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Καλές Γιορτές!

Ευτυχισμένος
ο Νέος Χρόνος!

• Παγκόσμια Ημέρα
 Νόσου Αλτσχάιμερ 2008

• Διατροφή και Άνοια

• Θεραπεία δι’ αναμνήσεων

• Ιδρυματική περίθαλψη

• Χριστούγεννα με τον ασθενή

• Οστεοπόρωση



Τριμηνιαία περιοδική έκδοση
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ιδιοκτησία
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 
Αθήνα, Τ.Κ. 11636
τηλ.: 210 7013271, -266, -291
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Συντακτική Επιτροπή
Λίνα Ανδριανάκη
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
Βασιλική Μαράτου
Ελένη Μαργιώτη
Κώστας Νικολάου
Κωστής Προύσκας
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος

Τιράζ
2.500 τεύχη

Δημιουργικό - Επιμέλεια 
Παραγωγής

Έκτορος 45-47, 16673 Βούλα
210. 8957564, www.art-attack.gr    

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ 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 οποιαδήποτε σχέση με τη νόσο αυτή. Σε 
συνεργασία με εθελοντές - ειδικούς επιστήμονες οργανώνει ομάδες ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών και προγράμματα νοητικής 
ενδυνάμωσης και άλλων θεραπειών ασθενών. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο 
πληροφοριακό υλικό. Τέλος, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, όπως επίσης 
και την εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων.

Η Εταιρεία διοικείται από 7-μελές Διοικητικό συμβούλιο, που επανεκλέγεται κάθε 
3 χρόνια και  8-μελή επιστημονική επιτροπή. Σήμερα αριθμεί 950 μέλη. Βάσει 
εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 14.3.2007, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Παρασκευή Σακκά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δημήτρης Ζαννίδης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Όλγα Λυμπεροπούλου
ΤΑΜΙΑΣ   Κώστας Νικολάου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   Κώστας Σιδερίδης, Κώστας Προύσκας,
    Λίνα Ανδριανάκη

Η γραμματεία της Εταιρίας λειτουργεί καθημερινά 09:00-17:00 στα τηλέφωνα 
210 7013271,-266,-291, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για 
πληροφορίες. 

Το website της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 

Η επιτυχία των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2008 ήταν πέρα 
από κάθε προσδοκία. Η συμμετοχή ασθενών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας, 
αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται για την Άνοια ήταν εντυπωσιακή. Για πρώτη 
φορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προέβαλαν εκτενώς τις δραστηριότητες που 
πραγματοποίησε η Εταιρεία μας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Εκδηλώσεων για 
τη νόσο Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά, δικαιώνουν τις προσπάθειές μας και μας γεμίζουν 
με αισιοδοξία και με πίστη ότι όλοι μαζί, θα καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε 
τα δικαιώματα των ανοϊκών ασθενών και να εξασφαλίσουμε γι’αυτούς και τις 
οικογένειές τους καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Αυτή τη στιγμή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή και την υποστήριξή σας όσο ποτέ. 
Όπως αναλύεται εκτενώς στο σχετικό άρθρο της εφημερίδας, η Εταιρεία Νόσου 
Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, αλλά και όλες οι αντίστοιχες 
εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αγωνίζονται ακατάπαυστα για την επίτευξη 
των στόχων τους, χωρίς την υποστήριξη των επίσημων φορέων. Η Πολιτεία μένει 
αμέτοχη απέναντι σε ένα πρόβλημα που διογκώνεται. Η νόσος Αλτσχάιμερ μας 
αφορά όλους. Παρά τις αντιξοότητες, η Εταιρεία μας θα συνεχίσει το έργο της, 
έχοντας στο πλευρό της όλους εσάς που προσφέρετε εθελοντικά τη βοήθειά σας, 
συνεισφέρετε οικονομικά και υποστηρίζετε ηθικά και ουσιαστικά κάθε καινούρια 
μας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. 

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
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Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ζητά την 
υποστήριξη και 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 μπορειτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας.

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

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Υπεύθυνη κα. Λίνα Ανδριανάκη
Τηλ.: 210 7013271,-266,-291 (09:00-17:00)  •  e-mail (1): info@alzheimerathens.gr  •  e-mail (2): kentroalz@ath.forthnet.gr

Γίνετε κι εσείς ένας από τους εθελοντές μας!

Στις 8 Οκτωβρίου 2008 στις Βρυξέλλες, πέντε μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Françoise Grossetête - Γαλλία, 
John Bowis - Ηνωμένο Βασίλειο, Katalin Lévai - Ουγγαρία, Jan 
Tadeusz Masiel - Πολωνία, Αντώνης Τρακατέλλης - Ελλάδα), 
ένωσαν τις δυνάμεις του για να απευθύνουν κάλεσμα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να αναγνωριστεί η νόσος 
Αλτσχάιμερ ως προτεραιότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας 
και να σχεδιαστεί ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης.

H Γραπτή Δήλωση απευθύνεται στους ευρωβουλευτές όλων 
των Κρατών Μελών. Από την πλευρά της, η Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών πραγματοποιεί 
συντονισμένες προσπάθειες για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, με στόχο την 
υποστήριξη και υπογραφή της Γραπτής Δήλωσης. Μέχρι τώρα 
έχουν απαντήσει θετικά οι μισοί από τους ευρωβουλευτές 
μας, ενώ περιμένουμε την απάντηση και των υπολοίπων! Με 
τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων υπογραφών 
στοχεύουμε στην αύξηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας 
στον τομέα της έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ και στην 
υποστήριξη των ανοϊκών ασθενών και των φροντιστών τους.

Η Françoise Grossetête, Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ τονίζει: «Ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
6,1 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πάσχουν 
σήμερα από νόσο Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλη 
μορφή άνοιας. Υποστηρίζουμε θερμά την 
πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας για 

ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη για την 
έρευνα και την ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών».

Ο Jean George, Executive Director της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 
καλωσορίζοντας την πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει: 
«Είμαι ευχαριστημένος που πέντε Μέλη του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου υποστήριξαν 
τόσο θερμά την προσπάθειά μας να κάνουμε 

την άνοια ευρωπαϊκή προτεραιότητα στο 
χώρο της Δημόσιας Υγείας. Η Γραπτή Δήλωση ακολουθεί τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών για τη βελτίωση 
της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στην έρευνα 
για την άνοια, αλλά αυτό το κάλεσμα πάει ακόμη πιο μακριά. 
Υποστηρίζουμε πλήρως την πρόταση για την ανάπτυξη 
ενός αναλυτικού Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τη 
νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας, το οποίο θα 
επικεντρώνεται επιπλέον στην ανταλλαγή μεθόδων και ιδεών 
στον τομέα της φροντίδας και της κοινωνικής υποστήριξης 
των ανοϊκών ασθενών και των φροντιστών τους. Ελπίζουμε 
ότι τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποστηρίξουν 
αυτό το κάλεσμα των συναδέλφων τους».

Τέλος, η κα Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος - ψυχίατρος, 
Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών αναφέρει: «Υπογράφοντας τη Γραπτή 
Δήλωση βοηθούμε στην επίλυση των οικονομικών, κοινωνικών 
και ιατρονοσηλευτικών προβλημάτων των 160.000 ανοϊκών 
ασθενών που υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα».
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε 
την παρακάτω ιστοσελίδα: www.alzheimer-europe.org

Ελένη Μαργιώτη
Ψυχολόγος
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Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2008
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ που 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
οργάνωσε και φέτος εβδομάδα εκδηλώσεων (15/9 - 21/9) με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της κοινής 
γνώμης σχετικά με την νόσο Αλτσχάιμερ και τις δυνατότητες 
πρόληψης και θεραπείας. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
μηνύματα, καθώς και εκτεταμένη αφισοκόλληση σε όλη την 
Αθήνα ενημέρωσαν το κοινό για τις 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις της 
Εταιρείας μας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε 
δωρεάν εξέταση μνήμης από 
επαγγελματίες υγείας (γιατρούς 
και ψυχολόγους) στο χώρο του 
Πολεμικού Μουσείου όπου είχαν 
στηθεί ειδικά διαμορφωμένα 
κουβούκλια. Τα τεστ μνήμης έγιναν 
σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών 
που είχαν κλείσει τηλεφωνικά 
ραντεβού. Η ανταπόκριση του 
κόσμου ήταν μεγάλη χάρη στην 
επιτυχημένη διαφημιστική καμπά-
νια που είχε προηγηθεί. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο διάστημα αυτό 
εξετάστηκαν περισσότερα από 
1.200 άτομα. Οι ηλικιωμένοι που 
παρουσίαζαν διαταραχές μνήμης 
μη συμβατές με την ηλικία τους 
παραπέμπονταν για περαιτέρω 
διερεύνηση του προβλήματος σε 
δημόσια Ιατρεία Μνήμης.

Παράλληλα, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου 
προβάλλονταν συνεντεύξεις ασθενών, φροντιστών και 
ειδικών που ασχολούνται με την άνοια. Τις προβολές 
ακολουθούσε ελεύθερη συζήτηση των παρευρισκόμενων 
με επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας μας σχετικά με την 
πρόληψη και τη θεραπεία των ανοϊκών συνδρόμων, αλλά 
και τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες για τους ανοϊκούς 
ασθενείς και τις οικογένειές τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούσαν να συζητήσουν με τους ειδικούς και 
να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις απορίες τους 
σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών και τις 
δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι 
στην καθημερινή ζωή. 

Επίσης, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού 
Μουσείου πραγματοποιήθηκε στις 19/09 
ανοιχτή συγκέντρωση με θέμα «Τελευταίες 
εξελίξεις για τη νόσο Αλτσχάιμερ». Η συμμετοχή 
του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Στη συγκέντρωση 
παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό 
μεταξύ άλλων ο Νομάρχης Αθηνών κ. Γ. Σγουρός, 
ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. 
Σκιαδάς, ο αντιπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών πατήρ Κλήμης, η ευρωβουλευτής Μ. 
Ματσούκα, η βουλευτής Δ. Αράπογλου κ.ά. Η 
Πρόεδρος της Εταιρείας μας Δρ. Παρασκευή 
Σακκά παρουσίασε τα τελευταία δεδομένα 
σχετικά με τη νόσο Αλτσχαίμερ. Ακολούθησαν 
μονόλογοι ερμηνευμένοι από τους ηθοποιούς 
Έφη Παπαθεοδώρου και Σίμωνα Πάτροκλο. Οι 
ηθοποιοί, μέσα από τη συγκινητική ερμηνεία 

τους, παρουσίασαν με τρόπο βαθιά ανθρώπινο 
και αληθινό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ανοϊκοί ασθενείς και οι φροντιστές τους. 

Η αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα δωρεάν εξέτασης μνήμης.

Οι ηθοποιοί Ε. Παπαθεοδώρου και Σ. Πάτροκλος
ερμηνεύουν μονολόγους με θέμα τα καθημερινά
προβλήματα που βιώνουν οι ασθενείς με άνοια

και οι φροντιστές τους.

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
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Ο Νομάρχης Αθηνών, κ. Γ. Σγουρός με την Ευρωβουλευτή κα Μ.Ματσούκα και τον αντιπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, πατέρα Κλήμη. 



Στον ίδιο χώρο, το Σάββατο 20/09 πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία επιστημονική ημερίδα της Εταιρείας μας 
με θέμα: «Νόσος Αλτσχάιμερ: μια πολυπαραγοντική 
προσέγγιση». Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 
300 επαγγελματίες υγείας.

Επιπλέον, κατά την εβδομάδα εκδηλώσεων για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ λειτούργησε ειδικός συμβουλευτικός 
σταθμός στην Πλατεία Συντάγματος όπου εθελοντές και 
επαγγελματίες υγείας - μέλη της Εταιρείας μας διένειμαν 
δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό και έδιναν βασικές 
πληροφορίες για την άνοια στους ενδιαφερόμενους. 

Την Κυριακή 21/09 για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε πορεία για τη Νόσο Αλτσχάιμερ 
(Μemory Walk) με σύνθημα «Νόσος Αλτσχάιμερ: την 
αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα». Περίπου 500 ασθενείς, 
φροντιστές, φίλοι και μέλη της Εταιρείας φορώντας 

μπλουζάκια και καπέλα της Εταιρείας περπάτησαν από 
το Σύνταγμα έως τον προαύλιο χώρο του Ζαππείου 
όπου απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου 
Αθηναίων η Αντιδήμαρχος  Υγείας κα. Αλεξία Έβερτ. Την 
πορεία συνόδεψε η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου 
Αθηναίων.

Ο φετινός απολογισμός του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αλτσχάιμερ μας γέμισε αισιοδοξία! Η ανταπόκριση 
του κόσμου ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά και 
πέρα από κάθε προσδοκία, γεγονός που μας δίνει δύναμη 
για να συνεχίσουμε το έργο μας. 

Νάντια Αβράμη
Γραμματέας Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών

Ελένη Μαργιώτη
Ψυχολόγος

Η Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Δρ. Παρασκευή Σακκά. Ο ειδικός συμβουλευτικός σταθμός της Εταιρείας μας στην Πλατεία Συντάγματος.  
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Η συμμετοχή στην πρώτη πορεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ ήταν εντυπωσιακή. Το σημείο τερματισμού της πορείας. 



Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας!

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ευχαριστεί θερμά τους
χορηγούς της για τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλει για την ενημέρωση,

την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερα ευχαριστεί:
ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Marfi n Egnatia Bank
  Novartis
  Janssen-Cilag
  Όμιλος Καλοφωλιά ΕΞΠΡΕΣ

ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ: Δ.Ανανιάδη
  Μ. Δημακοπούλου
  Μ. Κυπρή
  Έκτωρ & Χριστίνα Κατσαρού εις μνήμη Μιχάλη Μαμούνα
  Οικογένεια Χατζηστεφάνου εις μνήμη Μ. Χατζηστεφάνου

Ελάτε μαζί μας! Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας,
   τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

Μέλος €30*  Χορηγός €1.000-5.000
Φίλος €100-500  Μέγας Χορηγός €5.000-10.000
   Ευεργέτης €10.000
*Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από €300 εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα  180/480090-72
Alpha Βank  341.00.232.0000.184
Marfi n Egnatia Bank 264/0276711420

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο Παρίσι, 150 αντιπρόσωποι 
από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας ακούσαμε 
τον Πρόεδρο Σαρκοζί να ανακοινώνει ένα πενταετές Σχέδιο 
Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το Γαλλικό κράτος θα 
δώσει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα αυτό 
που περιλαμβάνει δημιουργία δομών και υπηρεσιών 
για ανοϊκούς ασθενείς, ερευνητικά προγράμματα για τη 
νόσο Αλτσχάιμερ και υπηρεσίες οικονομικής και ηθικής  
υποστήριξης των φροντιστών των ασθενών. Αρκετές  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Νορβηγία και η Μεγάλη Βρετανία, 
έχουν επίσης εκπονήσει εθνικά Σχέδια Δράσης για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας.

Τι γίνεται όμως στη χώρα μας;

Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και απογοητευτικά. Παρά 
τις επανειλημμένες προσπάθειες  των Εταιρειών Alzhei-
mer, το ελληνικό κράτος αδιαφορεί για τους ασθενείς και 
τις οικογένειές τους. Υπάρχει τρομακτική έλλειψη σχετικών 
δομών και υπηρεσιών: δεν υπάρχουν Κέντρα Ημέρας, 
υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι, ιδρύματα μακροχρόνιας 
παραμονής και δε δίνονται βοηθήματα και επιδόματα.

Το Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς της Εταιρείας 
μας, στην οδό Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 
στα δύο χρόνια λειτουργίας του βοήθησε περισσότερους 
από 1000 ασθενείς και φροντιστές. Τα προγράμματα 
παρακολουθούν 120 άτομα και τα αποτελέσματα των μη 
φαρμακευτικών θεραπειών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κι 
όμως, η χρηματοδότησή του από το Ελληνικό Δημόσιο είναι 
ελλιπής και καθυστερεί αρκετούς μήνες. Το προσωπικό μένει 

απλήρωτο και τα πάγια έξοδα συσσωρεύονται δραματικά.
Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί για να πιέσουμε το Κράτος να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασθενείς 
και στους συγγενείς τους. Σας καλώ όλους να υποστηρίξετε 
ηθικά, αλλά και πρακτικά την Εταιρεία μας. Μικρές και 
μεγάλες δωρεές και χορηγίες μας είναι απαραίτητες για 
να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας και της Εταιρείας μας 
γενικότερα. Περιμένουμε τη βοήθεια όλων!

Η  Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - ψυχίατρος
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Η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ανδρούλα Βασιλείου
με την Πρόεδρο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Δρ. Παρασκευή Σακκά

και την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Δρ. Μάγδα Τσολάκη. 



Διατροφή και νόσος Αλτσχάιμερ
 Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια νευροεκφυλιστική νόσος 
του εγκεφάλου, η οποία οδηγεί σε σταδιακή επιδείνωση της 
λειτουργίας της μνήμης και της μάθησης, κατάσταση που 
γενικά καλείται ως άνοια. Mε την γήρανση του πληθυσμού, 
η συχνότητα των περιστατικών άνοιας σε ηλικιωμένους έχει 
αυξηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η νόσος Αλτσχάιμερ 
είναι η συχνότερη μορφή άνοιας, από την οποία πάσχουν 
περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Έτσι, 
η πρώιμη πρόληψη και επιβράδυνση της πορείας της άνοιας θα 
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την δημοσία υγεία.

Πώς η διατροφή και η άνοια εμπλέκονται;

Στους ηλικιωμένους, η νοητική λειτουργία σχετίζεται 
άμεσα με τη διατροφική τους κατάσταση, δεδομένου 
ότι η εμφάνιση την άνοιας διαταράσσει την ημερήσια 
πρόσληψη υγρών και τροφής. Ως αποτέλεσμα, σε 
ασθενείς με άνοια συχνά παρατηρείται απώλεια 
βάρους και ανάπτυξη υποθρεψίας.

• παροχή μικρών και συχνών γευμάτων
• παροχή ποικιλίας τροφίμων σύμφωνα με 
τις διατροφικές προτιμήσεις του ασθενούς
• αν η διατροφική πρόσληψη είναι 
ανεπαρκής, μπορεί να χρειαστεί να 
εμπλουτίσετε τις τροφές και τα ροφήματα 
με άλλες τροφές (π.χ. προσθήκη 
σκόνη γάλακτος στο γάλα) ή να 
χορηγήσετε συμπληρώματα διατροφής 
(συμβουλευτείτε το διαιτολόγο)
• διασφαλίστε την πρόσληψη υγρών 
παρέχοντας τρόφιμα υψηλής περιεκτι-
κότητας σε νερό, όπως είναι οι σούπες, οι 
σάλτσες, το ζελέ, το γάλα κ.α.

Β.Υιοθετώντας στρατηγικές δράσης μέσω 
διατροφής και τρόπου ζωής.

Η αυξημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών 
παραγόντων, ω-3 λιπαρών οξέων, 
ψευδαργύρου και βιταμινών του 
συμπλέγματος Β, μπορεί να παρέχει 
θεραπευτικά πλεονεκτήματα.

Η εξατομικευμένη διατροφική φροντίδα 
του ασθενούς είναι πολύ σημαντική 
για την πορεία, την εξέλιξη και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν κατά την πρόοδο της 
νόσου. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να 
συμβουλευτείτε διαιτολόγο ο οποίος 

σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό 
σας θα σας δώσουν τις απαραίτητες 
κατευθυντήριες οδηγίες.

1.  Αυξήστε την πρόσληψη βιταμινών του 
συμπλέγματος Β.
2.  Αυξήστε την πρόσληψη ω-3 λιπαρών 
οξέων:
• Κατανάλωση λιπαρών ψαριών: 
τουλάχιστον 2 φορές / εβδομάδα
• Καθημερινή κατανάλωση σπόρων: 
συνιστάται ο κολοκυθόσπορος και ο 
λιναρόσπο-ρος. Εναλλακτικά μπορεί να 
καταναλωθεί λινέλαιο (π.χ σαν ντρέσινγκ 
σε σαλάτες)
• Πρόσληψη συμπληρωμάτων ω-3 
(πάντα με βιταμίνη Ε, 400 IU) 
3.  Αυξήστε την πρόσληψη 
αντιοξειδωτικών:
• Κατανάλωση ποικιλίας τροφίμων από 
όλες τις ομάδες
• Αυξημένη κατανάλωση φρέσκων 
φρούτων & λαχανικών διαφόρων 
χρωμάτων καθημερινά (τουλάχιστον 6 
μερίδες/ ημέρα)
• Κατανάλωση ξηρών καρπών & σπόρων, 
ελαιολάδου, πράσινου τσαγιού, κόκκινου 
κρασιού
• Κατανάλωση λιπαρών ψαριών: 
τουλάχιστον 2 φορές / εβδομάδα
4. Διακοπή καπνίσματος 

5. Λήψη συμπληρωμάτων Ginkgo 
6. Μεσογειακή διατροφή. 
Χαρακτηριστικά μεσογειακής διατροφής: 
• Ζωικά προϊόντα: περιορισμένη 
κατανάλωση (ιδιαίτερα κρέας), αυξημένη 
κατανάλωση ψαριών
• Φρέσκα, εποχιακά προϊόντα τοπικής 
παραγωγής, ελάχιστα επεξεργασμένα
• Άφθονη κατανάλωση φυτικών 
προϊόντων: ακατέργαστα δημητριακά και 
προϊόντα δημητριακών, όσπρια, φρούτα, 
λαχανικά (ιδιαίτερα άγρια χόρτα), φρέσκοι 
ξηροί καρποί και σπόροι
• Κύρια πηγή λιπαρών: ελαιόλαδο και 
ελιές
• Γαλακτοκομικά προϊόντα: καθημερινά 
σε μικρές έως μέτριες ποσότητες
• 0-2 αυγά/ εβδομάδα
• Αλκοόλ: μικρές έως μέτριες ποσότητες 
κρασιού κυρίως με τα γεύματα

Δρ. Μαρία Σκουρολιάκου

  Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
Εντερικής & Παρεντερικής Διατροφής 

Κλινική Φαρμακοποιός 

Χριστίνα Κακαβελάκη 

Διαιτολόγος  

Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος της 
διατροφικής αγωγής;
Η διατροφική υποστήριξη, η επιβρά-
δυνση της εξέλιξης της νόσου και η 
βελτίωση των νοητικών λειτουργιών 
στα πρώτα στάδια εμφάνισής της.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;
Α. Προλαμβάνοντας την εμφάνιση 
υποθρεψίας και τις ελλείψεις θρεπτικών 
συστατικών τα οποία συσχετίζονται με 
μείωση της διανοητικής λειτουργίας και 
κακή ποιότητα ζωής.

Διατροφικές συστάσεις για την πρόληψη 
της υποθρεψίας και της απώλειας 
βάρους:

Οι διατροφολόγοι γράφουν...
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H θεραπεία δι’ αναμνήσεων στην άνοια
Όλοι μας χρησιμοποιούμε συχνά τις προσωπικές μας 
αναμνήσεις ως μηχανισμό αντιμετώπισης συναισθηματικών 
δυσκολιών. Για τους ασθενείς με άνοια ειδικότερα, η πράξη 
αυτή της αναπόλησης εμπειριών είναι ιδιαίτερα σημαντική και 
μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά σε πολλαπλά επίπεδα.  

Η θεραπεία δι΄αναμνήσεων είναι μία μη φαρμακευτική 
θεραπευτική προσέγγιση στα πλαίσια της οποίας ο ασθενής με 
άνοια ενθαρρύνεται να ανακαλέσει γεγονότα και συναισθήματα 
του παρελθόντος. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται συνήθως 
σε ομάδες ασθενών που συντονίζονται από εκπαιδευμένους 
επαγγελματίες υγείας. Μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας 
και αποδοχής, οι συντονιστές βοηθούν τους ασθενείς να 
ανασύρουν μνήμες χρησιμοποιώντας αντικείμενα, εικόνες, 
γεύσεις και ήχους που συνδέονται με το παρελθόν και κυρίως, 
με τις προσωπικές ιστορίες των ασθενών που συμμετέχουν. 

Η θεραπεία δι΄αναμνήσεων βοηθά ουσιαστικά τους ανοϊκούς 
ασθενείς προωθώντας τη νοητική τους δραστηριότητα, 
μειώνοντας τα συναισθήματα μοναξιάς και θλίψης, περιορίζοντας 
την ανησυχία και τις υπόλοιπες διαταραχές συμπεριφοράς και 
ενθαρρύνοντας την κοινωνικοποίησή τους. Η πιο σημαντική 
όμως προσφορά της θεραπείας δι΄αναμνήσεων είναι ότι βοηθά 
τον ασθενή να διατηρήσει την ταυτότητά του και την αίσθηση 
ατομικότητας. Ο κυριότερος στόχος μας είναι να συνδέσουμε 
το παρελθόν με το παρόν του ασθενή και να του δώσουμε την 
αίσθηση της συνέχειας που διαταράσσεται εξαιτίας της νόσου. 

Οι ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά και μεσαία στάδια της 
νόσου διατηρούν την ικανότητα να ανακαλούν παλιά γεγονότα 
με εντυπωσιακή ακρίβεια, παρόλο που δυσκολεύονται να 
θυμηθούν πρόσφατες πληροφορίες. Η θεραπεία δι΄αναμνήσεων 
αξιοποιεί αυτή ακριβώς την ικανότητα των ασθενών. Τους δίνει 
τη δυνατότητα να μιλήσουν για προσωπικές εμπειρίες και 
νιώσουν ότι μπορούν να εκφραστούν χωρίς τους περιορισμούς 
που επιβάλλει στη μνήμη τους η άνοια, μιας και η ανάμνηση 
του παρελθόντος σε αυτά τα στάδια ελάχιστα επηρεάζεται 
από την νευροεκφυλιστική διεργασία της νόσου. Οι ασθενείς 
με προχωρημένη άνοια ίσως μπορούν να μοιραστούν μαζί 
μας μόνο ένα μικρό μέρος από της ζωής τους. Ακόμα όμως 
και οι αποσπασματικές, θολές αναμνήσεις είναι αρκετές για να 
λειτουργήσει η διαδικασία της θεραπείας. Και αυτό γιατί σαν 
διαδικασία η θεραπεία δι’αναμνήσεων εστιάζει στον ιδιαίτερο 
τρόπο με τον οποίο κανείς βιώνει και ανακαλεί  τα γεγονότα και 
όχι τόσο στην ιστορική εγκυρότητα των αναμνήσεων.

Η θεραπεία δι’αναμνήσεων μπορεί να αποτελέσει ακόμα και 
μέρος της καθημερινότητας του ασθενή. Μια καλή αρχή για 
τους φροντιστές θα ήταν να ενθαρρύνουν συζητήσεις για 
θέματα της προσωπικής ιστορίας του ασθενή κατά τη διάρκεια 
καθημερινών δραστηριοτήτων.Τα θέματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάκληση αναμνήσεων 
είναι ανεξάντλητα: οι σχολικές αναμνήσεις, η οικογενειακή 
ζωή, η επαγγελματική σταδιοδρομία, οι φίλοι, τα ταξίδια και οι 
αγαπημένες δραστηριότητες είναι κάποιες από τις αφορμές για 
συζήτηση που μπορείτε να αξιοποιήσετε. 

Η ανάσυρση των αναμνήσεων γίνεται ακόμα δημιουργικότερη 
όταν, ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, χρησιμοποιούνται 
μέσα που συνδέονται με τις αντίστοιχες αναμνήσεις. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να βοηθήσετε τον ασθενή να θυμηθεί τα 
παιδικά του χρόνια χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, δείχνοντας 
του οικογενειακά κειμήλια και φέροντας κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης αντικείμενα συναισθηματικής αξίας που συνδέονται 
με αγαπημένα πρόσωπα του παρελθόντος. Ακούστε μαζί παλιά, 
γνωστά τραγούδια και ζητήστε του να σας περιγράψει τι του 
θυμίζουν αυτές οι οικείες μελωδίες. Βοηθήστε τον ασθενή να 
νιώσει χρήσιμος και αποτελεσματικός δίνοντας του την ευκαιρία 
να σας μάθει πώς να μαγειρέψετε ένα παραδοσιακό φαγητό της 
περιοχής που γεννήθηκε ή πώς να περιποιείστε τα λουλούδια 
του κήπου. Ενθαρρύνετε τη συζήτηση δείχνοντας ενδιαφέρον 
και ρωτώντας τον από ποιον πήρε αυτές τις γνώσεις κλπ.  

Παρόλο που η θεραπεία δι΄αναμνήσεων έχει θετικά 
αποτελέσματα για τους περισσότερους ασθενείς με άνοια, σε 
κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση αν 
έρθουν στην επιφάνεια δυσάρεστες αναμνήσεις. Γι’αυτό και 
ο ειδικός ή ο φροντιστής θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση 
για να εντοπίσουν έγκαιρα και να χειριστούν με ευαισθησία και 
διακριτικότητα τις συναισθηματικές αντιδράσεις του ασθενή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από όλα σημασία έχουν οι 
προσωπικές επιλογές του ασθενή και ο σεβασμός απέναντί 
του. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε  την ανάκληση αναμνήσεων 
του παρελθόντος, δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε την 
τυχόν άρνησή του να συμμετέχει. 

Δανάη Καβουρίδη
Ψυχολόγος 

Οι ψυχολόγοι γράφουν...

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

08



Ιδρυματική περίθαλψη στην Άνοια: λύση ή όχι;
Η φροντίδα ενός ασθενή με άνοια είναι μία μακρόχρονη και απαιτητική 
διαδικασία με πολλές παραμέτρους. Η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος και η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον ασθενή 
αποτελούν ζητήματα μείζονος σημασίας. Εξίσου σημαντική όμως και είναι 
η προσπάθεια διατήρησης της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  Μόνιμο στήριγμα του 
ασθενή και πηγή αγάπης και φροντίδας είναι ο κύριος φροντιστής, ο οποίος 
συνήθως είναι μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του. 
Η σχέση ασθενή και φροντιστή είναι καθοριστικής σημασίας και η 
αρμονική συμβίωσή τους βοηθά στη διατήρηση ενός κλίματος ηρεμίας 
και ασφάλειας. Είναι όμως κοινή η παραδοχή πως οι φροντιστές των 
ανοϊκών ασθενών καλούνται να επωμιστούν ένα μεγάλο ψυχικό, σωματικό 
και οικονομικό φορτίο, το οποίο πολύ συχνά γίνεται δυσβάστακτο. Δεν 
είναι λίγες οι φορές που καταβάλλονται από αισθήματα απελπισίας 
και ενοχής, αναρωτώμενοι αν προσφέρουν όλα όσα θα έπρεπε στο 
αγαπημένο τους πρόσωπο. Ο ασθενής χρειάζεται ειδική μεταχείριση και 
ανάγκη από αμέριστη συμπαράσταση, κατανόηση και υπομονή. Από την 
άλλη πλευρά, ο φροντιστής πασχίζει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή 
φροντίδα στον ασθενή, αλλά δεν παύει να έχει τις προσωπικές του 
ανάγκες και ανησυχίες. Για να ανταποκριθεί σε αυτόν το δύσκολο ρόλο 
θα πρέπει να έχει προσωπικό χρόνο, υποστήριξη από τον οικογενειακό 
περίγυρο, καθώς και επαρκή πληροφόρηση.
Καθώς η νόσος εξελίσσεται και ο ασθενής φτάνει στα προχωρημένα 
στάδια, δημιουργείται η ανάγκη συνεχούς επίβλεψης, καθώς και παροχής 
ειδικών υπηρεσιών που ξεπερνούν τις γνώσεις του φροντιστή, όπως 
είναι η νοσηλευτική φροντίδα. Οι φροντιστές των ασθενών έρχονται 
αντιμέτωποι με πρωτόγνωρα γι’αυτούς πρακτικά προβλήματα και ηθικά 
διλλήματα που εντείνουν την ήδη υπάρχουσα ψυχική πίεση. Στα τελικά 
στάδια της νόσου, όταν πλέον οι ανάγκες του ασθενή υπερκαλύπτουν 
οποιαδήποτε άλλη πτυχή της ζωής του φροντιστή, το δίλημμα που 
προκύπτει είναι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την 
παραμονή του ασθενή στο σπίτι του ή αν θα ήταν προτιμότερη η 
εισαγωγή του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.  
Στην Ελλάδα οι περισσότεροι φροντιστές εξαντλούν κάθε περιθώριο 
πριν καταλήξουν στην εισαγωγή του ασθενή σε ίδρυμα. Ακόμα και αν 
χρειαστεί να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, κάνουν 
οτιδήποτε είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να κρατήσουν 
το αγαπημένο τους πρόσωπο στο σπίτι. Η πιο συχνή λύση είναι η 
πρόσληψη έμμισθης φροντίστριας η οποία αναλαμβάνει τη φροντίδα 
του ασθενή τις ώρες που ο κύριος φροντιστής απουσιάζει ή σε 

συνεργασία μαζί του προκειμένου να γίνει αντιμετωπίζονται αμεσότερα 
και αποτελεσματικότερα οι ανάγκες του ασθενή. Η πρόσληψη ενός 
επαγγελματία φροντιστή  λύνει βραχυπρόθεσμα ορισμένα από τα 
προβλήματα που προκύπτουν, αλλά αργά ή γρήγορα έρχεται η στιγμή 
που ακόμα και αυτή η λύση είναι ανεπαρκής.
Είναι βέβαιο ότι ο χώρος του σπιτιού αποτελεί για τον ασθενή ένα 
γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον - κάποιες φορές όμως αυτό από 
μόνο του δεν είναι αρκετό για να αποφασιστεί η παραμονή του στο 
σπίτι. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής βρίσκεται στα τελικά στάδια της 
νόσου και ο φροντιστής δεν είναι σε θέση να του προσφέρει το είδος 
της φροντίδας που έχει ανάγκη, ίσως θα ήταν προτιμότερο να πάρει την 
-δύσκολη, αλλά κάποιες φορές απαραίτητη- απόφαση της εισαγωγής 
του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 
–και σε αντίθεση με πολλές χώρες του εξωτερικού- δεν υπάρχουν 
μονάδες που να απευθύνονται αποκλειστικά σε ασθενείς με άνοια. 
Μία λύση αποτελούν οι ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που 
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες τηρούν 
αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, στελεχώνονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους κλπ) και 
προσφέρουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και διαμονή σε ένα 
όμορφο και φιλικό περιβάλλον. 
Η εισαγωγή σε μια τέτοια μονάδα δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Αν η 
απόφαση έχει ληφθεί μετά από ώριμη σκέψη και με κριτήριο το τι είναι 
καλύτερο για τον ασθενή, δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από ενοχές. Ο 
φροντιστής μπορεί να βρίσκεται σε επαφή με το αγαπημένο του πρόσωπο 
όσο συχνά το επιθυμεί, να είναι σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους της 
μονάδας και να ενημερώνεται για οτιδήποτε αφορά τον ασθενή και την 
πορεία της νόσου του. Στην ομαλή ένταξη και παραμονή του ασθενή στο 
νέο χώρο διαμονής του συμβάλλουν οι ομάδες κοινωνικοποίησης και 
δημιουργικής απασχόλησης που συχνά πραγματοποιούνται στα πλαίσια 
της λειτουργίας των μονάδων φροντίδας, στις οποίες ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν και οι φροντιστές των ασθενών. 
Η συζήτηση του θέματος με το γιατρό του ασθενή, η αντικειμενική αξιολόγηση 
των συνθηκών και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των προβλημάτων,  η 
ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές και φυσικά, η αγάπη θα οδηγήσουν 
το φροντιστή να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο για να παρέχει στον ασθενή 
τη φροντίδα που χρειάζεται σε αυτό το στάδιο της νόσου. 
                                                                                                                      

 Βασιλική Μαράτου
Κοινωνική λειτουργός

Οι κοινωνικοί λειτουργοί γράφουν…
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Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα με τον ασθενή
Η περίοδος των Χριστουγέννων 
βιώνεται από τους περισσότερους 
ως ένα ευχάριστο διάλειμμα 
κατά τη διάρκεια του έτους και 
ως μία αφορμή για απόδραση 
από την καθημερινότητα. Είναι 
μία ευκαιρία να έρθουν τα μέλη 
της οικογένειας κοντά και να 
μοιραστούν ζεστές στιγμές. 
Για πολλές οικογένειες που 
φροντίζουν έναν ασθενή με 
άνοια τα Χριστούγεννα, αλλά και 
ολόκληρη η περίοδος των εορτών 
βιώνεται με πολύ άγχος και με 
αίσθημα θλίψης. Η κατανόηση 
όμως των πηγών του άγχους και 
ορισμένες χρήσιμες συμβουλές 
μπορούν να αλλάξουν το 
αρνητικό κλίμα. 

Κρατείστε το άτομο σε οικείο περιβάλλον
Το στάδιο της νόσου, καθώς επίσης και το είδος της άνοιας από 
το οποίο πάσχει ο ασθενής θα καθορίσει το βαθμό στον οποίο θα 
συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι ασθενείς που βρίσκονται 
στα αρχικά στάδια της νόσου ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνήθεις 
περιστάσεις των Χριστουγέννων και μπορούν να έχουν πιο ενεργητικό 
ρόλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στον εορτασμό. Όσο όμως η νόσος 
εξελίσσεται,  οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να 
χειριστούν τις αλλαγές στη ρουτίνα και στο χώρο που ζουν. Σε αυτή 
την περίπτωση είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το οικείο, γνώριμο προς 
τον ασθενή περιβάλλον. Για παράδειγμα, η εξοχική κατοικία της 
οικογένειας μπορεί να θεωρηθεί ως οικείο περιβάλλον από ασθενείς που 
βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αλλά να προκαλέσει άγχος, εκνευρισμό 
και αποπροσανατολισμό σε πιο προχωρημένους ασθενείς. Ακόμα, 
αν παραδοσιακά περνάτε τις γιορτές σε κάποια εξοχική κατοικία, θα 
πρέπει να συνυπολογίσετε αν ο ασθενής σας μπορεί να ταξιδέψει 
ως εκεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Σε αυτή την απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η γνώμη του 
γιατρού που παρακολουθεί τον ασθενή. 

Το θέμα της διατήρησης του οικείου περιβάλλοντος αφορά και τις 
οικογένειες που έχουν αποφασίσει να μοιραστούν το βάρος της 
φροντίδας του ασθενή με μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Σίγουρα 
τις ημέρες αυτές πολλοί θα θέλουν να έχουν τον άνθρωπό τους μαζί 
στο σπίτι τους. Αυτό είναι συνήθως εφικτό, προτού όμως ληφθεί μία 
τέτοια απόφαση θα πρέπει να εξεταστούν πολλοί παράγοντες. Αν για 
παράδειγμα ο ασθενής έχει συνηθίσει το περιβάλλον της μονάδας, την 
ησυχία, τα γεύματα και τη ρουτίνα, η επιστροφή στο σπίτι μπορεί  να 
προκαλέσει σύγχυση και διέγερση. Μια άλλη πιθανή αντίδραση που 
θα πρέπει να συνυπολογιστεί είναι η δυσκολία της επαναπροσαρμογής 
στη μονάδα έπειτα από την εορταστική περίοδο.

Διατηρείστε τη ρουτίνα
Οι οικογενειακές παραδόσεις των ημερών μπορούν να διατηρηθούν, 
ίσως τροποποιημένες, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες 
των ασθενών. Για παράδειγμα, συχνά για τους ασθενείς με άνοια είναι 
δύσκολο βρίσκονται μεταξύ πολλών ανθρώπων. Ίσως λοιπόν ένα 
γεύμα με λίγους στενούς φίλους και συγγενείς να είναι προτιμότερο 
από μια μεγάλη και ανοιχτή γιορτή. Επίσης, καλύτερο θα ήταν το 
Χριστουγεννιάτικο ή Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι να στρωθεί σε μια 
στιγμή της ημέρας που είναι κοντά στις τακτικές ώρες των γευμάτων 
του ασθενή. Κατά τη διάρκεια του φαγητού φροντίστε και βοηθήστε 
τον άνθρωπό σας να απολαύσει και ο ίδιος το γεύμα. Αν χρειάζεται, 
ετοιμάστε του το πιάτο, σκεφτείτε τι μπορεί να φάει με ευκολία και 
αποφύγετε φαγητά που απαιτούν δύσκολη χρήση μαχαιροπήρουνων. 
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να προλάβετε την εκδήλωση δύσκολων 
συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα τον εκνευρισμό.

Ένα κοινό σημείο στους ασθενείς με άνοια είναι η ανησυχία που μπορεί 
να εκδηλωθεί κατά τις απογευματινές ώρες και με τη δύση του ηλίου. Οι 
καθιερωμένες λοιπόν συγκεντρώσεις για το κόψιμο της βασιλόπιτας ή 
την ανταλλαγή δώρων θα ήταν προτιμότερο να γίνουν το μεσημέρι, με 
όλη την οικογένεια παρούσα.  Τέτοιου είδους αλλαγές προλαμβάνουν 

δύσκολες καταστάσεις και δίνουν τη δυνατότητα στους φροντιστές να 
χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις γιορτές.

Η προετοιμασία είναι το κλειδί
Συνήθως, την περίοδο των εορτών τα σπίτια είναι ανοιχτά για τα 
αγαπημένα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της οικογένειας. Μην 
απομονωθείτε. Όλα θα είναι πιο εύκολα αν προετοιμάσετε τους 
καλεσμένους σας. Ενημερώστε φίλους και συγγενείς με τους οποίους 
δεν έχετε τακτική επαφή για την εξέλιξη της ασθένειας και για τις αλλαγές 
που ενδέχεται να έχουν σημειωθεί στην παρουσία και συμπεριφορά 
του ασθενή από την τελευταία τους συνάντηση. Μην προσπαθήσετε 
να κρατήσετε κρυφό το τι ακριβώς συμβαίνει. Μην νιώθετε ντροπή να 
αποκαλύψετε τυχόν δύσκολές ή απρεπείς συμπεριφορές του ασθενή. 
Ευθύνη σας είναι η ενημέρωση των οικείων σας και όχι το να διατηρείτε 
τον πλήρη έλεγχο. Μιλήστε για το πώς θα πρέπει να απευθύνονται 
στον άνθρωπό σας (αργά, ευκολονόητα, τρυφερά), για τις πρακτικές 
δυσκολίες, αλλά και τα γνωστικά ελλείμματα στη μνήμη, το λόγο κλπ.

Το αν θα αναφέρεται στον ασθενή ότι σε λίγες μέρες πλησιάζουν οι 
γιορτές και αν θα τον εμπλέξετε στη διαδικασία της προετοιμασίας 
εξαρτάται κυρίως από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.  Αν η μέχρι 
τώρα εμπειρία σας έχει αποδείξει ότι  μια τέτοιου είδους αναμονή 
μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, τότε είναι καλύτερο να αποφύγετε 
σχετικές συζητήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, εμπλέξτε τον 
ασθενή όσο ο ίδιος επιθυμεί. Η διακόσμηση του σπιτιού, ο στολισμός 
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου  και η βοήθεια στο στρώσιμο του 
γιορτινού τραπεζιού είναι δραστηριότητες στις οποίες οι ασθενείς 
με άνοια ανταπεξέρχονται με σχετική άνεση. Και εδώ η βοήθειά 
σας είναι απαραίτητη: δώστε στον ασθενή ξεκάθαρες οδηγίες και 
επιβλέψτε τον διακριτικά ενώ καταπιάνεται με τη δραστηριότητα που 
του έχετε αναθέσει. Μην απαιτείτε από τον ασθενή να επιτύχει ένα 
άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Ζητήστε τη βοήθειά του για την επιλογή 
μικρών δώρων. Προσπαθήστε να περιορίσετε τις επιλογές, έτσι ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση. 

Περάστε χρόνο μαζί
Οι ημέρες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας 
να βρεθούν και να περάσουν χρόνο μαζί. Επιτραπέζια παιχνίδια, 
χαρτιά, συζήτηση, είναι ασχολίες που θα κρατήσουν δραστήριους 
τους ασθενείς και θα σας δώσουν την ευκαιρία να μοιραστείτε στιγμές 
χαλάρωσης. Ανοίξτε άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες. Παρατηρείστε 
τα πρόσωπα, σχολιάστε τις αλλαγές και βοηθείστε ώστε να βγουν στην 
επιφάνεια όσες το δυνατόν περισσότερες αναμνήσεις. Μειώστε τις 
απαιτήσεις σας και μην κοπιάζετε να θυμηθούν κάτι το οποίο φαίνεται 
να τους δυσκολεύει. Δώστε χώρο στους ασθενείς να εκφραστούν. Είναι 
σημαντικότερο να εστιάσετε σε όσα εκείνοι φέρνουν στη μνήμη και όχι 
στην προσπάθεια να θυμηθούν περισσότερα.

Δώρα
Τα δώρα για τους ασθενείς με άνοια θα πρέπει να επιλέγονται 
προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές προτιμήσεις, αλλά και 
το στάδιο της νόσου. Έτσι λοιπόν, για ασθενείς στα πρώτα στάδια της 
νόσου χρήσιμα δώρα αποτελούν τα ημερολόγια-ατζέντες, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταγράφουν όλα όσα πρέπει να 
κάνουν μέσα στη μέρα.  Εξίσου κατάλληλες επιλογές είναι τα επιτραπέζια 
παιχνίδια, τα βιβλία με γρίφους και σπαζοκεφαλιές, τα άλμπουμ για 
φωτογραφίες και τα CD με παλιά τραγούδια. Γενικά, τα δώρα θα πρέπει 
να είναι απλά και να αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
ενδιαφέροντα του ασθενή. Όσον αφορά τους φροντιστές, το καλύτερο 
δώρο που θα μπορούσε να τους προσφερθεί είναι η βοήθεια στη 
φροντίδα του ασθενή. 

Κλείνοντας, θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί ότι μια γενική στάση 
που είναι βοηθητική για τους φροντιστές είναι το να στέκονται στα 
στοιχεία του ασθενή που παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα. Τις ημέρες 
αυτές αποφύγετε, όσο είναι δυνατό, τις συγκρίσεις με τα προηγούμενα 
χρόνια. Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του ασθενή που παραμένουν 
σε ικανοποιητικό επίπεδο, δώστε χρόνο και χώρο στην έκφραση και 
κινηθείτε απλά. Το νόημα των εορτών μοιάζει να βρίσκεται  περισσότερο 
στην επαφή με τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματα των 
αγαπημένων μας ανθρώπων, παρά στην υπερβολή των ημερών.

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Ψυχολόγος

Οι ψυχολόγοι γράφουν...

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση μετατρέπει τα υγιή κόκαλα σε 
κάτι που μοιάζει με κομμάτια ξύλου φαγωμένα 
από τερμίτες και τα κάνει ιδιαίτερα εύθραυστα. 
Προσβάλλει κυρίως τις γυναίκες γιατί μετά την 
εμμηνόπαυση επιβραδύνεται η παραγωγή 
οιστρογόνων και η απώλεια οστικής μάζας 
πραγματοποιείται με γρήγορο ρυθμό.

Αλλά και οι άνδρες δεν είναι απρόσβλητοι 
από την οστεοπόρωση. Καθώς τα επίπεδα 
τεστοστερόνης μειώνονται, υπάρχει απώλεια 
οστικής μάζας. Περίπου το 1/4 όσων πάσχουν 
από οστεοπόρωση είναι άνδρες.

Με τον καιρό ο σκελετός του σώματος 
μπορεί να γίνει τόσο εύθραυστος που 
ακόμη κι ένα παραπάτημα στη σκάλα ή ένα 
γλίστρημα στο χαλάκι του μπάνιου μπορεί 
να προκαλέσουν σπάσιμο καρπού, λεκάνης 
ή γοφού. Το σπάσιμο του γοφού είναι από τα πιο σοβαρά. Περίπου το 25% 
των ηλικιωμένων με κάταγμα στο γοφό, χάνουν την αυτονομία τους και 
χρειάζονται μακροχρόνια νοσηλευτική περίθαλψη.

Διάγνωση
Μέχρι να σπάσει κάποιο κόκαλο, δεν υπάρχουν ουσιαστικά συμπτώματα της 
οστεοπόρωσης, γι’ αυτό και είναι γνωστή ως «σιωπηρή ασθένεια». Ωστόσο, 
η γυρτή στάση του σώματος και μια μείωση στο ύψος συχνά συνοδεύουν 
την οστεοπόρωση της σπονδυλικής στήλης.

Παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου είναι 
η προχωρημένη ηλικία, ο λεπτός σκελετός, το οικογενειακό ιστορικό 
οστεοπόρωσης, η φτωχή σε ασβέστιο διατροφή, η καθιστική ζωή, η πρόωρη 
εμμηνόπαυση (πριν την ηλικία των 45), η απουσία θεραπείας υποκατάστασης 
οιστρογόνων αμέσως μετά την εμμηνόπαυση, το κάπνισμα και η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ. 

Είναι απαραίτητο όλες οι γυναίκες άνω των 60-65 ετών να κάνουν εξέταση 
της οστικής πυκνότητας. Για τους άνδρες δε θεωρείται τόσο απαραίτητη 
εξέταση, αν και πολλοί γιατροί υποστηρίζουν ότι πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά μετά την ηλικία των 80 ετών. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση
Η καλύτερη στιγμή για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης 
είναι αρκετό καιρό πριν εμφανιστεί, ακόμη κι από την νεανική 
ηλικία μέσω της τακτικής άσκησης, της λήψης αρκετής 
ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης Δ, της αποφυγής του 
καπνίσματος και της ελεγχόμενης κατανάλωσης αλκοόλ. 

Άλλα ακόμα και στην ηλικία των 70 ετών η μάχη δεν έχει 
χαθεί. Με τις διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες και 
σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής, υπάρχει η 
δυνατότητα να δυναμώσουν τα κόκαλα των ηλικιωμένων. 

Άσκηση
Το περπάτημα, το κολύμπι, το ποδήλατο γυμναστικής, τα 
βάρη και άλλες ακόμη ασκήσεις δυναμώνουν τους μύες και 
τα οστά.

Κάπνισμα
Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν το κάπνισμα γιατί αδυνατίζει 
τα οστά. 

Διατροφή
Το διαιτολόγιο του ηλικιωμένου πρέπει να περιέχει αρκετές ποσότητες 
ασβεστίου και μικρότερες ποσότητες καφεΐνης (καφές, αναψυκτικά τύπου 
κόλα, μαύρο τσάι), νατρίου (αλάτι), αλλαντικών και αλκοόλ. Η καλύτερη 
πηγή ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί), 
περιέχεται όμως σε μικρότερες ποσότητες και σε μερικές ακόμα τροφές 
όπως το σπανάκι, το μπρόκολο, τα αμύγδαλα κ.α.

Μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη Δ μειώνει το ρυθμό 
απώλειας της οστικής μάζας. Συμπληρώματα διατροφής δίνονται όταν είναι 
απαραίτητο και μετά από οδηγία του γιατρού.

Αποφυγή πτώσεων
Το σπίτι πρέπει να είναι ασφαλές για την αποφυγή πτώσεων και να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του ηλικιωμένου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, καλό φωτισμό, καλά στερεωμένα χαλιά, καθώς και παπούτσια με 
αντιολισθητική σόλα.

 Φάρμακα
Ο γιατρός μαζί με τον ηλικιωμένο θα επιλέξουν την κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή για την πρόληψη ή αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. 

Θεόφιλος Κρασάκης
Νοσηλευτής

Οι νοσηλευτές γράφουν…

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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ΤΕΥΧΟΣ 4ΕΥ

Χριστούγεννα... Άραγε υπάρχει πιο γλυκιά λέξη από αυτή;   

Γιορτή που όλοι λαχταρούν και αγαπούν. 
Γιατί όμως μια τόση δα λεξούλα κάνει τους ανθρώπους τόσο χαρούμενους; 

Τα Χριστούγεννα είναι μια ημέρα γιορτής, χαράς, συγχώρεσης και κατανόησης.
Την εποχή αυτή που όλοι είναι μονιασμένοι ξεχνούν τα προβλήματα,
τις έννοιες και τις σκοτούρες.

Πιστεύω ότι αυτή η εποχή είναι ξεχωριστή για 3 λόγους. 
Πρώτον, επειδή γιορτάζουμε τον ερχομό του Μεσσία στη Γη και το χαρμόσυνο μήνυμα
που έρχεται με αυτόν. 
Δεύτερον, επειδή είμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα!
Και τρίτον, επειδή έχουμε ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά
και από τις καθημερινές μας ασχολίες.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος!

         Χρυσούλα



 Έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
 Τα Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, γιορτάζεται με μεγάλη επισημότητα και σεβασμό. Υπάρχουν πολλά 
έθιμα σε όλο τον κόσμο: έθιμα για τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μύθοι για τους 
καλικάντζαρους, για την Πρωτοχρονιά και τον Άγιο Βασίλη. 
 Στην Ιρλανδία γιορτάζουν και την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Στις 26 Δεκεμβρίου μαζεύονται στις ιπποδρομίες και 
βάζουν στοιχήματα. Άλλοι τραγουδούν στους δρόμους ντυμένοι με παλιά παραδοσιακά ρούχα παίζοντας μουσική. 
 Στην Ισλανδία, τα Χριστούγεννα είναι γιορτή των παιδιών. Η τελευταία μέρα των εορτών είναι η 6η Ιανουαρίου και οι Ισλανδοί 
συνηθίζουν να χορεύουν γύρω από μεγάλες φωτιές. Τα Χριστούγεννα ονομάζονται «ζολ» και οι «ζολασβέιναρ» είναι οι καλικάντζαροι 
που βγαίνουν αυτή την εποχή. 
 Στην Ιταλία σε περιοχές του βορρά, τα δώρα τα φέρνει ο μικρός Χριστός στις 25 Δεκεμβρίου. Σε άλλες περιοχές τα δώρα τα φέρνει 
η Αγία Λουκία στις 13 Δεκεμβρίου. Στη Ρώμη τα δώρα φτάνουν στα παιδιά στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων και τα φέρνει η 
Μπεφάνα. Η Μπεφάνα είναι μια άσχημη γριά, αλλά πολύ καλή μάγισσα. Το μεταφορικό της μέσο είναι η σκούπα της και μοιράζει τα 
παιχνίδια μπαίνοντας στα σπίτια από την καμινάδα. 
 Ο Άγιος Βασίλης είναι απόγονος του Αγίου Νικόλαου. Όταν οι Ολλανδοί εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ, το όνομα «Σίντερ Κλας», 
το οποίο σημαίνει Άγιος Νικόλαος, στα ολλανδικά έγινε «Σάντα Κλάους». Οι Αμερικανοί άλλαξαν την εικόνα του Αγίου Βασίλη και τον 
έκαναν ένα χοντρό παππού με φουσκωτά μάγουλα ντυμένο στα κόκκινα, με μια άσπρη μακριά γενειάδα που ανεμίζει στον αέρα. Ταξίδευε 
καθισμένος πάνω σε ένα έλκηθρο που το έσερναν τάρανδοι.
 Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μαζευόμαστε όλοι γύρω από χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το οποίο στολίζεται με εκλεκτά 
εδέσματα. Στη χώρα μας τρώμε γαλοπούλα γεμιστή, κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Στη Γαλλία, στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στρείδια, σολομός, άσπρα λουκάνικα, γεμιστή γαλοπούλα και χριστουγεννιάτικος κορμός. Στην Πολωνία 
σερβίρονται 12 πιάτα. Το ιδιαίτερο του πολωνικού τραπεζιού είναι ότι δεν περιλαμβάνει καθόλου κρέας. Σερβίρουν σούπα, μανιτάρια, 
ραβιόλια κλπ. Στην Ισπανία σερβίρουν σούπα από αμύγδαλα, ψητή τσιπούρα, χήνα και τουρόν (είδος μαντολάτου). Στην Αγγλία τρώνε 
ψητό ζαμπόν, γεμιστή γαλοπούλα με λαχανάκια Βρυξελλών και χριστουγεννιάτικη πουτίγκα.

         Δήμητρα

 

Χριστούγεννα: Οι παιδικές μου αναμνήσεις!
Ήμουν παιδούλα, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο περίπου ήμουν. Ίσως πρώτη δημοτικού;
Το σχολείο ήταν ανάστατο γιατί ετοίμαζαν οι καλόγριες τη γιορτή για τα Χριστούγεννα. Εμείς τα 
πιτσιρίκια, τρελαμένα με όλα αυτά, τρέχαμε πάνω κάτω, φωνάζαμε, παίζαμε. Οι καημένες οι καλόγριες 
δεν μπορούσαν να μας ηρεμήσουν με τίποτα. Σιγά σιγά οι ετοιμασίες για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή 
άρχισαν να παίρνουν μορφή...

Είχαν φτιάξει μια μεγάλη σπηλιά στολισμένη με πράσινο σαν αληθινή. Ο Χριστούλης ήταν ένα όμορφο 
μωράκι με γύρω γύρω ζώα, για να το ζεσταίνουν με τα χνώτα τους. Η Παναγία Τον κοίταζε με αγάπη και 
μαζί της  ήταν και  βοσκοί. 

Εμείς πήγαμε κοντά και είχαμε μείνει ήσυχες, χωρίς μιλιά, όταν ξαφνικά η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε από την 
παιδική χορωδία. Νόμιζες πως ψέλνουν άγγελοι το «Χριστός γεννάται σήμερον». Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο 
ζεστή και χαρούμενη, που ακόμα και ύστερα από τόσα χρόνια τα θυμάμαι όλα αυτά με νοσταλγία. Ήταν χρόνια 
ξένοιαστα, χωρίς δυσκολίες...

Αυτά τα λίγα για τις παλιές μου θύμησες!

Εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα να είναι για όλο τον κόσμο παντού στη Γη ήρεμα, χωρίς πολέμους, πείνα και 
αρρώστιες! Λέτε να γίνει κάποιο θαύμα; Ποιος ξέρει… Μακάρι γρήγορα να αλλάξουν όλα αναπάντεχα.

         Σύλβια



Χριστούγεννα και Τέχνη
 Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, ένα μεγάλο θρησκευτικό γεγονός, που 
γιορτάζεται με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στη Δύση από την Καθολική Εκκλησία. Στην Ορθοδοξία και μάλιστα 

στην Ελλάδα εορτάζεται μεγαλόπρεπα το Πάσχα συνδυαζόμενο με την Ανάσταση του Έθνους από τον τουρκικό 
ζυγό. Όμως τώρα με την παγκοσμιοποίηση έχουν περάσει και σε εμάς τα δυτικά έθιμα όπως το Χριστουγεννιάτικο 
έλατο και ο στολισμός σπιτιών και πόλεων. 
 Τα Χριστούγεννα ήταν από παλιά έμπνευση για λογοτέχνες και ζωγράφους. Στη λογοτεχνία πολλοί 

συγγραφείς και διηγηματογράφοι έχουν γράψει σημαντικά διηγήματα. Ένας ξεχωριστός σύγχρονος λογοτέχνης είναι 
ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 4 Μαρτίου του 1851 και προερχόταν από οικογένεια 
ναυτικών και ιερωμένων. Έγραψε διηγήματα, ποιήματα και άρθρα σε εφημερίδες την «Ακρόπολη», τα «Νέα», το 
«Νέον Άστυ» και άλλες. Από τα σημαντικότερα διηγήματά του είναι τα «Χριστουγεννιάτικα διηγήματα», στα οποία 
με γλαφυρό τρόπο αναφέρει τα ήθη και τα έθιμα του νησιού του. Είναι όμως η γλώσσα των γραπτών του Παπαδιαμάντη 

η καθαρεύουσα και τα έργα του δε διαβάζονται δυστυχώς σήμερα από τους νέους.Η ζωή του ήταν μοναχική και έζησε 
στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και τη Χαλκίδα. Μετά φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν 
κατόρθωσε να τελειώσει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών. Στο τέλος της ζωής του επέστρεψε στη Σκιάθο όπου 
πέθανε στις 3 Ιανουαρίου  1911. 
 Στη ζωγραφική, μεγάλη φυσιογνωμία που συνδέεται με τα Χριστούγεννα είναι ο Νικηφόρος Λύτρας. Υπήρξε ένας από 

τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ελληνικής τέχνης του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Τήνο το 1832. Ο πατέρας του 
ήταν μαρμαρογλύπτης. Νεαρότατος άρχισε τις σπουδές του στο σχολείο των Τεχνών, τη σημερινή Σχολή Καλών Τεχνών 
και συνέχισε με υποτροφία στην Ακαδημία του Μονάχου. Υπήρξε σύγχρονος με ένα μεγάλο Τήνιο ζωγράφο, τον Ν. Γύζη. 
Δίδαξε ως καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και διαμόρφωσε πολλούς Νεοέλληνες ζωγράφους. Ο ζωγραφικός πίνακάς 
του «Τα κάλανδα» έτυχε μεγάλης διακρίσεως με πολλά μετάλλια. «Τα κάλανδα» αποδίδουν με ζωντανά χρώματα και 

εκφραστικότητα τα παιδιά που ψάλλουν τα κάλαντα. Πέθανε το 1904, είχε όμως την ευτυχία να δει τη συνέχιση του έργου 
του από τον γιο του, Νικόλαο Λύτρα, εξίσου μεγάλο ζωγράφο. Πέρυσι η Εθνική Πινακοθήκη έκανε μια μεγάλη έκθεση των 
έργων του Νικολάου Λύτρα με επιμέλεια της καθηγήτριας Εικαστικών Τεχνών, κυρίας Αφροδίτης Κούργια.

             Mαίρη

Χριστούγεννα στο χωριό: Αναμνήσεις...
Γεννήθηκα στη Γιάννουλη. Ήμουν τότε ένα μικρό κοριτσάκι. Ήταν μια βαριά χειμωνιάτικη ημέρα. Φόρεσα πρωί 
πρωί ένα παλτουδάκι που μου πήρε η μητέρα μου από ντιβιντίνα και τις γαλότσες μου. Ξεκίνησα από το σπίτι, 
αλλά όλο γλιστρούσα. 

Το χωριό, γεμάτο χιόνι, φαινόταν σα χριστουγεννιάτικο. Έφτασα στην πλατεία και εκεί ήταν και άλλα παιδάκια. 
Αρχίσαμε να παίζουμε χιονοπόλεμο. Εκεί ήταν και ένα πεύκο σα χριστουγεννιάτικο που του είχαν βάλει μπαλόνια 
για στολίδια. Μετά πήγα στην εκκλησία και άκουσα τους όμορφους χριστουγεννιάτικους ύμνους. 

Μου φάνηκε ότι είδα κάπου το κοριτσάκι με τα σπίρτα που κρύωνε και πεινούσε... Μετά γύρισα στο σπίτι. Ήταν 
στολισμένο. Η μητέρα μου είχε στολίσει ένα κλαδί από έλατο, είχε κάνει ωραία μελομακάρονα και κουραμπιέδες. 
Το μεσημέρι μαζεύτηκαν οι γείτονες και φάγαμε γαλοπούλα γεμιστή. Έτσι περάσαμε εκείνη την ημέρα. 

Τα χρόνια πέρασαν, ήρθαμε στην Αθήνα, παντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά. Όλα τα Χριστούγεννα τα περνούσαμε 
ωραία. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πηγαίναμε ταξίδια σε διάφορα χιονισμένα μέρη!

Αλλά πάντα θα θυμάμαι το κοριτσάκι εκείνου του χειμώνα…
         Ιουλία



Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Φροντιστών 
Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Φροντιστών αναπτύχθηκε από τη διεπιστημονική 
ομάδα του Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς της Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Σκοπός του Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης 
Φροντιστών είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας που παρέχονται 
στα άτομα με άνοια και στους φροντιστές τους. 

Το Ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην υποδομή 
του Κέντρου Ημέρας, στο προσωπικό, στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς 
και στις νευροψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Στο τελευταίο μέρος του 
Ερωτηματολογίου, οι φροντιστές καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων που παρέχονται τόσο στους ασθενείς, όσο και στους ίδιους.
 
Το Ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 30 φροντιστές από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 
20008. 26.9% των φροντιστών ήταν άντρες και 73.1% γυναίκες. 34.8% των φροντιστών 
ήταν παιδιά και 65.2% σύζυγοι.

Συμπεράσματα
Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα δηλώνουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Ημέρας. Οι χρήστες του υπηρεσιών 
του Κέντρου αξιολογούν θετικά την υποδομή, το προσωπικό και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. 
Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης αφορά το προσωπικό. Οι φροντιστές φαίνεται 
να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του προσωπικού, καθώς και τους 
περιορισμούς που θέτει η άνοια. 

Λαμβάνοντας ήδη υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα, το χειμερινό πρόγραμμα έχει 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραμονή των ασθενών στο Κέντρο για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από 
το Κέντρο Ημέρας είναι μία συνεχιζόμενη δραστηριότητα, η οποία έχει σκοπό να 
συμβάλει στη βελτίωση των παρεμβάσεων και την ανακούφιση των φροντιστών.

* Ευχαριστούμε τους φροντιστές για το χρόνο που αφιέρωσαν στη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου.
 
** Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν τον Μάιο του 2008 στο 18ο Συνέδριο για τη  
νόσο Αλτσχάιμερ που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας.

       Νομική Καρπαθίου
Λογοθεραπεύτρια

Πίνακας 1.

Υποδομή Κέντρου
Προσωπικό
Υπηρεσίες
Αναφερόμενη αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων
που απευθύνονται στους φροντιστές

Αναφερόμενη αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων
που απευθύνονται στους ασθενείς

Συνολικός Βαθμός Ικανοποίησης

86.26%  (±7.53)

95.92%  (±5.50)

84.57%  (±9.05)

85.07%  (±10.46)

71.38%  (±15.09)



Ενημέρωση
Η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών στην προσπάθεια της για ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιεί σειρά 
ομιλιών σε άμεση συνεργασία με τη κοινότητα. Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έρχεται σε επαφή με 
φορείς από όλη την Ελλάδα με στόχο την προώθηση 
της πληροφόρησης για την πρόληψη και τη φύση 
της άνοιας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και  τους 
προτεινόμενους  τρόπους αντιμετώπισης. Το Σεπτέμβριο  
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες στη Ρόδο και στο Βόλο 
με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ. 
Ακολούθησαν ομιλίες στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, 
στη Λέσχη Φιλίας Αγίου Αρτεμίου, στον Εξωραϊστικό 
Μορφωτικό σύλλογο Ψυχικού  και στην Τήνο σε 
συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
Β.Α. Κυκλάδων Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Τις ομιλίες πραγματοποίησαν 
η κα Π. Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος, ο κ. Γ. Παντές, 
νευρολόγος και η κα Ε. Μαργιώτη, ψυχολόγος. Επιπλέον, 
δόθηκε η δυνατότητα σε όποιον από τους συμμετέχοντες 
το επιθυμούσε να ελέγξει δωρεάν τη μνήμη του με τη 
βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών ψυχολόγων.

Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης
Σε συνεργασία με τη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου, 
πραγματοποιούμε 2 ομάδες ασθενών σε εβδομαδιαία 
βάση. Ειδικοί ψυχολόγοι με ασκήσεις νοητικής 
ενδυνάμωσης, θεραπείες τέχνης και θεραπεία 
δι’αναμνήσεων προσπαθούν να κινητοπιήσουν 
ανοϊκούς ασθενείς όλων των σταδίων, να βελτιώσουν ή 
να διατηρήσουν σταθερή τη γνωστική τους κατάσταση 
και να προάγουν την ψυχολογική τους.

Ομάδες μνήμης
Επιπλέον στη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου, 
πραγματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία ομάδες 
ενδυνάμωσης της μνήμης υγιών ηλικιωμένων. Κατα 
τη διάρκεια των συναντήσεων με την ψυχολόγο, οι 
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
σχετικα 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 Πρόληψης 
της άνοιας με τίτλο “Βοηθώ τη μνήμη μου”. Οι υπηρεσίες 
του προγράμματος που απευθύνονται στα μέλη των 
λεσχών φιλίας του Δήμου Αθηναίων, θα προσφέρονται 
δωρεάν και περιλαμβάνουν:
• Ενημερωτικές ομιλίες για τη μνήμη και την άνοια
• Έλεγχο της μνήμης απο 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 ψυχο-υποστήριξης για τους φροντιστές τους

Υποστήριξη συγγενών
Σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που καθορίζεται από 
τη Γραμματεία της Εταιρείας μας, τα μέλη, αλλα και όσοι 
ενδιαφέρονται για την άνοια, μπορούν να συμμετέχουν 
στις μηνιαίες συναντήσεις που γίνοται στο Κέντρο 
Ημέρας. Εκεί θα εχουν την ευκαιρία να μοιραστούν 
τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους και να 
ενημερωθούν για θεματα που αφορούν την άνοια 
ώστε να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία και 
αποτελεσματικότητα στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας 
των ασθενών τους.

Εκπαίδευση φροντιστών
Μετά από απαίτηση των οικογενειών των ανοϊκών 
ασθενών, η Εταιρεία μας οργανώνει και πραγματοποοιεί 
κύκλους εκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών που 
θα επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του έτους. 
Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 8 δίωρες ομιλίες που 
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, 5:00 μμ - 7:00 μμ στα 
γραφεία της Εταιρείας μας.
12 Νοεμβρίου 2008
      Μνήμη-Άνοια. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
19 Νοεμβρίου 2008
      Είδη άνοιας. Συμπτώματα. Εξέλιξη
26 Νοεμβρίου 2008
      Φαρμακοθεραπεία στην Άνοια
03 Δεκεμβρίου 2008
      Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών
10 Δεκεμβρίου 2008
      Το φορτίο των φροντιστών
14 Ιανουαρίου 2009
      Διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια
21 Ιανουαρίου 2009
      Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών
28 Ιανουαρίου 2009
      Η άποψη του φροντιστή

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για 
γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με στόχο την 

καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ανοϊκών ασθενών.
Τα προγράμματα αυτά διεξάγωνται με τη συνεργασία 
Ιατρικών Συλλόγων, της “Ελεγεία” και άλλων Φορέων, 
σε διάφορα μέρη της Ελλάδος (Χαλκίδα, Λαμία, Λάρισα, 
Καλαμάτα, Καλάβρυτα, Τρίπολη, Μεσσολόγγι, Αθήνα).

Εκδοτική δρατηριότητα
Η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών εξέδωσε και διανέμει 
δωρεάν τα παρακάτω ενημερωτικά έντυπα: 
• “Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπισθεί: 
Ενημερωθείτε!”. Σύντομος οδηγός για το ευρύ κοινό 
που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση της νόσου 
Αλτσχάιμερ, την εξέλιξή της, τη διάγνωση της νόσου και 
τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.
• “Εγχειρίδιο Φροντιστών”. Πλήρης οδηγός γα 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 
Αλτσχάιμερ”. Τεύχη 1&2 Περιλαμβάνει οδηγίες σχτικά 
με τους τρόπους με του οποίους μπορούν οι φροντιστές 
να ενθαρρύνουν την πνευματική δρατηριότητα 
του αγαπημένου τους προσώπου που πάσχει από 
άνοια, όπως επίσης και μια σειρά ασκήσεων νοητικής 
ενδυνάμωσης με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν 
ασθενείς με ήπιας εως μέτριας βαρύτητας άνοια.
• “Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάιμερ”. Απευθύνεται 
σε παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών και περιέχει απλοποιημένες 
πληροφορίες, παιχνίδια και κουίζ γνώσεων σχετικά με 
τη νόσο Αλτσχάιμερ.
• “Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης της 
Νόσου Αλτσχάιμερ”. Οδηγός για τους παράγοντες 
κινδύνου και τη δυνατότητα πρόληψης της νόσου 
Αλτσχάιμερ.
• “Η σωματική άσκηση στην Άνοια”. Απλές ασκήσεις 
για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους που 
βοηθούν στη διατήρηση της καλής φυσικης 
κατάστασης.

Δραστηριότητες 2008 - 2009

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

Με την ευγενική χορηγία της 

Επιθυμώ να γίνω μέλος / να ανανεώσω τη συνδρομή μου στην Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Ποσό ετήσιας συνδρομής €30

KATΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 180/480090-72  •  Alpha Βank, Αρ. Λογαριασμού 341.00.232.0000.184  •  Marfin Egnatia Bank, Αρ. Λογαριασμού 264/0276711420

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ.Κ.

ΠΟΛΗ     ΤΗΛ.    E-MAIL

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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