήμα Εθελοντών:
Υπεύθυνη: Λίνα Ανδριανάκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 70.13.271, -266, -291 (09.00-18.00)
email: kentroalz@ath.forthnet.gr και info@alzheimerathens.gr
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Υπάρχει πρόληψη για τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33 • Αθήνα • Τ.Κ. 116 36 • 210-7013271, -266, -291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr�

ΗΑλτσχάιμερ είναι μια πολυπαραγοντική νόσος: περιβαλλοντι-
κές, γενετικές και αφορώσες τον τρόπο ζωής συνιστώσες
συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Άλλοι από αυτούς τους πα-

ράγοντες είναι γνωστοί και άλλοι όχι, ενώ μελέτες διεξάγονται πα-
γκοσμίως προκειμένου να διασαφηνιστεί η φύση αυτών και μ’ αυτόν
τον τρόπο να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση για την αντιμε-
τώπισή τους.  Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η πρόληψη συνίσταται
στην βελτίωση καταστάσεων που ήδη έχουν ενοχοποιηθεί για αύξηση
του κινδύνου εμφάνισης της νόσου και ακολούθως θα αναφερθούν
μερικοί από αυτούς. 
Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά είναι αν η νόσος Αλτσχάιμερ είναι
κληρονομική. Με απλά λόγια, αν κινδυνεύει ένας άνθρωπος να εμ-
φανίσει νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή κάποιος από τους γονείς του πά-
σχει από αυτή τη νόσο. Το 95% των περιπτώσεων νόσου Αλτσχάι-
μερ είναι σποραδικές και μόνο το υπόλοιπο 5% σχετίζεται με κά-
ποια γονίδια. Δεδομένου του μικρού ποσοστού των κληρονομικών
περιπτώσεων της νόσου, δεν θεωρείται σκόπιμος ο γενετικός έλεγ-
χος στο γενικό πληθυσμό. 
Η ηλικία και η κληρονομικότητα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ανή-
κουν στους λεγόμενους μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου.
Όπως προαναφέραμε όμως, γνωρίζουμε σήμερα την επίδραση άλ-
λων παραγόντων, η τροποποίηση των οποίων, μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ. 
H αρτηριακή υπέρταση για παράδειγμα είναι γνωστό ότι προκαλεί
βλάβες στα αγγεία όλου του σώματος. Η δυσλειτουργία των αγγεί-
ων του εγκεφάλου και η συνεπακόλουθη μειωμένη παροχή οξυγό-
νου σε αυτόν, μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη και τις άλλες γνωστι-
κές λειτουργίες. Εν γένει, όλοι οι λεγόμενοι αγγειακοί παράγοντες
κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερχολη-
στερολαιμία, κάπνισμα) οι οποίοι ενοχοποιούνται για τη στεφανιαία
νόσο και τα εγκεφαλικά επεισόδια, είναι δυνατόν να παραβλάψουν
τις νοητικές λειτουργίες. Ενοχοποιούνται για μια μορφή άνοιας που
λέγεται αγγειακή και συνδέεται με προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλι-
κών επεισοδίων, αλλά φαίνεται ότι παίζουν ρόλο και στη νόσο Αλ-
τσχάιμερ καθ΄αυτή. 
Ο σακχαρώδης διαβήτης για παράδειγμα,  μοιράζεται ορισμένους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς με τη νόσο Αλτσχάιμερ και φαί-
νεται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους: οι διαβητικοί εμ-
φανίζουν 1½ φορά αύξηση κινδύνου για τη νόσο σε σχέση με μη
διαβητικούς ασθενείς. Η αυξημένη χοληστερόλη αίματος έχει επί-
σης συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάι-
μερ. Μάλιστα σήμερα μελετάται το κατά πόσον μια φαρμακευτική
αγωγή που χορηγείται για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη δια-
βήτη και της υπερχοληστερολαιμίας μπορεί να έχει επίδραση και
στη νόσο Αλτσχάιμερ και τουλάχιστον για κάποια αντιδιαβητικά
φάρμακα τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. . 
Εκτός από τους αγγειακούς παράγοντες, στην παθοφυσιολογία της
νόσου Αλτσχάιμερ εμπλέκονται η φλεγμονή και μηχανισμοί οξειδω-
τικού stress. ΄Εχουν γίνει μελέτες στις οποίες διερευνήθηκε η επί-
δραση χορήγησης αντιοξειδωτικών ουσιών όπως βιταμίνες C και E
στην εγκεφαλική λειτουργία, αλλά με τα έως τώρα δεδομένα φαίνε-
ται ότι η διατροφική πρόσληψη βιταμινών και άλλων θρεπτικών συ-
στατικών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης, υγιεινής διατροφής  υ-
περέχει σημαντικά της χορήγησης συμπληρωμάτων.  
Τα υψηλά επίπεδα του αμινοξέος ομοκυστεΐνη στο αίμα έχουν ανα-

γνωριστεί ως παράγων κινδύ-
νου για εμφάνιση νόσου Αλ-
τσχάιμερ. Το αμινοξύ αυτό ε-
μπλέκεται στο μεταβολισμό
του φυλλικού οξέος και συχνά
οι υψηλές τιμές αυτού, συν-
δυάζονται με χαμηλά επίπεδα
φυλλικού οξέος στο αίμα. Η έλ-
λειψη φυλλικού οξέος έχει επί-
σης ενοχοποιηθεί για την εμφά-
νιση άνοιας και μάλιστα, σε διάφορες μελέτες, η αποκατάσταση
των επιπέδων του με τη χορήγησή του εξωγενώς, έχει βελτιώσει τις
γνωστικές λειτουργίες. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει και για
τη βιταμίνη Β12, η οποία επίσης εμπλέκεται στην ανωτέρω μεταβο-
λική οδό: χαμηλές τιμές της συνδυάζονται με την εμφάνιση άνοιας
αλλά και άλλων νευρολογικών διαταραχών.  Σε ό,τι αφορά την ο-
μοκυστεΐνη, αυτή αποτελεί ανεξάρτητο αγγειακό παράγοντα κινδύ-
νου, όπως  ο διαβήτης και η υπέρταση, αυξάνοντας την πιθανότη-
τα εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή εμφράγματος
του μυοκαρδίου. Με τον ανωτέρω μηχανισμό, αυξάνει τον κίνδυνο
και για την αγγειακή άνοια που προαναφέραμε, αλλά σε ό,τι αφορά
τη νόσο Αλτσχάιμερ, φαίνεται ότι ο μηχανισμός είναι διαφορετικός
και εδώ η ομοκυστεΐνη αυξάνει το οξειδωτικό stress, του οποίου ο
ρόλος στη νόσο Αλτσχάιμερ είναι γνωστός. 
Από διάφορες μελέτες που διεξάγονται προκειμένου να αναγνωρι-
σθούν παράγοντες κινδύνου και μηχανισμοί προστασίας από τη νό-
σο Αλτσχάιμερ, διεπιστώθη ότι η φυσική δραστηριότητα μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Πιθανώς ο μηχανισμός με τον οποίο
εμπλέκεται η άσκηση στον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, να αφορά στη
βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος γενικά και της παροχής ο-
ξυγόνου στον εγκέφαλο ειδικότερα. 
Ο ρόλος της διατροφής έχει επίσης αναγνωρισθεί: γνωρίζουμε τις
επιμέρους επιδράσεις των θρεπτικών συστατικών, π.χ. την ευεργε-
τική επίδραση των αντιοξειδωτικών ουσιών και την βλαπτική επί-
δραση της χοληστερόλης, αλλά μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν κα-
ταδείξει το ρόλο της συνολικής πρόσληψής τους στα πλαίσια της
διατροφής και η λεγόμενη Μεσογειακή Δίαιτα έχει δείξει τον προ-
στατευτικό της ρόλο έναντι της νόσου Αλτσχάιμερ. 
Η πνευματική άσκηση φαίνεται ότι επίσης βοηθά στην πρόληψη της
νόσου Αλτσχάιμερ. Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι τα έ-
ντονα περιβαλλοντικά ερεθίσματα μειώνουν την συχνότητα εμφάνι-
σης των παθολογοανατομικών ευρημάτων που χαρακτηριστικά α-
νευρίσκονται στη νόσο Αλτσχάιμερ. Επιπλέον, έρευνες σε ανθρώ-
πους έχουν δείξει ότι όσοι από αυτούς ασχολούνται με δραστηριό-
τητες που διεγείρουν το πνεύμα, έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφα-
νίσουν Άνοια. 
Εν κατακλείδει, η διατήρηση της συνολικής καλής  σωματικής και
πνευματικής υγείας συμβάλλει και στην πρόληψη  της νόσου Αλ-
τσχάιμερ.   

Κύνθια Κονδύλη
Νευρόλογος 

Ιατρείο Μνήμης - Νοσοκομείο Υγεία

Ο ι  γ ι α τ ρ ο ί  γ ρ ά φ ο υ ν . . .
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Τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα της άνοιας
(ΣΨΣΑ) αποτελούν εγγενές συστατικό της  νευροεκφυλιστικής
διεργασίας επιβαρύνοντας σημαντικά τους ασθενείς και τους

φροντιστές τους. Επιστημονικά, έμφαση στην αναγνώριση και πε-
ριγραφή τους δόθηκε από τη δεκαετία του ’80 και μετά. Ορίζονται
ως: “εκδηλώσεις διαταραγμένης αντίληψης, περιεχομένου σκέψης,
διάθεσης ή συμπεριφοράς, εμφανιζόμενες σε ασθενείς με άνοια“.
Τα ΣΨΣΑ είναι συνήθως σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσιμα και απα-
ντούν αμεσότερα στις διαθέσιμες αυτή τη στιγμή φαρμακευτικές ή
άλλου τύπου παρεμβάσεις, παρέχοντας μας έτσι  τη δυνατότητα ά-
μεσης ανακούφισης των ασθενών, των φροντιστών τους αλλά και
του συστήματος περίθαλψης συνολικά.
Χωρίς επαρκή αντιμετώπιση, τα ΣΨΣΑ:
• επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και των

οικογενειών τους
• προκαλούν ιδιαίτερη ψυχολογική επιβάρυνση στους φροντιστές
• επιτείνουν, ενίοτε δραματικά, την προκαλούμενη από τη νόσο α-

ναπηρία
• αυξάνουν τα κόστη φροντίδας, τόσο για τις οικογένειες των α-

σθενών όσο και για το σύστημα περίθαλψης (χρήση υπηρε-
σιών, νοσηλείες κοκ)

• έχουν ως αποτέλεσμα ή επιταχύνουν την εισαγωγή σε ίδρυμα
Οποιοδήποτε ΣΨΣΑ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εξέλιξης την ανοϊκής διεργασίας. Σε μια ευρεία μελέτη του εξωτερι-
κού, ανοϊκοί ασθενείς διαβιούντες στην κοινότητα εμφάνιζαν σε
ποσοστό 61% τουλάχιστον 1 ΣΨΣΑ. Οι μισοί εξ αυτών είχαν σο-
βαρού βαθμού συμπτωματολογία.
Συνήθη επιμέρους συμπτώματα περιλαμβανόμενα στον ορισμό που
επικρατεί σήμερα για τα ΣΨΣΑ είναι:
• οι παραληρητικές ιδέες (πεποιθήσεις που διατηρούν οι

ασθενείς ενάντια στην κοινή λογική και βάση των οποίων
αισθάνονται και δρουν)

• οι ψευδαισθήσεις (οι ασθενείς βλέπουν πράγματα ή πρόσωπα
που δεν είναι εκεί, ακούν να τους μιλούν κοκ)

• οι εκρηκτικές συμπεριφορικές αντιδράσεις
• το άγχος και η δυσφορία
• η καταθλιπτική ή, αντίθετα, η ακατάλληλα ευφορική ή

ευμετάβλητη διάθεση
• η παθολογική κινητική συμπεριφορά (άσκοπος βηματισμός,

επανάληψη σύνθετων συμπεριφορών χωρίς νόημα,
περιπλανήσεις)

• οι διαταραχές ύπνου και όρεξης
• η απάθεια (έλλειψη πρωτοβουλιών, παραμέληση αυτοφροντί-

δας)
• η άρση αναστολών (παρορμητικές η απρόβλεπτες

συμπεριφορές, απώλεια ‘κοινωνικής χάρης’)
Ας σημειωθεί ότι η απαρίθμηση είναι κατ’ ανάγκη σχηματική, πολ-
λά εκ των συμπτωμάτων που προαναφέρθηκαν εμφανίζονται συνή-
θως ταυτόχρονα ή προκύπτουν καθένα από άλλα, με αποτέλεσμα
επίταση της αναπηρίας και περαιτέρω δυσχερειών  φροντίδας.
Σε ότι φορά τη διάρκεια και την εξέλιξη των ΣΨΣΑ, οι διαταραχές
από τη διάθεση είναι πιθανότερο να εμφανιστούν νωρίτερα, ενώ η
ψυχοκινητική ανησυχία, οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθή-
σεις εμφανίζονται συνηθέστερα σε υστερότερα στάδια νόσου. Τα

περισσότερα ΣΨΣΑ κορυφώνονται πριν το τελικό στάδιο της ανοϊ-
κής νόσου. Μερικά εξ αυτών είναι πιο επίμονα από άλλα, λόγου χά-
ριν η ανησυχία και οι περιπλανήσεις.
Η αιτιολογία τους θεωρείται πολυπαραγοντική. Υφίσταται βιολογικό
συστατικό και σαφείς, ψυχολογική και περιβαλλοντική, συνιστώσες. 
Από ψυχολογικής πλευράς, πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση
ΣΨΣΑ μπορεί να συντελούν:
• οι δυσχέρειες αποδοχής και προσαρμογής του ασθενούς στα δε-

δομένα που του επιβάλλονται από τη νόσο
• η αδυναμία λεκτικής έκφρασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας
• η επίταση χαρακτηριστικών της ‘προνοσηρής’ προσωπικότητας
• η ήδη προβληματική σχέση με κοντινά πρόσωπα 
Από πλευράς περιβάλλοντος, στην εκδήλωση και επιμονή ΣΨΣΑ ε-
νίοτε συντελούν:
• οι προβληματικές  συνθήκες (υπερβολικά πολλά ή λίγα ερεθίσμα-

τα, νέο περιβάλλον, αλλαγή προσώπων-κλειδιών)
• οι ατυχείς χειρισμοί φροντίδας (άγχος, κόπωση, άγνοια των

φροντιστών).
Η αντιμετώπιση των ΣΨΣΑ δεν μπορεί παρά να είναι στο πλαίσιο
μιας συνολικής αντιμετώπισης του ανοϊκού συνδρόμου. Ο ρόλος ε-
νός θεράποντα όπως και ειδικών υγείας με εμπειρία στον συγκεκρι-
μένο πληθυσμό ασθενών είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σήμερα υ-
πάρχει η δυνατότητα πολύπλευρης υποστήριξης για τους φροντι-
στές των ασθενών με άνοια: από τον οικογενειακό ή ειδικό γιατρό,
τις υπηρεσίες συμβουλευτικής των τακτικών Ιατρείων και των Εται-
ρειών Αλτσχάιμερ, τις συγκεντρώσεις ενημέρωσης και αλληλοβοή-
θειας φροντιστών ασθενών με άνοια, τις τηλεφωνικές γραμμές βοή-
θειας. Όπως και μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης με έντυπο υλικό,
δημοσιεύσεις, μέσω διαδικτύου.
Τα φάρμακα που έχουμε σήμερα στη διάθεση μας, τουλάχιστον σε
ότι αφορά τις ΣΨΣΑ, έχουν  καλά αποτελέσματα. Είναι πλέον τεκ-
μηριωμένο ότι σκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την  καθυστέρη-
ση εξέλιξης της ανοϊκής διεργασίας (αναστολείς χολινεστεράσης
και μεμαντίνη), έχουν ευεργετική επίδραση και σε ψυχολογικές ή
συμπεριφορικές εκδηλώσεις εκ της νόσου. Υπάρχουν επίσης  ψυχο-
τρόπα φάρμακα  νέας γενιάς, ασφαλή και αποτελεσματικά για συ-
γκεκριμένα συμπτώματα.
Κλειδί στην ορθή χρήση και αξιοποίηση των φαρμακευτικών, όπως και
άλλου είδους παρεμβάσεων αποτελεί η σταθερή σχέση με ειδικούς.
Σε συνδυασμό με τους φαρμακευτικούς χειρισμούς εφαρμόζονται
και παρεμβάσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική και ψυχολογι-
κή συνιστώσες των παθολογικών εκδηλώσεων από την ψυχική
σφαίρα και τη συμπεριφορά.
Οι συμπεριφορικές και ψυχολογικές εκδηλώσεις της άνοιας είναι
κατανοητές σε κάθε περίπτωση, και αντιμετωπίσιμες. Καθώς θεω-
ρείται ότι είναι η νόσος που μέσω του προσώπου και της συμπερι-
φοράς του εκφράζεται έτσι, οφείλεται και επιτυγχάνεται προσπά-
θεια ανακούφισης και διατήρησης της ποιότητας ζωής ασθενών
και φροντιστών στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο.

Κώστας Νικολάου
Ψυχίατρος

Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
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Το ψυχολογικό, πρακτικό και οικονομικό φορτίο των φρο-
ντιστών ανοϊκών ασθενών είναι βαρύ και πολύπλευρο. Οι
φροντιστές αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους απέναντι

στον ασθενή: τον προστατεύουν, είναι φίλοι και σύντροφοι και
έχουν το βάρος της λήψεως αποφάσεων αλλά και κάποιες φο-
ρές γίνονται και «εχθροί» του.  
Χρέη κύριου φροντιστή αναλαμβάνει συνήθως ο/η σύζυγος. Σε
περιπτώσεις χηρείας, κάποιο από τα παιδιά αναλαμβάνει αυτόν
το ρόλο, με κριτήρια κοινής κοινωνικής λογικής (φύλο, πρωτο-
τοκία, συγκατοίκηση). Συχνότερα πάντως ως κύριοι φροντιστές
σε αυτές τις περιπτώσεις καταλήγουν οι κόρες ή οι νύφες. Στην
Ελλάδα το 89% των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ φροντίζεται
στο σπίτι και το 77% των φροντιστών είναι γυναίκες.
Η παροχή φροντίδας είναι μία πηγή έντονου στρες για την οι-

κογένεια του ανοϊκού ασθενούς. Για κάθε ασθενή με νόσο Αλ-
τσχάιμερ, μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 3 στενοί συγγενείς που
επηρεάζονται βαθιά από το συναισθηματικό, σωματικό, κοινω-
νικό και οικονομικό φορτίο. Ο όρος «φορτίο φροντιστών» έχει ε-
πικρατήσει διεθνώς και αφορά στα βάρη, σωματικά, συναισθη-
ματικά ή οικονομικά που επωμίζονται οι φροντιστές ενός πάσχο-
ντα από χρόνιο νόσημα που προκαλεί αναπηρία. 
Συνήθως, οι σύντροφοι των ασθενών με άνοια κουβαλούν ήδη
το φορτίο μιας ενδεχομένως κλονισμένης υγείας και της κούρα-
σης από τη ζωή, επηρεάζοντας την ποιότητα φροντίδας που
παρέχουν στους ασθενείς. Ο φροντιστής, σύζυγος ή παιδί μπο-
ρεί να αναγκαστεί να μειώσει το ωράριο εργασίας του ή και να
διακόψει εντελώς τη δουλειά του, μπορεί να χάσει φιλικές σχέ-
σεις λόγω των υποχρεώσεων απέναντι στον ασθενή.  Ειδικά ό-

ταν ο ασθενής βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις για τον φροντι-
στή.  
Οι υψηλές απαιτήσεις φροντίδας των ανοϊκών ασθενών, επι-
δρούν στην υγεία των φροντιστών, επηρεάζουν τη συμμετοχή
τους σε κοινωνικές & επαγγελματικές δραστηριότητες, περιο-
ρίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους, κλονίζουν την κοινωνική
τους θέση και απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια. Αρνη-
τικά συναισθήματα που βιώνουν σε μεγάλη συχνότητα οι φρο-
ντιστές είναι η απογοήτευση, ο θυμός, το άγχος, η κατάθλιψη,
οι ενοχές, η ματαίωση. Η αδυναμία ανταπόδοσης  της τρυφε-
ρότητας, της στοργής και της φροντίδας είναι καταστάσεις
που επιβαρύνουν τους φροντιστές.  Ένας φροντιστής, ο οποί-
ος βιώνει αρνητικά συναισθήματα για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα μπορεί να φτάσει σε σημείο να μη παρέχει καλή φροντίδα
στον ασθενή, αλλά και να παραμελεί  σημαντικά τον ίδιο του
τον εαυτό. 
Είναι πολύ δύσκολο για φροντιστές με επιβαρυμένη ψυχική αλ-
λά και σωματική υγεία, να διατηρήσουν μια κοινωνική ζωή έ-
ξω από τις ανάγκες φροντίδας. Αισθάνονται σωματικά και συ-
ναισθηματικά εξουθενωμένοι για να μπορέσουν να συναντή-
σουν φίλους ή γνωστούς και να συνεχίσουν τις δραστηριότη-
τες, που έκαναν πριν. Συχνά απομακρύνονται από τους φίλους
γιατί αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να κα-
ταλάβει την κατάσταση τους ή να θέλει να φορτιστεί με δυσά-
ρεστες συζητήσεις.
Ο συναισθηματικά εξουθενωμένος φροντιστής, παρ’ όλες τις
καλές του προθέσεις, δεν παρέχει καλή φροντίδα για τον συγ-

γενή του.  Ο ασθενής με άνοια ακόμη
κι όταν έχει προβλήματα στην κατα-
νόηση του λόγου και αδυνατεί να εκ-
φράσει τις ανάγκες του, καταλαβαίνει
μια συναισθηματικά φορτισμένη α-
τμόσφαιρα και αυτό μπορεί να έχει
αρνητική επίδραση στην διάθεσή του
και στην συμπεριφορά του.  
Η ποιότητα ζωής των φροντιστών ε-
ξαρτάται από τον βαθμό που οι ίδιοι
προσέχουν την ψυχική και σωματική
τους υγεία. Η αποδοχή βοήθειας από τρίτους, η επαφή με Ε-
ταιρείες Alzheimer και η συμμετοχή σε ψυχοεκπαιδευτικά προ-
γράμματα των Κέντρων Ημέρας, ο τακτικός έλεγχ  ος της υγεί-
ας τους, είναι παράγοντες που προάγουν την ποιότητα ζωής
τους. 
Συχνά, οι σύζυγοι φροντιστές διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια
από άλλους συγγενείς, αλλά αντίθετα αναλαμβάνουν επιπλέον
ευθύνες και για άλλους εκτός από τον ασθενή, όπως είναι τα
παιδιά τους ή τα εγγόνια. Σε αυτή την περίπτωση, ο φροντι-
στής θα ήταν καλό να διεκδικήσει το δικαίωμά του για προ-
σωπικό χρόνο, ζητώντας βοήθεια από τα παιδιά του. Η σκέψη
ότι τα παιδιά πιθανότατα έχουν επιβαρυμένο πρόγραμμα ή ότι
θα ενοχληθούν, θα πρέπει να αντικαθίσταται με τη σκέψη ότι
«έχω και εγώ δικαίωμα για προσωπικό χρόνο και ξεκούραση».

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Συντονίστρια Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών

Τα φάρμακα για την Άνοια είναι δοκιμασμένα, ασφαλή και α-
ποτελεσματικά, δεν καλύπτουν όμως παρά μόνο την ανάγκη
να ενισχυθούν οι άμυνες του εγκεφάλου ενάντια στη σαρωτι-
κή επίθεση της εκφύλισης. Οι επαγγελματίες υγείας που ασχο-
λούνται με την Άνοια δεν ταυτίζουν τον ασθενή τα παθολογι-
κά ευρήματα μιας αξονικής τομογραφίας ή με τη χαμηλή επί-
δοση σε ένα τεστ μνήμης. Αντίθετα, υιοθετούν μια ολιστική
προσέγγιση και είναι σε θέση να παρέχουν  βοήθεια σε επίπε-
δο όχι μονό βιολογικό, αλλά παράλληλα ψυχολογικό και κοι-
νωνικό. Κανένας ανοϊκός ασθενής δεν είναι ίδιος με κάποιον
άλλο. Η Άνοια επιδρά στο σώμα, στο πνεύμα, στη ψυχή και
στην οικογένεια του κάθε ασθενούς με τρόπο τελείως διαφο-
ρετικό, κάνοντας απαραίτητη την παροχή προσωποκεντρικής
και εξατομικευμένης θεραπείας. 
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην Άνοια έρχονται να ε-
νισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των διαθέσιμων φαρ-
μάκων και  έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ελεύθερες παρε-
νεργειών και ιδιαίτερα ευέλικτες γιατί προσαρμόζονται στις α-
νάγκες του κάθε ασθενή. Πραγματοποιούνται με τη μορφή α-
τομικών ή ομαδικών προγραμμάτων που συνδυάζουν μία ή
και περισσότερες παρεμβάσεις, εφαρμόζονται με επιτυχία σε
ασθενείς που πάσχουν από διαφορετικά είδη άνοιας και κυ-
ρίως, διαφοροποιούνται σε επίπεδο στόχων, μέσων και μορ-
φής ανάλογα με το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται ο
κάθε ασθενής. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους παρεμβάσεις
πραγματοποιούνται κυρίως στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντί-
δας Ανοϊκών Ασθενών που λειτουργούν με την αιγίδα των Ε-
ταιρειών Alzheimer. 

Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία οι πιο διαδεδομένες α-
πό τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
Νοητική ενδυνάμωση
Οι γνωστικές λειτουργίες (μνήμη, λόγος, κρίση, προσοχή κλπ)
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συγκεκριμέ-
νης παρέμβασης. Στόχος της είναι να καταφέρει να σταθερο-
ποιήσει ή ακόμα και να μειώσει τις γνωστικές διαταραχές του
ασθενή. Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων όπως
ασκήσεις μνήμης, προσανατολισμό στην επικαιρότητα, επα-
νεκμάθηση πληροφοριών (ονόματα αγαπημένων προσώπων,
ονόματα αντικειμένων), εκπαίδευση στη χρήση μνημονικών
βοηθημάτων (π.χ. σημειωματάριο, ημερολόγιο) κλπ.
Λογοθεραπεία
Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε ασθενής,
η παρέμβαση διαφοροποιείται και επιδιώκει:
• τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας με τους

οικείους,

• την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας του ασθενή
και/ή

• τη συντήρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις, την
επαναφορά των ικανοτήτων κατανόησης και 

έκφρασης του λόγου.
Εργοθεραπεία
Στοχεύει στην αποκατάσταση των ικανοτήτων του ασθενή,
στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ώστε να είναι λειτουργικός
και ανεξάρτητος. Τα προγράμματα εργοθεραπείας περιλαμβά-
νουν: 
• κινητοποίηση και δραστηριοποίηση του ασθενούς

(χειροτεχνία, κηπουρική, μαγειρική κλπ)
• ενθάρρυνση της αυτοεξυπηρέτησης σε δραστηριότητες της

καθημερινότητας (ντύσιμο, φαγητό, προσωπική υγιεινή). 
Ψυχοθεραπεία
Στην περίπτωση των ανοϊκών ασθενών, η ψυχοθεραπεία:
• προσαρμόζεται στο νοητικό και λειτουργικό επίπεδο του

ασθενή
• βασίζεται κυρίως στους χειρισμούς του θεραπευτή και

λιγότερο στις πρωτοβουλίες του ασθενή
• θέτει επιτεύξιμους στόχους, όπως είναι η βελτίωση της

συναισθηματικής κατάστασης 
Η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται
συχνά στην περίπτωση ανοϊκών ασθενών με σκοπό την ανά-
κτηση δεξιοτήτων που έχουν χαθεί ή την αποδοχή της απώ-
λειάς τους. 
Θεραπεία πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων
Κάθε συνεδρία οργανώνεται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέ-
μα (π.χ. οικογένεια, εργασία κλπ). Οι ασθενείς ενθαρρύνονται
να ανασύρουν και να μοιραστούν με την ομάδα αναμνήσεις α-
πό το παρελθόν. Χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία ερεθισμά-
των (φωτογραφίες, αντικείμενα, μουσική, γεύσεις κλπ). Στό-
χος της θεραπείας είναι η ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης,
η πρόκληση ευχάριστων συναισθημάτων και η ενίσχυση της
ταυτότητας του ασθενή.  
Θεραπείες τέχνης
Δραστηριότητες όπως η ζωγραφική και η μουσικοθεραπεία δί-
νουν την ευκαιρία στους ανοϊκούς ασθενείς να εκφράσουν με
τρόπο μη λεκτικό τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Οι
θεραπείες τέχνης φαίνεται ότι βελτιώνουν τη συναισθηματική
κατάσταση των ασθενών και  ενισχύουν την αυτοπεποίθησή
τους. 
Φυσιοθεραπεία 
Η φυσιοθεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των διαταραχών
κινητικότητας, στην εκγύμναση σωματικών δεξιοτήτων (κινητι-

κότητα, ισορροπία, αντοχή) και στην ανακούφιση από έντονες
σωματικές ενοχλήσεις.
Γυμναστική
Τα προγράμματα σωματικής άσκησης που προορίζονται για α-
νοϊκούς ασθενείς περιλαμβάνουν συνήθως περπάτημα, ποδηλα-
σία, αεροβική γυμναστική και ασκήσεις ισορροπίας και μυϊκής
ενδυνάμωσης. Οι ασθενείς ωφελούνται από τη σωματική άσκη-
ση καθώς διατηρούν σε ικανοποιητικό επίπεδο τη φυσική τους
κατάσταση και ταυτόχρονα καταπολεμούν τα καταθλιπτικά συ-
ναισθήματα, αφού μέσω της άσκησης έχουν την ευκαιρία να
ψυχαγωγηθούν και να κοινωνικοποιηθούν. 
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται η καταλληλότητα
της κάθε παρέμβασης ανάλογα με το στάδιο της νόσου στο ο-
ποίο βρίσκεται ο ασθενής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι
παρά το γενικό διαχωρισμό που περιγράφεται, δεν υπάρχει
κάποια μη φαρμακευτική παρέμβαση που να είναι απαγορευτι-
κή για κάποιο από τα στάδια της Άνοιας. Οι μη φαρμακευτι-
κές θεραπείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε
στάδιο εξέλιξης της νόσου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθε-
νής έχει ανάγκη υποστήριξης στον τομέα στον οποίο στοχεύ-
ουν (σωματικό, γνωστικό, ψυχικό), μπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις τους και αναμένεται να επωφεληθεί από τη
συμμετοχή του. 

Όλγα Λυμπεροπούλου
Γνωστική νευροψυχολόγος

Ιατρείο Μνήμης – Νοσοκομείο Υγεία

Το φορτίο του φροντιστή

Μη φαρμακευτικές θεραπείες της Άνοιας

Ο ι  ψ υ χ ο λ ό γ ο ι  γ ρ ά φ ο υ ν . . .

Ήπια Νοητική Διαταραχή
& Ήπιας βαρύτητας 

Άνοια

• Νοητική ενδυνάμωση
• Ψυχοθεραπεία
• Θεραπείες τέχνης
• Γυμναστική

Μέτριας βαρύτητας
Άνοια

• Νοητική ενδυνάμωση
• Λογοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Θεραπεία πρόκλησης 

ευχάριστων αναμνήσεων 
• Θεραπείες τέχνης
• Φυσιοθεραπεία
• Γυμναστική

Προχωρημένη
Άνοια

• Εργοθεραπεία
• Θεραπείες τέχνης
• Φυσιοθεραπεία

8SEL_ALZH_11.QXD:8SEL_ALZH_6.QXD  9/5/08  10:18 AM  Page 6



A Al l
z zh h
e ei i
m m
e er r

Εν
ημ

έρ
ω

ση
γι

α 
τη

 ν
όσ

ο

Eνημέρωση
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης του
ευρύτερου κοινού που ξεκίνησε το 2004, η Εται-
ρεία μας οργανώνει και πραγματοποιεί ομιλίες
στις Λέσχες Φιλίας και τα ΚΑΠΗ της Αττικής, αλ-
λά και των άλλων Νομών της Ελλάδας. Οι ομι-
λίες γίνονται από τη Δρ Παρασκευή Σακκά, νευ-
ρολόγο-ψυχίατρο. Σκοπός των εκδηλώσεων αυ-
τών είναι αρχικά η ενημέρωση για την άνοια, αλ-
λά και η  παραπομπή σε δημόσια Ιατρεία Μνήμης
όσων  ηλικιωμένων  κρίνεται απαραίτητο, ύστερα
από τη διεξαγωγή μίας σύντομης νευροψυχολογι-
κής αξιολόγησης για την ανίχνευση διαταραχών
μνήμης από εθελοντές ειδικούς ψυχολόγους.  

Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης
Σε συνεργασία με τη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου,
πραγματοποιούμε 2 ομάδες ασθενών σε εβδομα-
διαία βάση. Ειδικοί ψυχολόγοι με ασκήσεις νοη-
τικής ενδυνάμωσης, θεραπείες τέχνης και θερα-
πεία δι’ αναμνήσεων προσπαθούν να κινητοποιή-
σουν τους ανοϊκούς ασθενείς όλων των στα-
δίων, να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν σταθερή
τη γνωστική τους κατάσταση και να προάγουν
την ψυχολογική τους.

Ομάδες μνήμης
Επιπλέον, στη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου πραγ-
ματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία ομάδες ενδυ-
νάμωσης της μνήμης υγιών ηλικιωμένων. Κατά
τη διάρκεια των συναντήσεων με την ψυχολόγο,
οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης, να
μάθουν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης
των προβλημάτων μνήμης που προκύπτουν στην
καθημερινή ζωή και να ενδυναμώσουν τη μνήμη
τους μέσω ειδικών ασκήσεων. 
Αντίστοιχη ομάδα λειτουργεί στη Λέσχη Φιλίας
Αλίμου.

Πρόγραμμα «Βοηθώ τη μνήμη μου»
Η Εταιρεία μας με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων
δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρόλη-
ψης της Άνοιας με τίτλο «Βοηθώ τη μνήμη μου». Οι
υπηρεσίες του Προγράμματος απευθύνονται στα μέ-
λη των Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, θα
προσφέρονται δωρεάν και περιλαμβάνουν:
• Ενημερωτικές ομιλίες για τη μνήμη και την άνοια
• Έλεγχο της μνήμης από ειδικούς ψυχολόγους

και εξέταση από γιατρό για όσους το επιθυμούν
• Συνεδρίες ασκήσεων μνήμης, λόγου και άλλων

νοητικών λειτουργιών για τους ηλικιωμένους
που θα διαγνωστούν με άνοια

• Ομάδες ψυχοϋποστήριξης για τους φροντιστές τους

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει από το
φθινόπωρο του τρέχοντος έτους

Υποστήριξη συγγενών
Σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που καθορίζεται
από τη Γραμματεία της Εταιρείας μας, τα μέλη,
αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ά-
νοια, μπορούν να συμμετέχουν στις μηνιαίες συ-
ναντήσεις που γίνονται στο Κέντρο Ημέρας. Εκεί
θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέ-
ψεις και τους προβληματισμούς τους, να ενημε-
ρωθούν για θέματα που αφορούν την άνοια ώ-
στε να αντεπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία
και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες ανά-
γκες φροντίδας των ασθενών τους. 

Εκπαίδευση φροντιστών
Μετά από απαίτηση των οικογενειών των ανοϊ-
κών ασθενών, η Εταιρεία μας οργανώνει και
πραγματοποιεί κύκλους εκπαίδευσης οικογενεια-
κών φροντιστών που θα επαναλαμβάνονται κα-
τά τη διάρκεια του έτους. Κάθε κύκλος περιλαμ-
βάνει 8 δίωρες ομιλίες που πραγματοποιούνται
κάθε Τετάρτη, 5.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ. στα γρα-
φεία της Εταιρείας μας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τη Γραμματεία της Εταιρείας.

Εκπαίδευση
Επαγγελματιών Υγείας
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διατα-
ραχών Αθηνών πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες
υγείας με στόχο την καλύτερη διάγνωση και θερα-
πεία των ανοϊκών ασθενών.
Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται με την συνεργα-
σία Ιατρικών Συλλόγων, της «ΕΛΕΓΕΙΑ» και άλλων
Φορέων, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος (Χαλκίδα,
Λαμία, Λάρισα, Καλαμάτα, Καλάβρυτα, Τρίπολη,
Μεσολόγγι, Αθήνα).  

Εκδοτική Δραστηριότητα
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διατα-
ραχών Αθηνών εξέδωσε και διανέμει δωρεάν τα
παρακάτω ενημερωτικά έντυπα:
• «Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί: Ε-
νημερωθείτε!». Σύντομος οδηγός για το ευρύ κοινό
που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση της νό-
σου Αλτσχάιμερ, την εξέλιξή της, τη διάγνωση της
νόσου και τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.  
• «Εγχειρίδιο Φροντιστών». Πλήρης οδηγός για τους
φροντιστές που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη
νόσο Αλτσχάιμερ και πρακτικές συμβουλές για την
αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων και
συμπεριφορών των ανοϊκών ασθενών.
• «Νοητική ενδυνάμωση ασθενών με νόσο Αλτσχάι-
μερ», τεύχη 1 και 2. Περιλαμβάνουν οδηγίες σχετι-
κά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι
φροντιστές να ενθαρρύνουν την πνευματική δρα-
στηριότητα του αγαπ ημένου τους προσώπου που
πάσχει από άνοια, όπως επίσης και μια σειρά α-
σκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης με τις οποίες μπο-
ρούν να ασχοληθούν ασθενείς με ήπιας έως μέ-
τριας βαρύτητας άνοια. 
• «Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάιμερ». Απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και περιέχει απλοποιη-
μένες πληροφορίες, παιχνίδια και κουιζ γνώσεων
σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
• «Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Νό-
σου Αλτσχάιμερ». Οδηγός για τους παράγοντες
κινδύνου και τη δυνατότητα πρόληψης της νόσου
Αλτσχάιμερ. 
• «Η σωματική άσκηση στην Άνοια». Απλές ασκή-
σεις για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους που
βοηθούν στη διατήρηση της καλής φυσικής κατά-
στασης.

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών πραγματοποιεί ένα μεγάλο αριθμό ενημερωτικών, εκπαι-
δευτικών και άλλων εκδηλώσεων για τους φροντιστές, τους ασθενείς , αλλά και το ευρύτερο κοινό. Σκοπός των εκδηλώσε-
ων αυτών είναι η ενημέρωση της κοινότητας και η προαγωγή της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. 

Δραστηριότητες 2008

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ
Επιθυμώ να γίνω μέλος / να ανανεώσω την ετήσια συνδρομή μου 

στην Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών.
Ποσό ετήσιας συνδρομής 30 €

Κατάθεση χρημάτων: Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού 180/480090-72 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ.

ΠΟΛΗ ΤΗΛ.

e-mail Διεύθυνση αποστολής:
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
Τηλ. 210 - 7013271 -266 -291, e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

Στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2007 Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στην οδό Μάρκου
Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, στο Παγκράτι. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί σαν μονάδα ημε-
ρήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διατα-
ραχές. Κατά μέσο όρο, εξυπηρετούνται 30 ανοϊκοί ασθενείς ημερησίως. Στους ασθενείς παρέχεται
ένα δομημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών θεραπείας και δραστη-
ριοτήτων που οργανώνεται από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου. Επιπλέον, ένας από τους
βασικούς στόχους του Κέντρου Ημέρας είναι η ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση των φρο-
ντιστών των ασθενών και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντός τους, καθώς και η ευαι-
σθητοποίηση της κοινότητας. Στο Κέντρο Ημέρας στεγάζεται η Γραμματεία της Εταιρείας μας,
στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με
τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%
και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25 % 
στο Πλαίσιο του Ε. Π. «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006

Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
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ΤΤεεύύχχοοςς  33

οο  ττααχχυυδδρρόόμμοοςς του Κέντρου Ημέρας

Η Παγκόσμια Ημέρα  Νόσου Αλτσχάιμερ είναι ένα γεγο-
νός που δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς, στις οικογένει-
ές τους, σε επαγγελματίες υγείας και σε όλους όσους εν-
διαφέρονται για την Άνοια να εκφράσουν έντονα για μία
ακόμη φορά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Στόχος μας είναι να γίνει η Άνοια προτεραιότητα στο χώ-
ρο της Δημόσιας Υγείας, αλλά και να φτάσει η φωνή μας
σε όλες εκείνες τις οικογένειες που δεν είναι ενήμερες για
την τρόπο διαχείρισης ενός ασθενή με Άνοια και χρειά-
ζονται βοήθεια και υποστήριξη.

Το τρίτο ένθετο του «Ταχυδρόμου του Κέντρου Ημέρας»,
της εφημερίδας που συντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των
ομάδων για τους χρήστες-ασθενείς, παρουσιάζει συνε-
ντεύξεις και κείμενα χρηστών του Κέντρου και των συγ-
γενών τους. Αισθήματα, δυσκολίες, λύσεις, ελπίδες, προ-
βληματισμοί και πώς οι ίδιοι βρήκαν τον τρόπο να τα α-
ντιμετωπίσουν…

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Συντονίστρια Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών

ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
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Σ.Π., 78 ετών
"Φοβάμαι μήπως κάνω κάτι λάθος, κάτι επικίνδυνο...”

Τι σας οδήγησε στον ειδικό γιατρό για τη μνήμη;
Η ιστορία ξεκίνησε από μια φίλη, η οποία με παρότρυνε
να επισκεφθούμε κάποιο γιατρό έχοντας δει αλλαγή στη
συμπεριφορά μου. Είχα αρχίσει να ξεχνώ, είχα χάσει τη
ζωντάνια μου, τα ενδιαφέροντά  μου και είχα κατάθλιψη. 
Πώς νιώσατε όταν σας είπαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλη-
μα με τη μνήμη σας;
Σκέφτηκα ότι θα πρέπει να κάνω κάτι. Απλά πράγματα,
όπως το γεγονός ότι έχω γκάζι στο σπίτι, με έκαναν να
αναζητήσω μια λύση στο πρόβλημά μου. 

Τι γνωρίζετε για την Άνοια; 
Όταν έχει κάποιος Άνοια σημαίνει πως υπάρχουν κάποιες βλάβες στον εγκέφαλο οι
οποίες μπορεί να εξελιχθούν αν δεν προσέξεις. 
Τι περισσότερο θα θέλατε να γνωρίζετε για τη νόσο;
Θα ήθελα να γνωρίζω την εξέλιξη της νόσου για να είμαι προετοιμασμένη. 

Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε για το μέλλον σας;
Φοβάμαι να μην είμαι αυτάρκης, δε θα ήθελα να είμαι ανήμπορη. Προσπαθώ να το
αποφύγω, αλλά είμαι απαισιόδοξη. Το κάθε τι με τρομάζει. 
Έχει επηρεάσει η νόσος τις κοινωνικές σας σχέσεις; 
Δεν έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις μου, δεν είμαι απομονωμένη, γνωρίζουν όλοι την
κατάστασή μου και δεν φοβάμαι να το αποκαλύψω. 
Τι νομίζετε ότι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς; 
Πιστεύουν ότι είναι η φαντασία μου, δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα. Προφανώς δε
το βλέπουν γιατί είμαι κοινωνική. Ο κύκλος μου απαρτίζεται από συνομήλικους, οι
οποίοι λίγο πολύ έχουν αντίστοιχα προβλήματα. 
Πώς νιώθετε για αυτό που σας συμβαίνει; 
Νιώθω απογοήτευση, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Στεναχωριέμαι και δε μπορώ
να βοηθηθώ. Ήταν κάτι ξαφνικό για μένα. Τώρα φοβάμαι μήπως κάνω κάτι λάθος,
κάτι επικίνδυνο. 
Τι παίρνετε από το Κέντρο Ημέρας;
Ενδιαφέρον... Αισθάνομαι ευχαρίστηση, εκεί υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται
με τους ασθενείς. Έχω κερδίσει γιατί βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Έμαθα στη
μαυρίλα μου, να γίνομαι πιο αισιόδοξη. Να είμαι πιο προσεκτική με τις ακαταστα-
σίες μου. Τουλάχιστον να προσπαθώ!

Μ.Κ., 75 ετών
“ Δεν ντρέπομαι, οι φίλοι και οι συγγενείς το γνωρίζουν 
και με στηρίζουν “.

Τι σας οδήγησε στον ειδικό γιατρό για τη μνήμη;
Ήμουν αφηρημένη και είχα αρχίσει να ξεχνώ, δεν είχα
συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξεχνούσα τις υποχρεώσεις
μου και έκαιγα το φαγητό. Αντιλήφθηκα ότι ήταν ένα
σοβαρό πρόβλημα που με στεναχωρούσε, με είχε ζορί-
σει και με είχε κάνει να χάσω τον ύπνο μου. 
Πώς νιώσατε όταν σας είπαν ότι υπάρχει κάποιο πρό-
βλημα με τη μνήμη σας;
Στεναχωρήθηκα και ήλπιζα. Στην αρχή το θεώρησα

φυσιολογικό λόγω της ηλικίας και σκέφτηκα πως θα βοηθηθώ από φάρμακα.
Αργότερα μελαγχόλησα και το θεώρησα κάτι πολύ σοβαρό γιατί έχω και ανάλογο
ιστορικό. Τώρα όμως έχω αρχίσει και ελπίζω. 
Τι γνωρίζετε για την Άνοια; 
Όταν η Άνοια είναι στα αρχικά στάδια μπορείς να είσαι κάπως φυσιολογικός. Το
θέμα είναι να μην εξελιχτεί. 

Τι περισσότερο θα θέλατε να γνωρίζετε για τη νόσο;
Θα ήθελα να ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί.
Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε για το μέλλον σας;
Δε θέλω να τα μαυρίζω, θέλω να είμαι αισιόδοξη. Είναι κουτό να τα σκέφτομαι
από πριν. 
Έχει επηρεάσει η νόσος τις κοινωνικές σας σχέσεις; 
Δεν έχει επηρεάσει καθόλου τις σχέσεις μου. Δε ντρέπομαι, οι φίλοι και οι συγγε-
νείς το γνωρίζουν και με στηρίζουν. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο.
Τι νομίζετε ότι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς; 
Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι με Άνοια τα έχουν χάσει και πως είναι ξοφλημένοι.
Στην αρχή είχα ακούσει και εγώ κάτι τέτοιο. 
Πώς νιώθετε για αυτό που σας συμβαίνει; 
Τώρα δε με φοβίζει. Προσπαθώ να μη μελαγχολώ. Προσπαθώ να τροχίζω το
μυαλό μου και να διατηρώ την προσοχή μου. Αισιοδοξώ! 
Τι παίρνετε από το Κέντρο Ημέρας;
Ωφελούμαι γιατί με βάζετε σε διαδικασία σκέψης. Είναι ένα ευχάριστο περιβάλ-
λον στο οποίο υπάρχει καθημερινή τριβή, προσπάθεια και μάθηση. Στο ΚΗ υπάρ-
χουν εξαιρετικοί άνθρωποι, γεγονός που μου φτιάχνει τη ψυχολογία.

Τ.Κ., 79 ετών
“ Ελπίζω σε μια τρανταχτή βοήθεια από την επιστήμη “.

Τι σας οδήγησε στον ειδικό γιατρό για τη μνήμη;
Με έβαλε σε σκέψη το γεγονός ότι ξεχνούσα και το
συνδύασα με το επάγγελμα μου που απαιτούσε απο-
μνημόνευση. Δεν έβρισκα που έχω τακτοποιήσει τις
σημειώσεις μου κι έτσι ξεκίνησα να ελέγχω τη μνήμη
μου. Άρχισα να τη βρίσκω σκάρτη, με πρόδιδε στη
καθημερινή μου ζωή. 
Πώς νιώσατε όταν σας είπανε ότι υπάρχει κάποιο πρό-
βλημα με τη μνήμη σας;
Όταν πιστοποιήθηκε, δεν εξεπλάγην. 

Τι γνωρίζετε για την Άνοια; 
Η πηγή της Άνοιας δεν είναι προσδιορισμένη. Έχει άσχημη εξέλιξη γι’ αυτό
πρέπει να κάνεις συνεχώς ασκήσεις εξασκώντας το μυαλό σου. Δε γνωρίζεις
τίποτα, ούτε καν ποιά θα είναι η κατάληξη. 
Τι περισσότερο θα θέλατε να γνωρίζετε για την Άνοια;
Θα ήθελα να έχω σαφή επιστημονική εξήγηση από πού προέρχεται η νόσος
και τι ακριβώς επηρεάζει. 

Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε για το μέλλον σας;
Φοβάμαι ότι η κατάστασή μου θα χειροτερεύει και ελπίζω σε μια τρανταχτή
βοήθεια από την επιστήμη. 
Έχει επηρεάσει η νόσος τις κοινωνικές σας σχέσεις; 
Είναι δυσάρεστο να ξεχνώ τα ραντεβού μου, αισθάνομαι άσχημα. Αγωνιώ
και προσπαθώ να μην δείξω τι έχω. Το γνωρίζουν μόνο οι πιο στενοί φίλοι
και συγγενείς. Στους υπόλοιπους έχω πει ότι πάω σε κάποιο γυμναστήριο ή
ότι παρακολουθώ επαγγελματικές διαλέξεις όταν επισκέπτομαι το Κέντρο
Ημέρας. Στεναχωριέμαι γι’αυτό. 
Τι νομίζετε ότι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς; 
Θα υπάρξει μια μερίδα ανθρώπων που θα λυπηθούν και αυτό είναι κάτι που
δε θέλω. Άλλοι θα με θεωρήσουν κουτό-βλάκα, χωρίς σωστή κρίση. Το ανά-
γουν σε μια γενικότερη αδυναμία.
Πώς νιώθετε για αυτό που σας συμβαίνει; 
Το αίσθημα της αδικίας. Γιατί οι άλλοι να θυμούνται και εγώ όχι; Με ενοχλεί
που δεν αναλαμβάνω πλέον δραστηριότητες και περιορίζομαι. Νιώθω ανα-
σφάλεια μην τυχόν με προδώσουν οι δυνατότητες μου. Είναι πολύ ενοχλητι-
κό. Ελπίζω στη βοήθεια που μου δίνεται από το Κέντρο Ημέρας. 
Τι παίρνετε από το Κέντρο Ημέρας;
Γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους και είχα την ευκαιρία να δω την ασθένεια
αυτή και σε άλλους. Είδα την εξέλιξή της και νιώθω ότι έχω ευρύτερη αντίληψη.

Στις συνεντεύξεις που ακολουθούν, τρεις χρήστες του Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών της Εταιρείας Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών που βρίσκονται σε αρχόμενο στάδιο Άνοιας καταθέτουν τις σκέψεις τους
για τη νόσο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή εξαιτίας αυτής. 

��

Συνεντεύξεις χρηστών του Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών 
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Πριν δυο χρόνια διέγνωσαν ότι η σύζυγός μου είχε Άνοια. Δεν έχει
σημασία το είδος τής νόσου, Αλτσχάιμερ, αγγειακή ή οποιοδήποτε
άλλο. Αναστατωθήκαμε. Πήγαμε σε πολλούς γιατρούς. Παντού

μας είπαν τα ίδια. Η Άνοια ήταν πλέον δεδομένη. Με την καθημερινή δια-
πίστωση των συμπτωμάτων της νόσου, η ζωή μας άρχισε να αλλάζει και
εγώ ανέλαβα να φροντίσω την σύζυγό μου και να σηκώσω το Σταυρό του
Μαρτυρίου. Αισθανόμουν ότι ήμουν ο πιο κακότυχος και δυστυχής άν-
θρωπος στον κόσμο. 

Οι νοητικές λειτουργίες του άνθρώπου που αγαπώ και που τόσα χρόνια
ζήσαμε μαζί, είχαν διαταραχθεί και σταδιακά άρχισαν να αποδυναμώνο-
νται, με κάποια δυσκολία με καταλάβαινε και μερικές φορές δεν μπορού-
σε και να με αναγνωρίσει ακόμη. Άρχισε να βρίσκεται στον κόσμο της, και
έβλεπε τα πράγματα σαν μέσα από ένα σύννεφο ομίχλης, ανάμεσα στον ύ-
πνο και στο ξύπνιό της. Η αλλαγή των συνθηκών ζωής ήταν αναπόφευ-
κτη. Τα φάρμακα μας έδιναν την ελπίδα της καθυστέρησης της εξέλιξης
της νόσου, αλλά όχι την καλυτέρευση.  

Κάποια μέρα έμαθα για την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Δια-
ταραχών της Αθήνας και πήγαμε να τους δούμε. Με ένα καλοσυνάτο γέ-
λιο μας καλοδέχτηκαν, την εξέτασαν και την εντάξανε στο πρόγραμμα
του Κέντρου Ημέρας. Έτσι και εγώ συμμετείχα στις ομάδες διαχείρισης
του άγχους και στην ομάδα των φροντιστών. Πραγματικά ενδιαφέρθηκαν
να μας ενημερώσουν για την Άνοια πλήρως και σε βάθος, για τα συμπε-
ριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα, πώς θα καταπολεμήσουμε το άγ-
χος, για το ρόλο του φροντιστή και το βάρος που καλείται να σηκώσει.
Στις ομάδες των φροντιστών έγινε μια πολύ καλή επεξήγηση αυτών των
θεμάτων. Δεν μας σέρβιραν έτοιμες λύσεις για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε. Βοήθησαν όμως, με επιστημονικό τρόπο, όσους πραγματικά
το ήθελαν ή το χρειάζονταν να οδηγηθούν, με τις προσωπικές τους ικα-
νότητές, στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Άκουσα τα προβλήματα των άλλων
της ομάδας και αυτοί τα δικά μου.
Διεπίστωσα ότι όλοι μας, οι φροντι-
στές, χρειζόμαστε βοήθεια στην
φροντίδα του ασθενούς, συμπαρά-
σταση ψυχική και κοινωνική. Μόλις
έμαθαν για την αρρώστια, οι συγγε-
νείς και οι φίλοι εξαφανίστηκαν με
χίλιες δυό δικαιολογίες. Η ζωή έγινε
πιο δύσκολη. Ευτυχώς στις ομάδες
αυτές βρήκα ενεργή συμμετοχή και
γαλήνη.   

Συστηματικά πλέον έπρεπε να επι-
λύω τα πάσης φύσεως καθημερινά
προβλήματα. Συχνά έχανα την υπο-
μονή μου, βίωνα μοναξιά και θύμω-
να εύκολα. Το να είσαι φροντιστής
είναι μία απαιτητική και σκληρή δου-
λειά. Για να τα καταφέρω έπρεπε να
παραμελήσω τον εαυτό μου. Δεν εί-
χα σε ποιόν να μιλήσω και να μοιρα-
στώ τα οδυνηρά συναισθήματά μου.
Περισσότερο από τον ασθενή χρειάζεται την αγάπη ο φροντιστής ο οποί-
ος πλέον αισθάνεται και βιώνει, κάθε στιγμή, τα συμπτώματα της νόσου.
Έτσι η ομάδα υποστήριξης μού έδωσε ό,τι μου έλειπε. 

Θα ήθελα να πω σε όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, φροντιστές και συγ-
γενείς,  να μην κλείνονται στον εαυτό τους αλλά να επικοινωνούν με τις
πλησιέστερες Εταιρείες Νόσου Alzheimer.  

Εκεί στην ομάδα σκεφτηκα πολύ και προβληματίστηκα. Από κάποιο ση-
μείο και μετά άρχισα να φιλοσοφώ την κατάσταση. Διαπίστωσα ότι οι άν-
θρωποι κατασκευάζουν τον κόσμο μέσα από τις ερμηνείες τους για τα γε-
γονότα. Αυτό καθορίζει τα συναισθήματά τους και την συμπεριφορά
τους. Έχοντας αυτό υπόψη μου η ζωή μου άλλαξε τελείως. 

Ερμήνευα την κάθε παράξενη συμπεριφορά της συζύγου μου με τέτοιο τρόπο
που να μην αγανακτώ, να μην θυμώνω, να μην αγχώνομαι, ώστε η κάθε αντί-
δρασή μου να μην την πληγώνει. Δε φταίει αυτή, έλεγα, αλλά η αρρώστιά της. 

Προσπάθησα και συνεχίζω να προσπαθώ να εφαρμόζω αυτή τη φιλοσο-
φία, να δίνω τις κατάλληλες ερμηνείες, όχι πάντα ευχάριστες αλλά καμιά
φορά και πολύ οδυνηρές, με τη λογική ότι η ζωή τα έχει αυτά και καλόν
είναι να συνεχίζεται ευχάριστα. Δεν τα φορτώνω στη σύζυγο μου αλλά
στην αρρώστιά της.   

Τώρα η φροντίδα δεν είναι τόσο κουραστική. Στη ζωή μου ήλθε μια ηρε-
μία.  Ξαναγύρισε η χαμένη χαρά. Η ζωή μου έχει κάποιο νόημα, την δια-
τήρηση στην ζωή του άνθρώπου μου, με την ελπίδα να ευρεθεί το γρηγο-
ρότερο το κατάλληλο θεραπευτικό φάρμακο. Τα θύματα της Άνοιας θέ-
λουν αγάπη. Δεν την επαιτούν, την απαιτούν. Η αγάπη είναι δώρο Θεού,
εκδηλώνεται απλόχερα. Εκφράζεται με έργα και με λόγια: Σε αγαπώ, σε
συμπονώ, σου συμπαρίσταμαι και με ένα μεγάλο πλήθος φιλοφρονήσεων.

Στην υπόλοιπη ζωή μου θα ζω με την Άνοια. Γνωρίζω πώς να μη χάνω
την ψυχραιμία μου. Δεν "δένω στο μαντήλι" ό,τι πει γιατί πολύ σύντομα
θα το έχει ξεχάσει. Δεν την μαλώνω. Προσπαθώ να την κρατώ σε εγρή-
γορση να κάνει κάτι ή να θυμηθεί κάτι. Φροντίζω τη σωστή διατροφή
μας, τους περιπάτους μας, τις συχνές επισκέψεις στους γιατρούς και την
προσεκτική χρήση των φαρμάκων της για να επιμηκυνθεί η ζωή μας. Αυ-
τό βέβαια θα εξαρτηθεί από εμένα. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ακόμη
θεραπεία που θα μπορούσε να γιατρέψει την ασθένεια, αλλά υπάρχουν
στρατηγικές για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που ο καθέ-
νας αντιμετωπίζει καθημερινά. Αν είμαι νευριασμένος, κουρασμένος ή α-
νήσυχος, αυτή η νευρικότητα, η κούραση ή η ανησυχία θα επηρεάσουν
και το πρόσωπο που φροντίζω.

Κάνω εικόνα την κάθε ανωμαλία, της δίνω ζωή, της βάζω υπότιτλους και
χρώμα για να γίνει μια ομαλή ευχαρίστηση, δεν υπάρχει φταίξιμο ή πρό-

θεση, η αρρώστια φταίει. Δεν είναι
τα γεγονότα που πικραίνουν τη ζωή
των ανθρώπων. Είναι ο τρόπος που
οι άνθρωποι μεταφράζουν αυτά τα
γεγονότα. Η κατάλληλη θεώρηση
των πραγμάτων αλλάζει την ψυχική
μου κατάσταση. Η φύση των πραγ-
μάτων κρίνεται με την εσωτερική
διάθεση της ψυχής. Μελετώ κάθε
αλλαγή συμπεριφοράς του αγαπημέ-
νου μου προσώπου και προσπαθώ
να βρω την αιτία που προκάλεσε
την αλλαγή αυτή, αν είναι κάτι πα-
ροδικό ή χειροτέρεψη της κατάστα-
σης. 

Οι εμπειρίες των φροντιστών είναι
ακριβώς τόσο μοναδικές όσο και οι
άνθρωποι που εμπλέκονται. Κάθε
φροντιστής έχει διαφορετικές ανά-
γκες, συναισθήματα, προκλήσεις
και ανταμοιβές. Και κάθε μέλος της

οικογένειας σε σχέση με τη φροντίδα του φροντιστή είναι μοναδικό και ε-
πηρεάζει τις προσδοκίες και τη συνολική εμπειρία του φροντιστή. 

Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Δεν την αποκλείω από συζητήσεις και α-
ποφάσεις. Μερικές φορές πηγαίνω με τα νερά της. Διατηρώ την αυτονο-
μία της. Φαίνομαι ελαστικός στις αποτυχίες της. Προσπαθώ να μπω εγώ
στο δικό της νοητικό κόσμο μιας και αυτή δεν μπορεί να μπει στο δικό
μου. Δεν επιμένω. Χρειάζεται ενίσχυση, ασφάλεια. Ξέρω πως παρά την
Άνοια, είναι ένα άτομο με αισθήματα και της φέρομαι με σεβασμό, αξιο-
πρέπεια και αγάπη. Κι αν συχνά ξεχνάει, δεν πειράζει, η δική μου μνήμη
φτάνει και για τους δυό μας...

   Αντώνης 
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Οι εμπειρίες μου ως φροντιστής
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Όλοι εμείς που φροντίζουμε κάποιον που πάσχει από
οποιαδήποτε μορφή Άνοιας μπορούμε να μιλούμε
ώρα για τα πάμπολλα προβλήματα που κοστίζει αυ-

τή η αρρώστια στις ζωές μας. Και στο τέλος κάθε τέτοιας
διήγησης, ένα πικρό χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό
μας μοιάζει μάλλον αναπόφευκτο. Στιγμές, θα ’ταν ίσως και
αφύσικο να μην οικτίρουμε την τύχη μας για όσα περνάμε
στο πλευρό του αγαπημένου μας προσώπου. Θέλει συχνά
γενναιότητα για να συνεχίσει κανείς. Θέλει πολλά ακόμα.
Χρειάζεται καλοσύνη, ευγένεια, μεγαλοψυχία, τρυφερότητα,
αγώνας, επιμονή, επιείκεια, υπομονή, θυσίες, αντοχή... Χίλια
δυο! Όλα όσα χωράει αυτή η τεράστια λέξη που τη λένε «α-
γάπη». Θέλει, με λίγα λόγια, όσα χρειαζόμαστε όλοι μας απ’
τους άλλους. 

Αν κάτι χρωστάει καθένας μας στον ασθενή του είναι, νομί-
ζω, αυτή η ευκαιρία που μας δίνει, να μάθουμε ν’ αγαπάμε
αληθινά. Να προσφέρουμε, με αντάλλαγμα ένα χαμόγελο.
Να εκτιμούμε της μιας στιγμής τα δώρα. Άνοια: Μια ανεπα-
νάληπτη, μοναδική εμπειρία ζωής! Είναι σχεδόν αδύνατο να
αποτυπώσει κανείς με λέξεις το συναίσθημα όταν αρχίζει να
ανακαλύπτει πως ότι νόμιζε για ασχήμια είναι στην πραγματι-
κότητα ομορφιά. Άλλωστε, δε συμβαίνει πολλές φορές στη
ζωή να νοιώσει ο άνθρωπος την αγάπη στην καθαρή της
μορφή. Να τη διαχειριστεί σωστά και να ξημερώνει μαζί της
την κάθε του μέρα. 

Συνήθως, μπερδεύουμε την αγάπη με άλλες λέξεις που της
μοιάζουν, που μας τη θυμίζουν. Συχνά, βέβαια, πείθουμε
τον εαυτό μας πως την έχουμε κατακτήσει. Κι αυτό γιατί, κα-
τά τη γνώμη μου, τη χρειαζόμαστε όλοι πάρα πολύ. Δεν
μπορώ να σκεφτώ άλλες σχέσεις πέραν ίσως της σχέσης του
γονιού με το παιδί του που να πραγματώνουν την έννοια της
αγάπης στο βαθμό που αυτή μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα
σε έναν ασθενή μη αναστρέψιμης πάθησης και στο κοντινό-
τερό του πρόσωπο. 

Πιστεύω πως μια από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουμε οι φροντιστές ασθενών με άνοια είναι η δυσκολία
μας να χειριστούμε το τεράστιο φορτίο αγάπης που συνο-
δεύει τη νόσο. Έστω κι αν σπάνια την αναλογιζόμαστε, κα-
θώς οι καθημερινοί άθλοι την καταχώνουν στα βάθη του
νου. Κι αυτό, δεν είναι παράξενο. Αν χρόνια ολόκληρα ένας
άνθρωπος ζει με την ψευδαίσθηση της αγάπης και κάποια ώ-
ρα αυτή εγκατασταθεί απρόσκλητη στη ζωή του, αν μη τι
άλλο θα δυσκολευτεί πολύ να προσαρμοστεί στις απαιτή-
σεις της. 

Και προφανώς θα χρειαστεί τότε βοήθεια. Θα πρέπει να μά-
θει κατ’ αρχήν να την αναγνωρίζει. Να την αποκαλεί με το
σωστό της όνομα. Να τη διακρίνει μέσα σε κάθε ένα από τα
διαδικαστικά προβλήματα του τεράστιου, ολοκαίνουργιου
σωρού. Να την αποδεχθεί. Να την κάνει δική του. Να κα-
τορθώσει να την κρατήσει. Να τη μοιραστεί, χωρίς να του
σκορπίσει. Δεν είναι απλή υπόθεση η αγάπη! Είναι πολύτιμη,
αλλά διόλου απλή. Στην αρχή μπερδεύεσαι, τη λες «αρρώ-
στια», «αγωνία», «βάρος», «εγκλωβισμό», «κατάντια», «δυ-
στυχία», «θλίψη», «οδύνη», «απελπισία», «συμφορά», «α-
πόγνωση», «μοίρα κακιά»...   

Εγώ, είχα την τύχη να βοηθηθώ πολύ με τούτο το μεταμφιε-
σμένο κουβάρι. Οφείλω γι’ αυτό να ευχαριστήσω όλους, έ-
ναν-έναν προσωπικά, στο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Νό-
σου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών. Ευχαριστώ λοι-
πόν όσους εργάζονται καταθέτοντας την ψυχή τους στο Κέ-
ντρο, για την αδιάκοπη υποστήριξή τους. Ευχαριστώ βέβαια
τόσο εκείνους, όσο και τους υπόλοιπους ασθενείς και τους
φροντιστές τους για την ανεκτίμητη προσφορά τους προς τη
μητέρα μου. Ακόμα περισσότερο όμως, τους ευχαριστώ ό-
λους τους γιατί αποτελούν για μένα ίσως το πιο ουσιώδες:
μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων που καθημερινά μου υπενθυ-
μίζει το αληθινό όνομα της άνοιας. 

 Σίσσυ Λοΐζου
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Νόσος Αλτσχάιμερ: Κατάρα ή ευλογία;
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