
Tην αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα

Eλάτε να περπατήσουμε μαζί!
Από την πλατεία Συντάγµατος µέχρι το Ζάππειο
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009 ώρα 10:30 π.μ.

Eυγενική χορηγία

Στα βήµατα που κάνει η επιστήµη, για την αντιµετώπιση της νόσου Αλτσχάιµερ, ας προσθέσουµε και τα δικά µας! Είστε ασθενείς, συγγενείς, φροντιστές 
ή απλώς θέλετε να δείξετε το ενδιαφέρον σας; Ελάτε για µια συμβολική μικρή πορεία που θα περιέχει ένα μεγάλο μήνυμα:  

Mαζί µπορούµε να κάνουµε πολλά.

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΩΡΑ την Ελληνική Πρωτοβουλία ∆ράσης για τη Νόσο Αλτσχάιμερ:
www.alzheimerathens.gr • Τηλ. επικοινωνίας: 210 7013271 
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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
Νάντια Αβράμη
Λίνα Ανδριανάκη
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
Ελένη Μαργιώτη
Κώστας Νικολάου
Κωστής Προύσκας
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος

Τιράζ
5.000 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 Εταιρείας λειτουργεί καθημερινά 09:00-17:00 στα τηλέφωνα 
210 7013271, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες. 

Το website της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr

Αγαπητές φίλες - αγαπητοί φίλοι,

Η Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2009 έφτασε. Φέτος, ακόμα περισσότεροι 
επαγγελματίες υγείας, εθελοντές, φροντιστές, ασθενείς και φίλοι είναι στο πλευρό μας. 
Είμαστε όλοι εδώ για να ενημερωθούμε για την Άνοια στο περίπτερό μας στο Σύνταγμα. 
Για να περπατήσουμε από το Σύνταγμα μέχρι το Ζάππειο την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 
στις 10.30 το πρωί στη συμβολική πορεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Για να παραδώσουμε 
συμβολικά στους αρμόδιους κρατικούς φορείς τις περισσότερες από 5.000 υπογραφές 
που έχουν συγκεντρωθεί για την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για τη 
νόσο Αλτσχάιμερ. Και κυρίως, για να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας, ώστε να γίνει 
επιτέλους η Άνοια προτεραιότητα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. 

Σας περιμένουμε όλους στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 
Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2009. Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος-ψυχίατρος

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

02



03

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών πραγματοποιεί μεγάλη έρευνα με θέμα την 
αποκάλυψη της διάγνωσης στους ασθενείς που πάσχουν από κάποια μορφή Άνοιας, τους φροντιστές τους και 
τον ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Βοηθήστε μας να καταγράψουμε τις απόψεις που έχουν οι Έλληνες 
φροντιστές, αλλά και το ευρύ κοινό πάνω στο θέμα  συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. 
Απαντήστε στις ερωτήσεις, κόψτε τη σελίδα και στείλτε την ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (Μ.Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, 116 36, Αθήνα) ή με φαξ στο 
210 6012239. 

Η συλλογή των δεδομένων θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. 
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε επιστημονικά συνέδρια και θα προβληθούν 
μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας. 

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία σας!

ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα σχετικά με την αποκάλυψη της διάγνωσης της Άνοιας
4. Ποια από τα παρακάτω αντιπροσωπεύει καλύτερα τη στάση 
που πιστεύετε ότι θα είχατε απέναντι στο οικογενειακό και 
φιλικό περιβάλλον αν ένα συγγενικό σας πρόσωπο έπασχε από 
κάποιας μορφής Άνοια; (Αν φροντίζετε έναν ασθενή με Άνοια, 
επιλέξτε την πρόταση που περιγράφει καλύτερα τη δική σας 
συμπεριφορά).

α. θα ενημέρωνα το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον σχετικά 
με την ακριβή διάγνωση του γιατρού, τα συμπτώματα της νόσου 
και την πορεία εξέλιξής της

β. θα έδινα μόνο ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με 
τα συμπτώματα της νόσου 

γ. θα απέφευγα να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με τη νόσο

δ. θα προσπαθούσα να κρύψω την πάθηση και θα προσποιούμουν 
ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα

5. Αν πάσχατε από κάποια μορφή Άνοιας, θα θέλατε να το 
ξέρετε; Δηλαδή, θα θέλατε να ενημερωθείτε από το γιατρό σας 
για την ακριβή διάγνωση και την πορεία εξέλιξης της νόσου; 

Γιατί; 

6. Αν υπήρχε μία εξέταση που θα μπορούσε να σας πει με 
ακρίβεια αν στο μέλλον θα εμφανίσετε κάποια μορφή Άνοιας, 
θα θέλατε να την κάνετε; 

Γιατί;

ΝΑΙ  ΟΧΙ

ΝΑΙ  ΟΧΙ

Φύλο:   
Ηλικία:  
Έτη εκπαίδευσης:    
Επάγγελμα:
Υπάρχει / υπήρχε στο στενό οικογενειακό ή φιλικό 
περιβάλλον σας ένας ασθενής με Άνοια;  
   

Αν ναι, είστε / ήσασταν ο κύριος φροντιστής του ασθενή;

1. Θα πρέπει ο γιατρός να ανακοινώνει την ακριβή διάγνωση 
στην οικογένεια του ανοϊκού ασθενή;

Γιατί;

2. Θα πρέπει ο γιατρός να ανακοινώνει την ακριβή διάγνωση 
στον ανοϊκό ασθενή;

Γιατί;

3. Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες πιστεύετε ότι πρέπει 
να ανακοινώνει ο γιατρός στον ασθενή;

α. το όνομα της νόσου (π.χ. νόσος Αλτσχάιμερ)

β. τα συμπτώματα της νόσου (π.χ. διαταραχές μνήμης, 
δυσκολία στη σκέψη)

γ. την εξέλιξη της νόσου (π.χ. σταδιακή επιδείνωση της μνήμης)

δ. πληροφορίες για τη θεραπεία που λαμβάνει και τα αναμενόμενα
αποτελέσματά της (π.χ. επιβράδυνση της πορείας εξέλιξης της νόσου)

ε. καμία από τις παραπάνω πληροφορίες

ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ

1-6  6-12  >12

ΝΑΙ  ΟΧΙ

ΝΑΙ  ΟΧΙ

ΝΑΙ  ΟΧΙ

ΝΑΙ  ΟΧΙ
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14 - 20/09/09 
Περίπτερο στο Σύνταγμα, το οποίο θα λειτουργεί 
09.00 - 21.00.  Το περίπτερο θα επανδρωθεί με 
ειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας και εκπαιδευμένους 
εθελοντές, οι οποίοι θα ενημερώνουν το κοινό για την 
Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ 
και θα συλλέγουν υπογραφές. Επίσης, θα δίνουν 
πληροφορίες και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους 
για την νόσο Αλτσχάιμερ και θα μοιράζουν πλούσιο 
έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

16/09/09 
Παρουσίαση-Συνέντευξη Τύπου στο 
βιβλιοπωλείο Ιανός στις 12.30 το μεσημέρι 
του βιβλίου της Εταιρείας με τίτλο «Γιατί 
η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;». 
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-11 
ετών και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος με την υποστήριξη του Εθνικού 
Κέντρου Βιβλίου. 

20/09/09 
Συμβολική πορεία με κεντρικό σύνθημα «Νόσος Αλτσχάιμερ: 
την αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα», για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
Η πορεία θα ξεκινήσει από το περίπτερό μας στο Σύνταγμα στις 
10.30 το πρωί και θα τερματιστεί στο Ζάππειο με τη συμμετοχή 
ασθενών, φροντιστών, εθελοντών, μελών ΚΑΠΗ, επωνύμων και 
επισήμων με τη συνοδεία της μπάντας του Δήμου Αθηναίων. Στον 
προαύλιο χώρο του Ζαππείου θα γίνουν ομιλίες και αντιπροσωπεία 
ασθενών θα παραδώσει συμβολικά τις υπογραφές υποστήριξης της 
Ελληνικής Πρωτοβουλίας Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ στον Υπουργό 
Υγείας, το Δήμαρχο Αθηναίων ή άλλο εκπρόσωπο της Πολιτείας. 

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής με
έργα από τον 1ο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργα-
νώσαμε για παιδιά 6-12 ετών με θέμα «Πράγματα που κάνω με τον 
παππού και τη γιαγιά». Θα απονεμηθούν τα βραβεία του διαγωνισμού 
και τα έργα θα πωληθούν σε ενιαία συμβολική τιμή. 
 

Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 
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Για την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου 
Αλτσχάιμερ 2009, η Εταιρεία Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών προγραμματίζει τις παρακάτω 
εκδηλώσεις, με σκοπό τη συλλογή 
υπογραφών για την υποστήριξη της 
Ελληνικής Πρωτοβουλίας Δράσης για 
τη νόσο Αλτσχάιμερ: 

Μάθετε πώς θα το αντιμετωπίσετε.

Ο άνθρωπός σας
έχει Αλτσχάιμερ;

Tηλ. επικοινωνίας: 210 7013271, εργάσιμες ημέρες και ώρες 
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Κάντε δωρεάν τεστ μνήμηςΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09:00 - 19:00Τηλεφωνήστε για ραντεβού -(χρέωση από σταθερό  € 1.19 / λεπτό, από κινητό  € 1.90 / λεπτό, περιλαμβάνει ΦΠΑ 19%)

Μιλήστε με τους ειδικούς!
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09:00 - 19:00

�
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19/09/2008 και  ώρα 19:00

�

Με την ευγενική χορηγία της
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Δυσκολίες στη μνήμη, στην ομιλία ή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να μην οφείλονται σε 

κούραση ή στην ηλικία, αλλά να είναι τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ.

Αν εμφανίζετε παρόμοια συμπτώματα, μην τα αγνοήσετε. Η έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει αποφασιστικά

στην αντιμετώπιση της νόσου.

Με την ευγενική χορηγία της

17 - 21 Σεπτεμβρίου 2007, 10 π.μ. - 7 μ.μ. 

στο Πολεμικό Μουσείο, Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2  
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Σ Ο Υ  A L Z H E I M E R
Μήπως             η μνήμη σας 

Κάντε ένα τεστ μνήμης.

έχει αρχίσει            να κουράζεται;

T η λ έφωνο  ε π ι κ ο ι νων ί α ς : 210  7013271
www.a l z he ime ra t h en s . g r

Alzheimer_23.5x33.5:Layout 1  7/24/07  10:51 AM  Page 1

Εκτεταμένη αφισοκόλληση σε όλη την Αθήνα και 
συνεντεύξεις στα ΜΜΕ σχετικά με τις δράσεις της 
Εταιρείας μας και τα πρόσφατα δεδομένα για τη 
θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ. 

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



Δελτίο τύπου

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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Επιπλέον, μαθαίνουν ότι τα συναισθήματα λύπης, φόβου ή ακόμα 
και θυμού που μπορεί να βιώσουν εξαιτίας του προβλήματος είναι 
απολύτως φυσιολογικά. Και το σημαντικότερο: διαπιστώνουν 
μέσα από τις εμπειρίες του Ιάσονα ότι υπάρχουν πολλά πράγματα 
που μπορούν να κάνουν για να περάσουν καλά με τον παππού 
ή τη γιαγιά που έχει Αλτσχάιμερ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
θυμούνται τα μικρά μυστικά που κάνουν την επικοινωνία με τον 
ασθενή ευκολότερη. 

Η πρωτοτυπία του βιβλίου έγκειται στο γεγονός ότι η προσέγγιση 
του θέματος γίνεται μέσα από την αφήγηση μίας ιστορίας που 
συνδυάζεται με πλούσια εικονογράφηση και διασκεδαστικά 
παιχνίδια. Τα παιδιά μαθαίνουν τις νέες πληροφορίες μέσα από 
κρυπτόλεξα, λαβυρίνθους και κουίζ που κάνουν την ανάγνωση του 
βιβλίου δημιουργική και ευχάριστη. 

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στη χώρα 
μας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά σχετικά με 
την Άνοια. Η αναγκαιότητα προκύπτει από το γεγονός ότι αυτή 
τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 150.000 ασθενείς με νόσο 
Αλτσχάιμερ. Στο μέλλον, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί 
δραματικά. Το ίδιο και ο αριθμός των παιδιών που θα χρειάζονται 
ενημέρωση σχετικά με τη νόσο. 

Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από γονείς 
και δασκάλους μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού, αλλά 
και να διαβαστεί από μεγαλύτερα παιδιά. 

Κυκλοφορεί, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).

Εικονογράφηση: 
Αλέξανδρος Τζήμερος - Smart Magna 

Σελίδες: 28 

Τιμή: 5.50 € 

Μάθετε πώς θα το αντιμετωπίσετε.

Ο άνθρωπός σας
έχει Αλτσχάιμερ;

Tηλ. επικοινωνίας: 210 7013271, εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Ν Ο Σ Ο Υ  A L Z H E I M E R  &  Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν  Δ Ι Α Τ Α Ρ Α Χ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Σ Ο Υ  Α Λ Τ Σ Χ Α Ϊ Μ Ε Ρ
Ε Β Δ Ο Μ A Δ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν 1 5 - 2 1 / 9 / 2 0 0 8
Α Μ Φ Ι Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ(Λεωφ.  Βασ.  Σοφίας  και  Ρ ιζάρη  2 )

Κάντε δωρεάν τεστ μνήμηςΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09:00 - 19:00Τηλεφωνήστε για ραντεβού -(χρέωση από σταθερό  € 1.19 / λεπτό, από κινητό  € 1.90 / λεπτό, περιλαμβάνει ΦΠΑ 19%)

Μιλήστε με τους ειδικούς!
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09:00 - 19:00

�

�

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19/09/2008 και  ώρα 19:00

�

Με την ευγενική χορηγία της

Η Όλγα Λυμπεροπούλου είναι γνωστική νευροψυχολόγος, Γενική Γραμματέας της Εταιρείας 
και συγγραφέας. Με το βιβλίο αυτό (που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών) 
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα αγωνιώδη ερωτήματα των παιδιών που βιώνουν την 
εμπειρία της επαφής με έναν ασθενή που πάσχει από Άνοια. 

Κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ο Ιάσονας, ένας 8χρονος που μαθαίνει ότι 
η αγαπημένη του γιαγιά πάσχει από νόσο Αλτσχάιμερ. Η συγγραφέας παρακολουθεί 
τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα ολόκληρης της οικογένειας και κυρίως, του Ιάσονα 
και της μεγαλύτερης αδερφής του, από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι τη συμφιλίωση 
και την αποδοχή του προβλήματος. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, τα παιδιά μαθαίνουν βασικές πληροφορίες για τα συμπτώματα 
και την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ και παίρνουν ειλικρινείς απαντήσεις στις απορίες τους.     

« Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου; »
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Mε χαρά σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος το εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά, με τίτλο:



ΦΙΛΟΙ: 
Αποστολοπούλου Ε.
Γούτου Α.
Δέτση Τ.
Δημακοπούλου Μ. 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:  

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: 
Γ. Μοσχολιού εις μνήμη Φανούλας Χατζούδη                                                                

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
Marfin Egnatia Bank 264/0276711420

ΔΩΡΕΕΣ
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Στις 28-30 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε το 19ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νόσο Αλτσχάιμερ 
(19th Alzheimer Europe Conference) στις Βρυξέλλες. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 
300 συμμετέχοντες από 20 χώρες της Ευρώπης.  Ανάμεσά τους υπήρχαν ασθενείς με Άνοια, φροντιστές, 
τοπικοί, εθνικοί και ευρωπαίοι πολιτικοί, καθώς και πολλοί επαγγελματίες υγείας. 

Το Συνέδριο είχε στόχο να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στη μεγάλη 
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη νόσο Αλτσχάιμερ (Alzheimer Europe)
να γίνει η Άνοια προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία. Χαρακτηριστικό ήταν το σύνθημα 
του Συνέδριου: «Τα αστέρια μπορούν να βοηθήσουν»! Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου 
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικές με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της 
ποιότητας ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους, ενώ τη δεύτερη μέρα οι ομιλητές 
επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με τον επιπολασμό της νόσου, την πρόληψη, τη διάγνωση, 
τη θεραπεία και το κοινωνικοοικονομικό κόστος των Ανοιών. 

Εκπροσωπώντας την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, στο 
Συνέδριο συμμετείχαν η Πρόεδρος της Εταιρείας Δρ. Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος 
και η κα Ελένη Μαργιώτη, ψυχολόγος. Η Δρ. Σακκά παρουσίασε σε ομιλία της τα ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα μίας μεγάλης μελέτης με τίτλο «Έρευνα φροντιστών ασθενών με Άνοια στην Ελλάδα». 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι επιστήμονες που εκπροσώπησαν την Εταιρεία μας είχαν 
την ευκαιρία να μιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με στελέχη της Alzheimer Europe όπως 
τον Maurice O Connell, Chair of Alzheimer Europe, τον Jean Georges, Executive Director, 
την Annette Dumas, EU Public Affairs Officer, καθώς και με άλλους εκπροσώπους αντίστοιχων 
εταιρειών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
Συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
www.alzheimer2009.eu/en/home.html

Ελένη Μαργιώτη,
Ψυχολόγος

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

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

Λέφα Ε.
Μανωλίδης Π.
Μήλη Ε.
Στρογγυλού Θ.

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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Το σημείωμα αυτό είναι μια αναφορά στις έμμισθες φροντίστριες που 
πολλά χρόνια ήδη στην Ελλάδα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των 
αναγκών φροντίδας, ειδικά για ασθενείς με Άνοια ή  άλλες νευρολογικές 
παθήσεις. Είναι νομίζω καιρός να τους αναγνωριστεί ο τόσο σημαντικός 
ρόλος που χρόνια τώρα διαδραματίζουν συμπληρώνοντας τα κενά 
στη φροντίδα των ηλικιωμένων συγγενών μας.

Είναι γνωστό ότι για τους ηλικιωμένους με χρόνια νοσήματα, 
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτει ένα μέρος μόνο των 
αναγκών φροντίδας. Σε καθημερινό επίπεδο, οι ανάγκες των ασθενών 
αυτών συνίστανται στην εξασφάλιση ασφάλειας, αξιοπρέπειας και 
ποιότητας ζωής. Η μέριμνα της προσωπικής υγιεινής, η τήρηση του 
ημερήσιου προγράμματος (φάρμακα, γεύματα), η σωματική άσκηση 
και η αναψυχή απαιτούν τη διαθεσιμότητα φροντιστή ενίοτε σε 
24ωρη βάση. Και ο λόγος είναι για νοσήματα με χαρακτηριστικά 
μακρές διαδρομές στο χρόνο. Ακόμα και όταν, σε ένα ζευγάρι λ.χ., 
ο ή η σύντροφος είναι σε θέση να συμπαρίσταται συνεχώς, 
οι απαιτήσεις φροντίδας είναι ψυχολογικά και σωματικά υπέρμετρες. 
Την ανάγκη συμπαραστάτη καλύπτουν οι έμμισθες βοηθοί.

Πολλά χρόνια τώρα, στην Ελλάδα, κυρίες από χώρες της Βαλκανικής 
ή της Ανατολικής Ευρώπης, σπρωγμένες σε αναζήτηση καλύτερης 
τύχης απασχολούνται ως έμμισθες βοηθοί, συχνά διαμένοντας στον 
ίδιο με τον ηλικιωμένο χώρο. Χωρίς τυπικά προσόντα, αν και πρόκειται 
για μια δουλειά που τα τυπικά προσόντα είναι δύσκολα καθοριζόμενα, 
και με προβλήματα γλώσσας τα πρώτα χρόνια, αποτέλεσαν μια λύση 
ανάγκης καταρχήν. Μια λύση που καθιερώθηκε λόγω και της έλλειψης 
εναλλακτικών λύσεων. Με τη βοήθεια των έμμισθων φροντιστριών, 
ηλικιωμένοι, μόνοι ή ζεύγη, με εργαζόμενα, με τη δική τους οικογένεια 
παιδιά, μπορούν να εξακολουθήσουν να διαμένουν με ασφάλεια σπίτι 
τους. Ας σημειωθεί επίσης το γεγονός ότι, στην Ελλάδα, η ιδρυματική 
φροντίδα για τους ηλικιωμένους είναι αφενός ξένη προς τη  νοοτροπία 
ακόμα, αφετέρου ελλιπής.

Από τη μεριά κάποιου που ασχολούμενος με ασθενείς με Άνοια 
και τις οικογένειες τους  συναντά καθημερινά και πολλές έμμισθες 
φροντίστριες, θα ήθελα να σημειώσω κάποιες εντυπώσεις. Θεωρώ 
ότι για κάθε περίπτωση υπάρχει η κατάλληλη φροντίστρια: ενίοτε 
χρειάζονται δοκιμές, φαίνεται όμως ότι όσοι αναζητήσουν βρίσκουν 
τελικά. Μου έχει επίσης δοθεί η εντύπωση, ότι οι απασχολούμενες ως 
φροντίστριες κυρίες έχουν πλέον εμπειρία και έχουν προσαρμοστεί στην 
ελληνική νοοτροπία και τρόπο ζωής: οι ευκαιριακά απασχολούμενες 
είναι λίγες. Υπάρχει πάντα το θέμα της εξασφάλισης (μέσω συστάσεων, 
προσόντων κοκ), όπως και η απροθυμία κυρίως από τους ηλικιωμένους 
να δεχτούν κάποιο ξένο στο ίδιο τους το σπίτι. Κάτι που είναι κατανοητό. 
Όπως υπάρχει και το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης. Βοηθά νομίζω 
όμως,  εάν θυμόμαστε ότι είναι οι συνθήκες (οι ανάγκες εκ της νόσου, 
οι κοινωνικές και οικογενειακές απαιτήσεις) που επιβάλλουν τη λύση 
ενός έμμισθου βοηθού. Και όχι κάποια ιδιοτροπία των συγγενών ή  
η …μόδα. Η επιτυχής φροντίδα και των ηλικιωμένων δεν απαιτεί παρά 
την εφαρμογή των αυτονόητων,  με ανθρώπινο τρόπο. Ο αμοιβαίος 
σεβασμός, μεταξύ ασθενούς, των μελών της οικογένειάς του και του 
εργαζόμενου φροντιστή είναι νομίζω ο μόνος τρόπος μια τόσο δύσκολη 
και μακρά πορεία να έχει λιγότερες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Κώστας Νικολάου
Ψυχίατρος

Τι είναι το πρόγραμμα 
“Φροντίδα στο Σπίτι για ασθενείς με Άνοια”;
Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την 
παροχή οργανωμένης φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από 
κάποια μορφή Άνοιας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται 
από την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 
Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2007 και έκτοτε αναπτύσσεται 
συνεχώς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες όλο και περισσότερων 
ασθενών με Άνοια. Από το Φεβρουάριο του 2009 συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 20% στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008».

Για τις έμμισθες φροντίστριες 
ηλικιωμένων ασθενών

Φροντίδα 
στο Σπίτι 

για ασθενείς
με Άνοια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 20% στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008».

Η ομάδα του προγράμματος «Φροντίδα στο Σπίτι για ασθενείς με Άνοια» 

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

Σε ποιους απευθύνεται;
Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε οικογένειες 
ανοϊκών ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της 
βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων. 

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει;
Ομάδα από επαγγελματίες υγείας επισκέπτεται περιοδικά  τις οικογένειες 
των ασθενών προσφέροντας εντελώς δωρεάν:
• Πρωτοβάθμια φροντίδα 
• Οργανωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη
• Ενημέρωση - εκπαίδευση
• Συμβουλευτική
• Γνωστική παρέμβαση
• Διευκόλυνση στη μετακίνηση
• Διασύνδεση με την κοινότητα

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;
Το πρόγραμμα έχει ως άμεσο σκοπό την παραμονή των ηλικιωμένων 
στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της 
οικογενειακής συνοχής, την αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας, 
τη διαχείριση του φορτίου των φροντιστών, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
και των φροντιστών τους.

Γιώτα Ζώη 
Ψυχολόγος
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Σήμερα υπάρχουν 150.000 ασθενείς με Άνοια στην Ελλάδα, 
6.000.000 στην Ευρώπη και 28.000.000 παγκοσμίως. Οι αριθμοί αυτοί 
θα τριπλασιαστούν μέχρι το 2050 λόγω της συνεχούς  αύξησης 
του προσδόκιμου επιβίωσης. 

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή Άνοιας (50%-60% 
του συνόλου των ανοϊκών ασθενών πάσχει από τη νόσο). Το άμεσο 
και έμμεσο κόστος της φροντίδας ασθενών με Άνοια παγκοσμίως 
υπολογίζεται σήμερα σε 315 δισεκατομμύρια δολάρια  το χρόνο.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι παθογενετικά μια πρωτεϊνοπάθεια, δηλαδή 
μία κατάσταση  όπου πρωτεΐνες  συσσωρεύονται  παθολογικά στον 
εγκέφαλο των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για σχηματισμούς 
δύο πρωτεϊνών του εγκεφάλου, του αμυλοειδούς και της Ταυ πρωτεΐνης, 
οι οποίες συσσωρευόμενες παθολογικά εντός και εκτός των νευρικών 
κυττάρων, τα καταστρέφουν.

Η διαδικασία της υπερπαραγωγής των δύο αυτών πρωτεϊνών και 
η επακόλουθη εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων διαρκεί περίπου 
20 χρόνια και η κλινική εκδήλωση  της Άνοιας είναι το τελικό στάδιό 
της. Επομένως, οι αλλαγές στις περιοχές  του εγκεφάλου που 
ελέγχουν τη μνήμη και τις άλλες νοητικές λειτουργίες (ιππόκαμπος, 
βρεγματικός και μετωπιαίος λοβός) αρχίζουν πολλά χρόνια πριν 
εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σήμερα,  η διάγνωση της Άνοιας  τίθεται στο χρονικό σημείο που 
ο ασθενής  εμφανίζει έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας και 
αδυναμία να επιτελέσει συνηθισμένες μέχρι τότε  δραστηριότητες. 
Οι υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες (Δονεπεζίλη, Ριβαστιγμίνη, 
Γκαλανταμίνη, Μεμαντίνη) αναστέλλουν σε ένα βαθμό την εξέλιξη 
της παθολογικής διεργασίας, επιτρέποντας στους  ασθενείς να 
μείνουν αυτόνομοι για μεγαλύτερο  χρονικό διάστημα, να διατηρούν 
κοινωνικές δεξιότητες και να απολαμβάνουν καλή ποιότητα ζωής 
μαζί με την οικογένειά τους. Η νευροεκφυλιστική διεργασία  όμως δεν 
ανακόπτεται πλήρως και εξακολουθεί  τη φυσική εξέλιξή της.

Εκτός των φαρμακευτικών θεραπειών, πολλές σοβαρές πρόσφατες 
μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις 
(θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης, εργοθεραπεία, θεραπείες τέχνης 
και δια αναμνήσεων, αλλά και η σωματική άσκηση και η υγιεινή 
διατροφή) συμπληρώνουν και ενισχύουν τη δράση των φαρμάκων.

Πολλοί νέοι θεραπευτικοί παράγοντες ερευνώνται αυτή τη στιγμή 
για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ. Μεταξύ αυτών, ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχουν για το Babinezumab (ουσία 
με στόχο τον περιορισμό υπερπαραγωγής  αμυλοειδούς), όπως και 
για ένα παλαιό αντιισταμινικό φάρμακο (Dimebon) με άγνωστο τρόπο 
δράσης. Απαιτούνται επιπλέον έρευνες προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
τόσο η αποτελεσματικότητα, όσο και η ασφάλεια αυτών, όπως και 
κάθε νέου φαρμάκου.

Στο μεταξύ, ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, πρέπει όλοι 
να αγωνιστούμε για την προαγωγή της ποιότητας ζωής των ανθρώπων 
με Άνοια.  Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, και οι εντυπωσιακές 
επιστημονικές ανακαλύψεις σπάνια συμβαίνουν εν μια νυκτί. 

Οι Εταιρείες Alzheimer στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο σας καλούν 
όλους να βοηθήσετε!

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος-ψυχίατρος
Πρόεδρος της Εταιρείας

Τρέχουσες και μελλοντικές 
θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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Η εργοθεραπεία στην Άνοια
Τι είναι η εργοθεραπεία; 
Άτομα με σωματικές ή ψυχιατρικές διαταραχές παρουσιάζουν συχνά 
έκπτωση της λειτουργικότητάς τους με αποτέλεσμα να χάνουν την 
ανεξαρτησία τους. Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει σκοπό 
να βοηθήσει τα άτομα αυτά να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο 
λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. 

Ποιος είναι ο ρόλος της εργοθεραπείας στην Άνοια; 
Στην Άνοια παρατηρείται έκπτωση της λειτουργικότητας των ασθενών 
που αφορά στις απλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (π.χ. να 
τρώνε, να λούζονται, να πηγαίνουν στην τουαλέτα, να ντύνονται, να 
περιποιούνται τον εαυτό τους), αλλά και τις πιο σύνθετες και πολύπλοκες 
(να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, να ψωνίζουν, να μαγειρεύουν, 
να οδηγούν, να παίρνουν τα φάρμακα τους, να εκτελούν σύνθετες 
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνου τους). 

Οι κύριοι στόχοι της εργοθεραπείας στην Άνοια είναι:
• να ενισχύσει τη δυνατότητα των ανοϊκών ασθενών να εκτελούν 

τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και επομένως να επιδράσει
θετικά στην ανεξαρτησία τους και τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές
δραστηριότητες, ελαττώνοντας με αυτό τον τρόπο το βάρος 
των φροντιστών.

• να εκπαιδεύσει τους φροντιστές, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή 
τους και τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
συμπεριφοράς των ανοϊκών ασθενών.

Πότε εφαρμόζεται η εργοθεραπεία στην Άνοια; 
Μετά την εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου του ανοϊκού, την 
ολοκλήρωση της διάγνωσης και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, 
επεμβαίνει ο εργοθεραπευτής. Με την επιστροφή του ασθενή στο 
σπίτι, θα πρέπει να έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες οδηγίες από 
τον εργοθεραπευτή για την ασφαλή προσαρμογή του ασθενή στο 
περιβάλλον και την προσαρμογή των καθημερινών δραστηριοτήτων 
στις γνωστικές δυνατότητες του ασθενή.

Πώς εφαρμόζεται η εργοθεραπεία στην Άνοια;  
Ο εργοθεραπευτής, αρχικά στο γραφείο κατά την διάρκεια της 
συνέντευξης, αξιολογεί με διάφορες κλίμακες σε ποιους τομείς εκτέλεσης 
των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής υπολείπεται και σε ποιους 
υπερτερεί ο ανοϊκός ασθενής (εκτίμηση εργοθεραπευτικού σταδίου). 

Κατόπιν, ο εργοθεραπευτής μεταβαίνει κατά προτίμηση στον τόπο 
κατοικίας του ασθενή. Εκεί γίνεται: 
α) εκτίμηση των αντισταθμιστικών μηχανισμών που ήδη χρησιμοποιούνται

για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής στις 
αναπηρίες του ασθενή, 

β) εκτίμηση των μεταβολών στην εργονομία του χώρου της κατοικίας 
που ήδη εφαρμόζονται και 

γ) εκτίμηση της ικανότητας επίβλεψης του ασθενή από τους φροντιστές. 

Ακολούθως, ο εργοθεραπευτής συνεργάζεται με τον ασθενή και τους 
φροντιστές εφαρμόζοντας αντισταθμιστικές στρατηγικές (π.χ. για 
ασθενή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου δίνεται υπενθύμιση για 
χρήση της τουαλέτας κάθε 2 ώρες και μισή ώρα μετά τα γεύματα) 
και μεταβολές στην εργονομία του χώρου για την προσαρμογή με 
ασφάλεια του ασθενή στο περιβάλλον (π.χ. μεταβολές στον φωτισμό, 
τα πατώματα, το μπάνιο,  την κουζίνα) και καθοδηγώντας τους 
φροντιστές όσον αφορά στο επίπεδο βοήθειας που θα παρέχουν 
στον ασθενή ώστε να διατηρηθεί η αυτονομία του.

Πρέπει η βοήθεια και οι οδηγίες που παρέχουν 
οι φροντιστές να είναι προσαρμοσμένες στο 
γνωστικό επίπεδο του ασθενούς; 
Ναι, για να διατηρηθεί η αυτονομία του. Π.χ. ενώ σε έναν ασθενή 
που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο της νόσου, ο φροντιστής παρέχει 
βοήθεια μόνο στον σχεδιασμό ισορροπημένης διατροφής και τον 
προγραμματισμό για τα ψώνια, στα τελικά στάδια η ευθύνη για την 
διατροφή ανήκει αποκλειστικά στον φροντιστή, ενώ δίνεται και σημασία 
στην υφή της τροφής και τον τεμαχισμό της για την κατάποση.

Είναι δυνατή η εφαρμογή εργοθεραπείας 
σε ομάδα ασθενών; 
Η εργοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες 4-8 ατόμων, 
ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι 
η ομαδική εργοθεραπεία δεν είναι απλά απασχόληση των ανοϊκών 
ασθενών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θέτονται θεραπευτικοί 
στόχοι και εκτελούνται δραστηριότητες. Από τον τρόπο που εκτελεί 
ο κάθε ασθενής τη δραστηριότητα, ο εργοθεραπευτής βάσει ειδικών 
κλιμάκων προβλέπει ισοδύναμες δραστηριότητες που είναι πιθανό 
να τον προβληματίσουν στο σπίτι και δίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια 
συστάσεις για το επίπεδο βοήθειας, επίβλεψης και περιβαλλοντικής 
προσαρμογής που απαιτείται. Επιπλέον, κατά την συμμετοχή του 
στην ομάδα, επιτελείται συνεχής αξιολόγηση του ανοϊκού. Κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας μπορούν επίσης να εφαρμοστούν τεχνικές 
που αποσκοπούν στη νοητική ενδυνάμωση, σε ομάδες με ασθενείς 
που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου. Η συμμετοχή των 
ανοϊκών ασθενών σε ομάδες βελτιώνει την συναισθηματική τους 
συμπεριφορά και ανακουφίζει το βάρος των φροντιστών.

Ευανθία Αποστολοπούλου 
Εργοθεραπεύτρια

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Εργοθεραπεύτρια

Εργοθεραπευτική αξιολόγηση,  καθορισμός
επιπέδου λειτουργικότητας ασθενών

Συμβουλευτική φροντιστών 

Εκμάθηση αντισταθμιστικών τεχνικών 
σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

Εργονομία χώρου

Βοηθήματα αυτοεξυπηρέτησης & αυτονομίας 
 
Ομαδικά ή ατομικά προγράμματα βελτίωσης 
γνωστικών δεξιοτήτων

Δραστηριότητες & τρόποι απασχόλησης στο σπίτι

Διατήρηση αυτοπεποίθησης & αυτοεκτίμησης 

Βελτίωση συναισθηματικής συμπεριφοράς

Εξειδίκευση Ν. Alzheimer – Ανοïκά Σύνδρομα
Εκπαιδεύτρια–Σχολή Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθηνών

Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Δάφνη 17235
Τηλ: 210-9737290  e-mail: vikapostol@yahoo.gr

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



Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
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Δραστηριότητες 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.

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

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 την 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. Από το 
Δεκέμβριο 2008 έως το Μάρτιο 2009 πραγματοποιήθηκαν 
ομιλίες στο Ν. Ψυχικό, στο Π. Φάληρο, στο ΚΑΠΗ Μάνδρας 
Αττικής, στην Ανάβυσσο, στην Ελάτεια Φθιώτιδος κ.α. 
Τις ομιλίες πραγματοποίησαν η κα Π. Σακκά, νευρολόγος 
ψυχίατρος, ο κ. Γ. Παντές, νευρολόγος, ο κ.Λ.Καρτσακλής, 
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
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοηθώ τη μνήμη μου» 
πραγματοποιούμε 2 ομάδες των 10 ασθενών σε εβδομαδιαία 
βάση στις Λέσχες Φιλίας Αγ. Αρτεμίου και Πανόρμου. Ειδικοί 
ψυχολόγοι με ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, θεραπείες 
τέχνης και θεραπεία δι’ αναμνήσεων προσπαθούν να 
κινητοποιήσουν ανοϊκούς ασθενείς όλων των σταδίων, να 
βελτιώσουν ή να διατηρήσουν σταθερή τη γνωστική τους 
κατάσταση και να προάγουν την ψυχολογική τους.

Ομάδες μνήμης για υγιείς ηλικιωμένους
Επιπλέον στο ΚΑΠΗ Αλίμου, πραγματοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία ομάδα ενδυνάμωσης της μνήμης υγιών 
ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με 
την ψυχολόγο, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν 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. Υπεύθυνοι προγράμματος: Ό. Λυμπεροπούλου, 
γνωστική νευροψυχολόγος και Ε. Μαργιώτη, ψυχολόγος.

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 20 Λεσχών 
Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, 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 ψυχολογικής υποστήριξης για τουs
  φροντιστές τους
Υπεύθυνοι προγράμματος: Ό. Λυμπεροπούλου, γνωστική 
νευροψυχολόγος, Π. Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος, Ε. 
Μαργιώτη, ψυχολόγος.
Ομάδες διαχείρισης άγχους
Η παροχή φροντίδας σε ασθενείς με Άνοια αποτελεί πηγή 
έντονου άγχους, γεγονός το οποίο συχνά έχει σημαντικές 
συνέπειες στην καθημερινή ζωή και την υγεία των 
φροντιστών. Το ομαδικό πρόγραμμα διαχείρισης άγχους 
στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φροντιστών 
μέσα από την εκμάθηση γνωσιακών και συμπεριφοριστικών 
τεχνικών αναγνώρισης και αντιμετώπισης του άγχους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
• Φυσιολογία του άγχους
• Προσδιορισμός πηγών άγχους
• Παρουσίαση γνωσιακού μοντέλου για το άγχος
• Τεχνικές χαλάρωσης
• Εκμάθηση δεξιοτήτων διεκδικητικής συμπεριφοράς
• Παίξιμο ρόλων
• Επίλυση προβλημάτων
Προβληματισμός και προτεραιότητες (ποια πράγματα μπορώ 
να αναθέσω σε άλλους;) Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
στο χώρο του Κέντρου Ημέρας σε δεκαπενθήμερη βάση, 
Τρίτη 15.00 – 17.00 για διάστημα 6 μηνών . 
Υπεύθυνη προγράμματος: Α. Ευθυμίου, ψυχολόγος
Συμβουλευτική συγγενών 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
και το Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς οργανώνει 
προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης συγγενών, 
που στόχο έχουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των 
φροντιστών των ασθενών με Άνοια, τη διαχείριση πρακτικών 
ζητημάτων που προκύπτουν από τη φροντίδα, καθώς και την 
ελάφρυνση του φορτίου του φροντιστή. Τα προγράμματα 
πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Ημέρας σε 
δεκαπενθήμερη βάση με διάρκεια 2 ωρών. Υπεύθυνοι 
προγραμμάτων: Α. Ευθυμίου , Ε. Τρυφωνόπουλος
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
• Άνοια (φύση της νόσου, συμπτώματα, στάδια,
  πρόγνωση, θεραπεία)
• Ανάγκες του ανοϊκού ασθενούς κατά στάδιο
•Αλλαγές στον τρόπο ζωής – μακροπρόθεσμος
  σχεδιασμός
• Αντιμετώπιση διαταραχών συμπεριφοράς
• Επικοινωνία με τον ασθενή
• Αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων και
  πρακτικών ζητημάτων
• Πνευματική άσκηση ασθενούς
• Ανάγκες του φροντιστή – βελτίωση ποιότητας ζωής
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.
• Μνήμη-Άνοια. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
• Είδη άνοιας. Συμπτώματα. Εξέλιξη

• Φαρμακοθεραπεία στην Άνοια
• Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών
• Το φορτίο των φροντιστών
• Διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια
• Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών
• 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”. 
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.
• «Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;». 
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών και περιέχει 
απλοποιημένες πληροφορίες, παιχνίδια και κουίζ γνώσεων 
σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Κυκλοφορεί από τις 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
• “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.

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 τους ανοϊκούς ασθενείς στην οδό Μάρκου
Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, στο Παγκράτι. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί ως μονάδα ημε-
ρήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διατα-
ραχές. Κατά μέσο όρο, εξυπηρετούνται 30 ανοϊκοί ασθενείς ημερισίως και 150 ασθενείς συνολικά. 
Στους ασθενείς παρέχεται ένα δομημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών 
θεραπείας και δραστηριοτήτων που οργανώνεται από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου. 
Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους του Κέντρου Ημέρας είναι η ψυχολογική υποστήριξη
και ενημέρωση των φροντιστών των ασθενών και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντός τους, 
καθώς και η ευαισθητοποίηση 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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



Η εκπαιδευτικός - εικαστική ψυχοθεραπεύτρια κ. Πάολα Παρτσαλάκη ανέλαβε 
την ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας με ανοϊκούς ασθενείς σε εβδομαδιαία βάση. 
Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας ήταν 2 ½ ώρες. Η παρέμβαση είχε ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τα μέλη των ομάδων άρχισαν να εξοικειώνονται 
με τα διάφορα εικαστικά υλικά (νερομπογιές, πινέλα, χρώματα παστέλ) και 
να πειραματίζονται με τα χρώματα. Σταδιακά ανοίγονταν και απελευθέρωναν 
τις δυνατότητές τους. Άρχιζαν να συστήνονται και να επικοινωνούν με έναν 
τρόπο διαφορετικό. Με έναν τρόπο... εικαστικό. Στις σελίδες που ακολουθούν 
παρουσιάζονται επιλεγμένες ζωγραφιές που έχουν ως κοινό θέμα την οικογένεια, 
αλλά και διάφορα θέματα της καθημερινότητας. 

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος - Υπεύθυνη Λειτουργίας

Κέντρου Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Μετς

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Ψυχολόγος

τέχνης! 
Το 7ο τεύχος του ένθετου 

της εφημερίδας μας 
είναι αφιερωμένο 

στη θεραπεία μέσω 

ΤΕΥΧΟΣ 7

Στα πλαίσια των ομάδων 
θεραπείας μέσω τέχνης 
που πραγματοποιούνται 
στο Κέντρο Ημέρας ασθενών 
με Άνοια προχωρήσαμε 
σε συνεργασία με το 
Κέντρο Τέχνης 
και Ψυχοθεραπείας, 
μια μη Κερδοσκοπική 
Επιστημονική Εταιρεία 
με σκοπό την έρευνα, 
την εφαρμογή και την διάδοση 
της τέχνης ως μέσο έκφρασης, 
ανάπτυξης & θεραπευτικής 
βοήθειας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ
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Α.Γ.
«Η οικογένειά μου.»

Π.Μ.
«Διαστημόπλοιο που φεύγει από τη γη γιατί δεν του αρέσει. 

Το όνομα αυτού του διαστημόπλοιου είναι CV (curriculum vitae).»

Π.Μ.
«Ίχνη από το διαστημόπλοιο που έφυγε.»

Μ.B.
«Ένα σπίτι, η αυλή, 

ο δρόμος, το δάσος και η λίμνη.»

Ο ασθενής που πάσχει από νόσο Alzheimer έχει υποστεί έκπτωση στις 
φυσικές και νοητικές του ικανότητες. Πρωταρχικός στόχος της εικαστικής 
ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει στη διαχείριση αυτών των αλλαγών 
προσφέροντας δραστηριότητες καλά δομημένες και πλαισιωμένες που 
θεραπευόμενος μπορεί να ολοκληρώσει.

Η εικαστική ψυχοθεραπεία είναι μια δομημένη δραστηριότητα 
κατά την οποία οι θεραπευόμενοι μπορούν να απελευθερώσουν τα 
συναισθήματά τους και να διοχετεύσουν την ενέργειά τους μέσα σε 
ασφαλή όρια. Οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια μορφή Άνοιας 
χρειάζονται εστίαση: ένα κομμάτι χαρτί, ένα πινέλο, ένα θέμα. Στη 
συνεδρία της εικαστικής ψυχοθεραπείας, ο ανοϊκός ασθενής καλείται 
να χρησιμοποιήσει τα εικαστικά υλικά π.χ. χαρτί, μπογιές κάθε είδους, 

πλαστελίνη, πηλό, χαρτοπολτό, άμμο και πολλά άλλα, για να εκφραστεί 
ζωγραφίζοντας ή φτιάχνοντας διάφορες κατασκευές όπως κολάζ, 
τρισδιάστατα αντικείμενα ή και συνδυασμό αυτών. Το αποτέλεσμα δεν 
χρειάζεται να είναι εικαστικά ωραίο. 

Ο εικαστικός θεραπευτής δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον, 
απομακρύνοντας τις ενοχλήσεις, μειώνοντας τις λειτουργικές δυσκολίες 
και ενθαρρύνοντας την ελεύθερη εικαστική έκφραση. Κατά την εικαστική 
δραστηριότητα, ο θεραπευόμενος εμπλέκεται φυσικά, συναισθηματικά 
και νοητικά στη δημιουργία ενός ορατού, χειροπιαστού έργου με 
την ολοκλήρωση του οποίου απολαμβάνει την ικανοποίηση της 
επιτυχίας, αυξάνοντας έτσι την αυτοεκτίμησή του. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι δεν βελτιώνεται μόνο ο προσανατολισμός και η αντίληψη του 
χώρου δημιουργίας και του πραγματικού κατ‘ επέκταση, αλλά επιπλέον, 
η εικόνα του εαυτού και  η αυτοαντίληψη.

Όσοι είχαν και πρότερη εικαστική δραστηριότητα, έχουν πλέον έναν 
ιδιαίτερο χώρο για να δημιουργήσουν και να απολαύσουν θετική 
ανατροφοδότηση από το θεραπεύτη και τα άλλα μέλη της ομάδας. Για 
εκείνους που ποτέ πριν δεν είχαν ασχοληθεί με κάποια δημιουργική 
δραστηριότητα όπως η ζωγραφική και η χειροτεχνία, η συνεδρία της 
εικαστικής ψυχοθεραπείας προσφέρει ευχάριστο και χαλαρωτικό 
χρόνο όπου μέσα από την ομαδική δραστηριότητα προκύπτει 
εικαστική δημιουργία.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εικαστική θεραπεία σε αυτό τον πληθυσμό 
λειτουργεί ενισχυτικά και όχι θεραπευτικά. Επιπλέον, χρησιμοποιείται 
ως ένα βαθμό σαν εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας 
της μνήμης, του προσανατολισμού, της αντίληψης και της κατανόησης 
της πραγματικότητας. Οι δραστηριότητες που προσφέρει μπορούν να 
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ικανότητες και αδυναμίες του κάθε 
ασθενή. Συνεπώς, στην εικαστική ψυχοθεραπεία μπορούν να εμπλακούν 
ασθενείς που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου. 

Πάολα Παρτσαλάκη
Εκπαιδευτικός - εικαστική ψυχοθεραπεύτρια   

να προσφέρει οπτικό εστιασμό με σκοπό τη βελτίωση 
του προσανατολισμού στην πραγματικότητα και την 
άσκηση της μνήμης

να διευκολύνει την έκφραση καταπιεσμένων
συναισθημάτων και συγκαλυμμένων
συναισθηματικών διαταραχών

να ενθαρρύνει την ανάσυρση αναμνήσεων 
και την επισκόπηση της ζωής

να προσφέρει ένα μη λεκτικό μέσο επικοινωνίας για τους
ασθενείς, των οποίων η ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας φθίνει

να βοηθήσει τους ασθενείς να διατηρήσουν την
αίσθηση της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας

να προτρέψει τους ασθενείς να βγουν από την προσωπική 
τους απομόνωση και να κοινωνικοποιηθούν

Επιμέρους στόχοι της εικαστικής ψυχοθεραπείας 
σε αυτόν τον πληθυσμό είναι: 

H εικαστική ψυχοθεραπεία 
στην Άνοια
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Μ.Κ.
«Η οικογένειά μου.»

Κ.Ζ.
«Δύο δέντρα, μία κότα που τρώει, παράθυρα και πόρτα.»

Μ.B.
«Η οικογένειά μου. Είμαι ο πρώτος της οικογένειας. 

Ολυμπία η σύζυγος, Βασιλική, Ειρήνη. 
Είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι.»

A.Λ.
«Κήπος με κοτέτσι με κότες και πέργκολα.»

Κ.Ζ.
«Η οικογένειά μου.»

Α.Γ.
«Η οικογένειά μου.»

A.Λ.
«Η οικογένειά μου.»
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15 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2009
Το Κέντρο Ημέρας φοράει τα καλοκαιρινά του… 
Από τις 15 Ιουνίου ξεκίνησε το καλοκαιρινό πρόγραμμα για τους χρήστες 
του Κέντρου, το οποίο διήρκεσε έως τις 31 Ιουλίου. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα 
ήταν ιδιαίτερα ευέλικτο και είχε στόχο τη δημιουργική απασχόληση των 
ασθενών μέσω νοητικών ασκήσεων, εργοθεραπείας και ομαδικών παιχνιδιών. 
Οι χρήστες του Κέντρου μπορούσαν να επιλέξουν τόσο τις μέρες όσο και τις ώρες 
παρακολούθησης του προγράμματος. Οι δραστηριότητες του καλοκαιρινού 
προγράμματος πραγματοποιούνταν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι. 

Δραστηριότητες Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας Ασθενών με Άνοια παρουσίασε τα αποτελέσματα του 
προγράμματος μη φαρμακευτικών θεραπειών των ασθενών με Άνοια για την 
περίοδο 2007-2008 στο Διεθνές Συνέδριο για τη νόσο Αλτσχάιμερ (International 
Conference on Alzheimer’s Disease) που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 
11-16 Ιουλίου 2009. Η παρουσίαση της εργασίας: “Evaluating results 
of a 6 month intervention program in a dementia day care center”  
πραγματοποιήθηκε από την Υπεύθυνη Λειτουργίας του Κέντρου, Α. Ευθυμίου.

Επιπλέον, στο Συνέδριο η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών 
συμμετείχε με  τις παρακάτω εργασίες:

• Memory groups: Improving knowledge, satisfaction 
& functioning of healthy elderly  
Ο. Lymperopoulou,  Ε. Margioti,  & Ρ. Sakka

• Cognitive performance vs demographic, medical history 
and memory complains: a population - based survey . 
P. Sakka, K. Nikolaou, O. Lymperopoulou, A. Efthymiou, E. Margioti

• Alzheimer’s patients Caregivers Survey in Greece.
E. Margioti, P. Sakka, V. Vagenas, F. Kalligerou, M. Tsolaki

Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Λειτουργίας
Κέντρου Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Μετς

Στάθης Τρυφωνόπουλος, Ψυχολόγος

22 Μαΐου 2009
Εκδρομή στην Πεντέλη
Στις 22 Μαΐου το Κέντρο Ημέρας διοργάνωσε τη δεύτερη ημερήσια εκδρομή του. 
Αυτή τη φορά προορισμός μας ήταν η γειτονική Πεντέλη. Αρχικά επισκεφτήκαμε 
την Ιερά Μονή Πεντέλης. Κατά την άφιξή μας μας υποδέχτηκε ο πατήρ Τιμόθεος. 
Κ. Κιλίφης που με την αμεσότητα του και τις γνώσεις του άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της ξενάγησης που μας έκανε στους χώρους 
της μονής. Η Ιερά Μονή Πεντέλης αποτελεί ένα ιστορικό μνημείο της Ορθοδοξίας 
στον τόπο μας. Σύμφωνα με τα όσα μάθαμε, το 1578 περίπου ξεκίνησαν 
οι εργασίες ανέγερσης της μονής αυτής με τα έντονα τα βυζαντινά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. Σκοπός της ανέγερσής της ήταν η ανάπτυξη του μοναχισμού, αλλά 
και η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας με τη λειτουργία του Κρυφού Σχολειού 
στα υπόγειά της.

Έπειτα από τη ξενάγηση υπήρξε χρόνος για περιπάτους μέσα στη φύση 
και ξεκούραση κάτω από ίσκιους δέντρων. Η εκδρομή περιλάμβανε στάση 
για μεσημεριανό φαγητό στην πλατεία της παλαιάς Πεντέλης, η οποία 
περιτριγυρίζεται από εστιατόρια και ταβερνάκια. Η αυλή του εστιατορίου που 
επιλέξαμε ήταν υπέροχη, γεμάτη μουριές που προσέφεραν σκιά. Ο χρόνος 
πέρασε ευχάριστα με συζητήσεις και ευχές για καλό καλοκαίρι και σύντομα 
έφτασε η ώρα της επιστροφής.

Κατά τη διάρκεια του γυρισμού τα σχόλια που ακούστηκαν τόσο για την επιλογή 
του προορισμού, όσο και για τη διεξαγωγή της εκδρομής ήταν κολακευτικά. 
Όπως φαίνεται, η ημερήσια εκδρομή στο τέλος της Άνοιξης θα γίνει θεσμός που 
θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

Από το Φεβρουάριο του 2009 στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
λειτουργεί το νέο Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς, το οποίο στεγάζεται 
στο δεύτερο όροφο της Λέσχης Φιλίας Πανόρμου στην οδό Βαθέως 25 και 
Πανόρμου στους Αμπελοκήπους (τηλ. 210.6424228). Το νέο Κέντρο Ημέρας 
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και κατά 20% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το νέο Κέντρο Ημέρας, το οποίο διοικητικά αποτελεί παράρτημα του Κέντρου 
Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στο Παγκράτι (Μ.Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 
33, Μετς, τηλ. 210 7013271) λειτουργεί ως μονάδα ημι-ημερήσιας παραμονής, 
απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας για άτομα που πάσχουν από νόσο 
Αλτσχάιμερ  και άλλα είδη Άνοιας. 

Στόχο έχει την παροχή θεραπευτικής φροντίδας των ανοϊκών ασθενών,  την 
ενημέρωση και ψυχοκοινωνική ενίσχυση των φροντιστών τους και του 
ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντός τους. 

Με τη δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες 
της περιοχής και ειδικά στον 8ο Τομέα Ψυχικής Υγείας, από τον οποίο 
απουσιάζουν παρόμοιες υπηρεσίες και δομές, επιτυγχάνοντας έτσι 
καλύτερη χωροταξική κατανομή υπηρεσιών στους ανοϊκούς ασθενείς. 

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει ολοκληρωμένη παρέμβαση στους παρακάτω τομείς:
• Ομάδες θεραπείας νοητικής ενδυνάμωσης
• Τροποποίηση προβληματικών συμπεριφορών
• Δημιουργική απασχόληση (ζωγραφική, χειροτεχνία κ.ά.)
• Ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.)
• Γυμναστική
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις οικογένειες των ασθενών
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας
• Παροχή προληπτικών προγραμμάτων για τα μέλη της Λέσχης Φιλίας

Πανόρμου. Τα μέλη της Λέσχης Φιλίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
σε προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά, όπως συνεδρίες ενδυνάμωσης
της μνήμης για φυσιολογικό πληθυσμό, ενημερωτικά σεμινάρια για την
πρώιμη διάγνωση της Άνοιας και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για άγχος
και κατάθλιψη. Επιπλέον, ο φυσικοθεραπευτής του Κέντρου οργανώνει
προγράμματα φυσικοθεραπείας για τα μέλη της Λέσχης, εκμεταλλευόμενος
έτσι τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου περιλαμβάνει την 
παροχή υπηρεσιών σε ατομική, οικογενειακή και ομαδική βάση, στο πλαίσιο 
ενός οργανωμένου εβδομαδιαίου προγράμματος. Το νέο Κέντρο Ημέρας 
λειτουργεί από τις 9.00 π.μ. έως τις 15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
εξυπηρετεί καθημερινά 5-10 ασθενείς και στελεχώνεται από Διεπιστημονική 
Θεραπευτική Ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας: ψυχολόγοι, νοσηλευτής, 
φυσικοθεραπευτής. 

Όλες οι παροχές του νέου Κέντρου Ημέρας είναι δωρεάν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

11 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2009
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Νέο Κέντρο Ημέρας 
για Ανοϊκούς Ασθενείς
στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου
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