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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 ή στα 
e-mails μας: info@alzheimerathens.gr,
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι 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 όσοι 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 ενημερωτικό 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 1.050 μέλη. Βάσει εκλογών 
που πραγματοποιήθηκαν στις 19.3.2010, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Παρασκευή Σακκά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Κωνσταντίνος Προύσκας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Όλγα Λυμπεροπούλου
ΤΑΜΙΑΣ    Κώστας Νικολάου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   Κώστας Σιδερίδης, Δέσποινα Πετροπούλου,   
    Δέσποινα Μπόζου

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

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 

Αισθάνομαι την ανάγκη, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, να ευχαριστήσω τα μέλη του 
Σωματείου, που ακόμη μια φορά με εμπιστεύθηκαν και με τίμησαν με την ψήφο τους, στις 
αρχαιρεσίες του Σωματείου μας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Παρασκευή Σακκά
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Προύσκας
Γενική Γραμματέας: Όλγα Λυμπεροπούλου
Ταμίας: Κων/νος Νικολάου
Σύμβουλοι: Κων/νος Σιδερίδης, Δέσποινα Πετροπούλου, Δέσποινα Μπόζου

Η Εταιρεία μας σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και 
των ανθρώπων που τους φροντίζουν διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικά σεμινάρια 
δωρεάν για τους φροντιστές των ανοϊκών ασθενών το Σάββατο 24 Απριλίου, στο Πολεμικό 
Μουσείο, ώρες από 10:00-19:00. Στις τέσσερις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν πήραν 
μέρος 350 φροντιστές ανοϊκών ασθενών. Οι φροντιστές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με 
ειδικούς επιστήμονες για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που βιώνουν, ώστε να αντιμετωπίσουν 
καλύτερα τον ασθενή τους. Οι ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα:

Θεραπείες της νόσου Αλτσχάιμερ.
Εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.
Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια.
Καθημερινά πρακτικά προβλήματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών.

Παράλληλα στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές 
διαλέξεις με θέμα Νεότερα δεδομένα στη νόσο Αλτσχάιμερ καθώς και προβολές ταινιών και 
ντοκιμαντέρ σχετικά με την Άνοια. Τις διαλέξεις παρακολούθησαν συνολικά 500 άτομα. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης κάθε ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να προμηθευτεί δωρεάν 
ενημερωτικά έντυπα για τη νόσο Αλτσχάιμερ και πληροφοριακό υλικό για τις υπάρχουσες 
δομές και υπηρεσίες στην Αθήνα και την επαρχία.  Διανεμήθηκαν έντυπα σε 1500 άτομα, ενώ 
εγγράφηκαν 150 νέα μέλη στην Εταιρεία. 

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και μέσα σε φορτισμένο κλίμα που δεν αφήνει αδιάφορο κανένα, 
προχωρούμε ακούραστα και με θετική διάθεση στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων για 
την Παγκόσμια Ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
θα το ανακοινώσουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.

Μέχρι τότε σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και κυρίως αισιοδοξία!

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
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Με θέμα ‘’Άνοια: Κάνοντας τη διαφορά‘’, άνοιξε τις εργασίες του τo 25ο  Παγκόσμιο Συνέδριο της Αlzheimer Disease International (ADI), το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 10 έως 13 Μαρτίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών. Όπως ανέφερε η επικεφαλής της ADI, Dr Daisy Acosta, στόχος του Συνεδρίου είναι η προαγωγή της γνώσης και η συνέχιση των 
προσπαθειών που απαιτούνται για να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Άνοια, αλλά και των οικογενειών τους σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών έλαβε μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου με ομιλίες και 
αναρτημένες ανακοινώσεις, αναδεικνύοντας την δράση της σε διεθνές επίπεδο.

Δυο λόγια για την Αlzheimer Disease International
H ADI είναι μια παγκόσμια οργάνωση για την Άνοια αποτελούμενη από 71 επιμέρους οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1984 με στόχο 
την υποστήριξη των εργασιών και των προσπαθειών αυτών των οργανώσεων και κυρίως την ευαισθητοποίηση και την διαρκή αφύπνιση της 
παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα που άπτονται της Άνοιας. Η ADI στρέφει την προσοχή της τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
και των οικογενειών τους, όσο και στον τομέα της έρευνας.

Νεότερα δεδομένα για την Άνοια
Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν τα νέα δεδομένα για την Άνοια. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν 
έντονα ήταν οι προοπτικές της χρήσης της νευροαπεικόνισης στον τομέα της πρώιμης διάγνωσης της Νόσου Αλτσχάιμερ. Η έρευνα στρέφεται 
κυρίως γύρω από το PET (Positron Emission Tomography) και το Pib (Pittsburgh Compound  B), των οποίων η συνδιαστική χρήση φαίνεται να 
συμβάλλει στην έγκυρη διάγνωση της Νόσου όταν αυτή βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ερευνών που αποδεικνύουν ότι οι μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις (νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κλπ) μπορούν να σταθεροποιήσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν τις γνωστικές 
λειτουργίες ασθενών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της Άνοιας. 
Σε ότι αφορά την πρόληψη της Άνοιας, η υγιεινή διατροφή φαίνεται να έχει πρωτεύοντα ρόλο. Πολυάριθμες έρευνες επιβεβαίωσαν την αξία της 
μεσογειακής διατροφής, των Ω3 λιπαρών και των βιταμινών C και Β και το σημαντικότατο ρόλο τους στην προστασία του οργανισμού από τη Νόσο 
Αλτσχάιμερ. 
Τέλος, αρκετές ήταν οι μελέτες που ανέδειξαν την προσφορά της τηλεϊατρικής στο πεδίο της διάγνωσης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα «έξυπνα» 
σπίτια (smart homes), που με την χρήση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών του διαδυκτίου βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανοϊκού ασθενή.

Δήμητρα Ποταμιάνου
Ψυχολόγος

25ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Alzheimer Disease International 2010

NIVACO ΕΠΕ Κηφισίας & Ευβοίας 2, Μαρούσι,  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6142506, 210-8069726, Άμεση επικοινωνία: 6937 30 8585, E-mail: homecare@nivaco.gr

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη 
στο Σπίτι» περιλαμβάνει:

Δραστηριότητες  • 
νοητικής ενδυνάμωσης 

Συμβουλευτικές συζητήσεις  • 
για θέματα που σας απασχολούν 

Συνοδεία και υποστήριξη  • 
σε εξωτερικές δραστηριότητες 

Συμμετοχή στην υλοποίηση  • 
καθημερινών δραστηριοτήτων 

Θα σας συναντήσουμε στο δικό σας 
περιβάλλον όσες φορές μας χρειαστείτε 

με αγάπη και σεβασμό!



Βελτιώνω
συνταξιοδότηση
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Πώς μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου μετά τη συνταξιoδότηση; Ποια 
θέματα με απασχολούν; Ποιες είναι οι ανάγκες μου; Τι μπορώ να κάνω εγώ;
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEELERNETZ  στο οποίο συμμετέχει 
και η χώρα μας με πρώτο και πιλοτικό Δήμο τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής, 
έγινε μια έρευνα κατά την οποία άτομα άνω των 55 ετών, στην πλειοψηφία τους 
συνταξιούχοι ερωτήθηκαν για τις ανάγκες τους, για τη γνώμη τους για την περιοχή 
που ζουν και γενικότερα για το τι πιστεύουν πως θα μπορούσε να καλυτερέψει την 
ποιότητα ζωής τους. Χαρακτηριστικό είναι πως όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες είναι 
ικανοποιημένοι με την περιοχή τους, την υποδομή σε καταστήματα καθημερινών 
αναγκών πχ. τροφίμων, φαρμακεία, τράπεζες και τα 2/3 πιστεύουν πως υπάρχει 
καλή πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολοι θέλουν να παραμείνουν στη 
γειτονιά τους! Ανάγκη για καλυτέρευση εκφράστηκε όσον αφορά στην κατάσταση 
των πεζοδρομίων, στο αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και στην ανάγκη ανάπτυξης 
χώρων πρασίνου και χώρων μορφωτικού χαρακτήρα! 
Εκτός όμως από τις υποδομές για τις οποίες ο Δήμος θα πρέπει να φροντίσει, 
εκφράστηκαν ανάγκες για δημιουργία ομάδων δραστηριοποίησης από τους ίδιους 
τους δημότες. Στις 25 Ιανουαρίου 2010 το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με την «50και Ελλάς» και την υποστήριξη του 
ΚΑΠΗ οργάνωσαν μια ενημερωτική και γιορτινή εκδήλωση στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας 
Παρασκευής. Θέμα της εκδήλωσης ήταν:
«Αποφασίζουμε για το μέλλον μας! Εγώ για άλλους, εγώ με άλλους, εγώ 
για μένα!»

Παρ’ όλη την παγωνιά και τον άσχημο καιρό, η προσέλευση του κόσμου απέδειξε πως 
το θέμα αυτό αφορά και ενδιαφέρει όλους ανεξαρτήτως οικονομικού ή μορφωτικού 
επιπέδου. Στην εκδήλωση μίλησε ο υπεύθυνος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
Αγίας Παρασκευής κ.Μιχάλης Γαβράς, τονίζοντας την σημασία του προγράμματος 
και την διαφορά που έχει αυτό το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες που προσφέρει 
ο Δήμος, “..ουσιαστικά πρόκειται για την ανάπτυξη ενός Τοπικού Δικτύου Ενεργών 
Δημοτών που αναλαμβάνουν οι ίδιοι να διαχειριστούν τα ενδειαφέροντά τους με την 
βοήθεια όπου χρειάζεται του Δήμου”.
Έχοντας συγκεντρώσει ιδέες από τους ερωτηθέντες, ζητήθηκε από τους 
παρευρισκόμενους στην εκδήλωση της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου να ψηφίσουν για 
το ποια από όλες τις ιδέες θεωρούν πιο σημαντικές για να αναπτυχθούν με τη δική 
τους συμμετοχή στην πόλη. 
Από τις 14 αρχικές ομάδες ψηφίστηκαν 3 ως  πιο σημαντικές: 
Ομάδα εκμάθησης νέων τεχνολογιών (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ίντερνετ κλπ), 
Ομάδα εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών και πληροφόρησης για θέματα Υγείας, 
Ομάδα Πεζοποριών και Εκδρομών. 

Ακολουθούν: 
Ομάδα επιτήρησης και ευαισθητοποίησης για την καθαριότητα των χώρων. 
η ομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και το περιβάλλον,
η ομάδα οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και
η ομάδα στήριξης ΑΜΕΑ.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεσμεύτηκε να στηρίξει αυτές τις ομάδες 
δραστηριοποίησης με όλες τις υποδομές που διαθέτει (χώρους συγκεντρώσεων και 
συνελεύσεων, χώρους Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμό κλπ). 

Αυτές οι ομάδες ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου συναντιούνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να φτάσουν 
στο στόχο τους. Όλες οι ομάδες βασίζονται στην αρχή της αυτοοργάνωσης, κατά 
την οποία η ομάδα θέτει κοινούς στόχους και προχωρά βήμα προς βήμα προς την 

υλοποίησή τους. Υπό τον συντονισμό της κ.Ράγγα (Project Manager της 50και Ελλάς) 
οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους, τις ανάγκες 
τους και τις προσωπικές τους προσδοκίες και να αυτοοργανωθούν προκειμένου να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Χρειάστηκαν μόλις 4 συναντήσεις προκειμένου να αυτοοργανωθεί η ομάδα Νέων 
Τεχνολογιών και να αρχίσουν τα μαθήματα Η/Υ, τα οποία διήρκησαν μέχρι τα μέσα 
Ιουνίου. Σκοπός των συμμετεχόντων δεν ήταν μόνο η προσωπική εξέλιξη, αλλά και 
η διαγενεακή αλληλεγγύη και επικοινωνία, μιας και οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν 
νέους δρόμους επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ νέων και μεγαλύτερων. Επίσης 
η ανάγκη για προστασία των ανηλίκων παιδιών και εγγονιών ώθησε αρκετούς στο 
να θέλουν να γνωρίσουν τους Η/Υ και το διαδίκτυο ώστε να προστατέψουν τα 
εγγονάκια τους από τυχόν κινδύνους. Τα μαθήματα Η/Υ γίνονται στις αίθουσες Η/Υ 
των σχολείων της περιοχής.

Η Ομάδα Περιπάτων και Πεζοποριών συναντιέται κάθε μήνα προκειμένου να βγάλει 
το «μηνιαίο πρόγραμμα πεζοποριών και περιπάτων», το οποίο είναι ανοιχτό σε όλους 
άνω των 50 ετών που θέλουν και μπορούν να ακολουθήσουν. Σκοπός της ομάδας 
είναι η σωματική άσκηση αλλά και η διεύρυνση των κοινωνικών επαφών, δηλαδή η 
παρέα. Σημεία πεζοποριών ορίστηκαν ο Υμηττός (Αγία Παρασκευή-Προφήτης Ηλίας, 
Παπάγου, Καισαριανή) καθώς και στο κέντρο της Αθήνας (Πλάκα-Μοναστηράκι-
Λόφος Φιλοπάπου).

Η τρίτη ομάδα που αυτοοργανώθηκε στα πλαίσια τους Προγράμματος SEELER-
NETZ στην Αγία Παρασκευή είναι η ομάδα Πρώτων Βοηθειών και Υγείας. Μέχρι 
σήμερα ήδη έχουν οργανωθεί 3 ομάδες εκμάθησης πρώτων βοηθειών, με την 
υποστήριξη των Επισκεπτριών Υγείας και των εθελοντών γιατρών των Δημοτικών 
Ιατρείων Αγίας Παρασκευής. Συγχρόνως η ομάδα υγείας ψήφισε τα θέματα 
υγείας για τα οποία θα ήθελε να ενημερωθεί και στη συνέχεια καλώντας ειδικούς 
επιστήμονες του χώρου οργανώνει ενημερωτικές ομιλίες στο χώρο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής. Ήδη έχουν γίνει δύο ομιλίες περί διατροφής (ομιλητής 
κ.Χατζησπυρέλης, χημικός τροφίμων, διατροφολόγος) και περί καρδιοαγγειακών 
νοσημάτων (κ. Αβραμίδης, καρδιολόγος). Οι επόμενες ομιλίες θα γίνουν με θέματα: 
ιατρικές εξετάσεις, ύπνος και αϋπνία, σακχαρώδης διαβήτης, κατάθλιψη. 

Κατά την πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης του προγράμματος οι συμμετέχοντες 
ερωτήθησαν αν αυτές οι δράσεις και οι ομάδες βελτίωσαν την ποιότητα ζωής 
τους. Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες θεωρούν πως με τις γνώσεις αυτές κέρδισαν 
ένα κομμάτι ποιότητας ζωής. Χαρακτηριστικό είναι πως εκτός των άλλων, μέσω της 
διαδικασίας της αυτοοργάνωσης πολλοί δηλώνουν πιο σίγουροι στο να παίρνουν 
αποφάσεις για την καθημερινότητά τους και πως μέσα από τις ομάδες διεύρυναν το 
κοινωνικό τους δίκτυο. Όλα αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
μετά τη συνταξιοδότηση, όταν ο κοινωνικός περίγυρος συρρικνώνεται, η μοναξιά και 
η απομόνωση είναι πολύ συχνά φαινόμενα και η ανασφάλεια ως προς την ορθότητα 
των προσωπικών επιλογών πιέζει καθημερινά.

Τα τελικά αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος SEELERNETZ θα 
δημοσιευθούν τον Οκτώβριο 2010 όπου θα παρουσιάζεται 
• το Ευρωπαϊκό Μοντέλο SEELERNETZ:
   Άτομα άνω των 55 ετών μαθαίνουν σε κοινωνικά δίκτυα 
• και ένας κατάλογος οδηγιών προς τη συγκρότηση παρόμοιων προγραμμάτων.

Πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα: www.seelernetz.eu
Πληροφορίες για την 50και Ελλάς: www.50plus.gr  
Aντήνορος 16-18, 116 34 Αθήνα, τηλ. 2117100203, info@50plus.gr

Βελτιώνω την ποιότητα ζωής μου
μετά τη συνταξιοδότηση!

            Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
	 	 	 	 	 					Από	τη	Μυρτώ - Μαρία Ράγγα
	 	 	 	 	 					Ψυχολόγος	-	Μυραγωγός,	Γεροντολόγος	-	Γηραγωγός,	Project	Manager	50και	Ελλάς
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Ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί σειρά εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (e-health) με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνιες παθήσεις κλπ) όπως το πρόγραμμα Τηλεπρόνοιας. Μέσα σε 
αυτά το πλαίσιο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ISISEMD (Intelligent System for independent living and self – care 
of seniors with cognitive problems or mild dementia).
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας για την υποστήριξη ασθενών με Άνοια, με 
στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων και των συγγενών τους και την εξοικονόμηση 
πόρων για τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Τρικκαίων, όπου και θα εξοπλιστούν δωρεάν 
για ένα χρονικό διάστημα 10 κατοικίες ασθενών με ήπια Άνοια. Οι αισθητήρες που διαθέτουν οι “έξυπνες” κατοικίες είναι 
σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοιας και τους συγγενείς του ασθενή για κάποιο πρόβλημα ή κίνδυνο λόγω των 
προβλημάτων μνήμης του ασθενή π.χ. απώλεια προσανατολισμού σε εξωτερικό χώρο, φωτιά, πλημμύρα κτλ.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται μέσω του Χρηματοδοτικού προγράμματος Information and Communication Technolo-
gies Policy Support Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρόγραμμα ISESEMD συμμετέχουν συνολικά 12 εταίροι από όλη την Ευρώπη, όπως ερευντικά κέντρα και πανεπιστήμια, 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και εταιρείες νέων τεχνολογιών. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων σε 
συνεργασία με την εταιρεία Converge ICT Solutions & Services Α.Ε., μέλος του ομίλου PRC Group, καθώς και το Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
στα πλαίσια του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου  PSP-ICT (Pilot B).
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων, ΚΑΠΗ 
και την Αναπτυξιακή ΟΤΑ e-trikala ΑΕ.

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών συνεργάζεται ως επιστημονικός σύμβουλος με το Δήμο Τρικκαίων.

«ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ» για ασθενείς με ήπιες διαταραχές
 μνήμης και ήπια Άνοια: ένα πιλοτικό πρόγραμμα

Αισθητήρες ειδοποίησης
προς το κέντρο τηλεπρόνοιας

ISISEMD
I N T E L L I G E N T  S Y S T E M  F O R  Ι N D E P E N D E N T  L I V I N G  A N D  S E L F  –  C A R E  O F  S E N I O R S  W I T H  C O G N I T I V E  P R O B L E M S  O R  M I L D  D E M E N T I A

e-health home
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ΦΙΛΟΙ:  
  Ευδοξία Λέφα, 
  Κυριακή Παπασταθοπούλου,
  Παρασκευή Μπουρλή,
  Σωτήρης Νταραχάνης,
  Αγγελική Μέγα,
  Ευάγγελος Νυδριώτης, 
ΧΟΡΗΓΟΙ:  

  Δημήτρης Καραγεωργίου

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ:

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ:  Ευάγγελος Ξυνός εις μνήμη Γεωργίου Αρχοντάκη
  Σωτήρης Κανελλάκης εις μνήμη φίλου Ρίκου Νικολαΐδη
  Στελλίνα Λέκκα εις μνήμη Ευθύμιου Λέκκα
  Ελευθέριος Αϊβαλιώτης εις μνήμη Βήχου Φραγκούλη
  Γεώργιος Ντιράκης εις μνήμη Μαρίας  Βλαχογιάννη
  Βασιλική Τσάνη-Γεωργακοπούλου εις μνήμη Αγάλου Τσάνη
  Αναστάσιος Καπερνάρος εις μνήμη Ελένης Καπερνάρου
  Κάντζια Αικατερίνη, Μιχάλης Στασινόπουλος
  Βασιλική Μπαρακάρη εις μνήμη Αλεξάνδρας Σκιαδά
           
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 και άνω

  *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
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.

Ιωάννης Παπαδάκης, 
Σωκράτης Λεκέας,
Αγλαΐα Λοΐζου,
Φώφη Καρατζά,
Σάββας Καμακάρης, 
Ιωάννης Κοκολάκης, 

Ευαγγελία Ντούμα,
Ειρήνη Κωστάζου,
Ελένη Δεμερτζή,
Καλομοίρα Κράνια,
Μαρία Δημακοπούλου
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Φίλε μου Μέμο,
	 Όπως	σου	είχα	πει	από	το	Νοέμβριο	του	2009	και	κάθε	Δευτέρα	17:00-19:00,	η	Εταιρεία	Νόσου	Alzheimer	&	Συναφών
Διαταραχών	Αθηνών	είχε	οργανώσει,	στο	Κέντρο	Ημέρας	της	Εταιρείας,	μια	ανοικτή	συγκέντρωση	για	τους	φροντιστές	και	τους
ασθενείς	τους	με	Άνοια.	Συμμετείχα	σε	αυτή	την	ομάδα	συγκέντρωσης	μαζί	με	τη	σύζυγό	μου	διότι	πιστεύω	ότι	μια	τέτοια	ομάδα
μπορεί	να	προσφέρει	στήριγμα	στους	φροντιστές,	καθώς	και	στα	μέλη	της	οικογένειας	που	έχουν	προσβληθεί	από	τη	νόσο.

	 Ένας	τρόπος	για	να	πάρει	κάποιος	βοήθεια	και	ανακούφιση	είναι	όταν	συναντιέται	με	άλλους	με	την	ίδια	κατάσταση	όπως	αυτός.
Αυτή	η	ομάδα	μπόρεσε	λοιπόν	να	δώσει	σε	όλους	μας	μια	τέτοια	ανεκτίμητη	βοήθεια.	Όπως	παρετήρησα,	καμιά	ομάδα	από	τις
προηγούμενες	που	παρακολούθησα	δεν	ήταν	απαραίτητα	καλύτερη	από	μια	άλλη.	Αυτό	που	έχει	σημασία	είναι	ότι	αυτές	οι	ομάδες
έιναι	πολύ	βοηθητικές	σε	αυτούς	που	συμμετέχουν.	Συμμετείχαμε	αρκετά	ζευγάρια.	Σε	αυτές	τις	συγκεντρώσεις,	συμμετείχε
και	προσωπικό	της	Εταιρείας,	συζητήσαμε	τις	απλές	απόψεις	και	πρακτικές	εμπειρίες	που	ζούμε	όλοι	μας	που	έχουμε	στην
οικογένειά	μας	ένα	μέλος	με	Άνοια.	

	 Αυτή	η	ομάδα	υποστήριξης,	όπως	σου	είχα	εξηγήσει,	είναι	μια	συγκέντρωση	των	φροντιστών	και	των	ανοϊκών	ατόμων	που
φροντίζουν.	Ο	σκοπός	αυτής	της	ομάδας	ήταν	να	μας	δώσει	υποστήριξη	και	έτσι	να	μας	επιτρέψει	να	αντιμετωπίσουμε	επιτυχώς	τη
φροντίδα	προς	τους	ασθενείς	μας,	να	μοιραστούμε	τα	αισθήματα	και	τις	εμπειρίες	μας,	και	να	μάθουμε	περισσότερα	για	τη	νόσο
και	τον	τρόπο	παροχής	βοήθειας.	Μας	έδωσε	την	ευκαιρία	να	συζητήσουμε	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζουμε	ή	τις	επιλογές
που	έχουμε	να	κάνουμε.	Ακούσαμε	τους	άλλους	που	έχουν	παρόμοια	προβλήματα	και	εμπειρίες.		Μπορέσαμε	να	αλληλοβοηθούμε	
ανταλλάσσοντας	πληροφορίες	και	προσφέροντας	υποστήριξη.	Αυτή	η	σύναξη	έδωσε	στους	φροντιστές	που	συμμετείχαν	μια	ανάπαυλα
και	μια	ευκαιρία	να	βγουν	έξω	από	το	σπίτι.	Μας	ενθάρρυνε	να	φροντίσουμε	τους	εαυτούς	μας	για	να	προστατεύσουμε	την	υγεία	μας
καθώς	και	των	ατόμων	που	φροντίζουμε.	Τέλος	μας	υπενθύμισε	ότι	δεν	είμαστε	μόνοι.
	 Αυτή	η	ομάδα	έδωσε	την	ευκαιρία,	σε	μας	τους	φροντιστές,	να	μοιραστούμε	τα	συναισθήματα,	προβλήματα,	ιδέες	και
πληροφορίες	μας	με	τους	άλλους	που	έχουν	παρόμοιες	εμπειρίες.		Μας	βοήθησε	να	δώσουμε	περισσότερη	προσοχή	στις	ανάγκες	μας
και	να	αρχίσουμε	να	φροντίζουμε	τους	εαυτούς	μας.	Μας	έδωσε	επίσης	την	ικανοποίηση	που	προέρχεται	από	τη	συμμετοχή	στην
ομάδα	και	τη	βοήθεια	προς	άλλους.	Τελικά	ο	ρόλος	αυτής	της	ομάδας	ήταν	η	αμοιβαία	υποστήριξη	μεταξύ	των	συμμετεχόντων.

	 Είναι	σπουδαίο	να	θυμόμαστε	ότι	μια	τέτοια	ομάδα	δεν	είναι	εργαλείο	υποστήριξης	για	τον	καθένα.
Μερικοί	άνθρωποι	δεν	αισθάνονται	άνετα	να	μοιραστούν	τα	προσωπικά	τους	αισθήματα	με	κάποιους	άλλους.
Η	ομάδα	δεν	μπόρεσε	να	λύσει	όλα	τα	προβλήματά	μας,	ούτε	μπόρεσε	να	αντικαταστήσει	τις	υπηρεσίες	ενός	γιατρού.
Μπόρεσε	όμως	να	μας	βγάλει	σήμερα	πιο	δυνατούς	και	με	καλό	κουράγιο.

Μέμο,	εσύ	δεν	ήλθες,	εσύ	έχασες.	Ελπίζω	να	σας	έχουμε	κοντά	μας	στην	επόμενη	ομάδα.

          Ο ψυχωμένος φίλος σου
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Αντώνης
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Η εισαγωγή ενός ανοικού ασθενή σε μονάδα φροντίδας είναι μια 
απόφαση που αφορά τόσο τον ίδιο, όσο και τα μέλη του συστήματος 
στήριξης που τον περιβάλλουν και τον φροντίζουν. Ίσως ελπίζατε 
πως δεν θα σας συνέβαινε ποτέ.  Ίσως πιστεύατε πως η κατ΄οίκον 
περίθαλψη και φροντίδα του γονιού, συζύγου  ή συγγενή σας, αποτελεί 
βασική σας υποχρέωση και ορίζει την πολιτιστική σας ταυτότητα. 

Τι συμβαίνει όμως όταν η παραμονή στο σπίτι δεν εγγυάται την 
ασφάλεια του ασθενούς και η φροντίδα που παρέχεται υποβαθμίζεται 
μέσα στο χρόνο; Όταν εσείς νιώθετε σωματικά εξαντλημένος και η 
ψυχοκοινωνική σας κατάσταση ισοπεδώνεται καθημερινά; Όταν τα 
έξοδα για την φροντίδα στο σπίτι αυξάνονται δραματικά και η ενοχή 
σας μεγαλώνει κάθε φορά που οι επαγγελματίες που παρακολουθούν 
την πορεία του ασθενή σας μιλούν για ιδρύματα φροντίδας; 

Περίπου το 40% των ατόμων που διανύουν την έκτη δεκαετία της ζωής 
τους και νοσούν από κάποια ασθένεια που απαιτεί σημαντική φροντίδα 
και προσοχή, αναμένεται να εισαχθεί για κάποιο διάστημα της ζωής 
του σε μια δομή περίθαλψης κλειστού τύπου (Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Κέντρα αποκατάστασης, Ιδιωτική Κλινική κλπ.).

Μην επιτρέπετε στην ενοχή να σας κατακλύσει.
Η φροντίδα ενός ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλη συναφή 
διαταραχή είναι αρκετά απαιτητική και συχνά διαταράσσει την 
εσωτερική δύναμη της οικογένειας σαν ολότητα αλλά και των μελών 
μεμονωμένα. Στην εξέλιξη της νόσου, «φροντίζω» δεν σημαίνει 
μόνο «περιθάλπω», αλλά και «μάχομαι» για να εξασφαλίσω τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες με γνώμονα την εξασφάλιση της 
ποιότητας ζωής του ασθενή. Αυτός είναι ο στόχος. Η αποδοχή αυτής 
της διεύρυνσης του ρόλου απαλλάσσει από περιοριστικές σκέψεις 
που παρεμποδίζουν την δράση, την παρέμβαση και την συμμετοχή 
του φροντιστή στην πρακτική φροντίδα, την καθημερινότητα, την 
διάδραση, την επικοινωνία με τον ασθενή.  Σε αντίθεση, θέσεις όπως 
«δεν κατάφερα να τον φροντίσω και τώρα τον εγκαταλείπω» δείχνουν 
να αποτελούν μια σύγκρουση προσωπική η οποία αποπροσανατολίζει 
τον φροντιστή από τον στόχο. Μην ξεχνάτε πως η πολυσχιδής νόσος 
πλήττει όλη την οικογένεια και συγκεκριμένα η ενοχή αποτελεί 
σύμπτωμα που όχι μόνο προκαλεί αλλά και παρεμποδίζει το έργο του 
φροντιστή. Αντισταθείτε! 

Η απόφαση και ο ασθενής σας.
Έχοντας αποφασίσει για την πιθανότητα εισαγωγής του ασθενή σας 
σε μονάδα φροντίδας έχετε κερδίσει μια μάχη με τον εαυτό σας. Η 
επιλογή του κατάλληλου κέντρου φροντίδας για τον ασθενή σας 
αποτελεί την δεύτερη μεγάλη πρόκληση. Ο βαθμός στον οποίο ένας 
ασθενής εμπλέκεται στην διαδικασία επιλογής καθορίζεται από το 
στάδιο της νόσου και τον βαθμό αντίληψής του για τα πράγματα, 
γεγονός που καθιστά την κάθε περίπτωση μοναδική. Ωστόσο, η 
ενημέρωση του ασθενή για αυτή τη νέα συνθήκη διαβίωσης και 
φροντίδας παραμένει απαραίτητη. 

Ξεκινήστε την έρευνα αναζητώντας πληροφορίες από ανθρώπους 
(φίλους, συγγενείς, γείτονες) που είχαν παρόμοια εμπειρία. Ετοιμάστε 
μια λίστα με τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Επισκεφτείτε τις 
μονάδες φροντίδας της λίστας και συγκεντρώστε ενημερωτικό και 
φωτογραφικό υλικό. Καταλήξτε σε δύο επιλογές και συμπεριλάβατε 
τον ασθενή σας στην τελική απόφαση. 
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Τι να προσέξετε κατά την επίσκεψή σας.
Εξετάστε το επίπεδο καθαριότητας και συντήρησης. Υπάρχουν οσμές 
που να κατακλύζουν τον χώρο (οσμές άσχημες ή έντονα αρώματα), σε 
τι κατάσταση βρίσκονται τα έπιπλα της υποδοχής, των κοινόχρηστων 
χώρων και των δωματίων; Τα δάπεδα και οι τοίχοι είναι ενδεδειγμένα 
ή παρουσιάζουν ρωγμές και φέρουν υγρασία; Όλοι οι χώροι πρέπει 
να αποτελούν ένα υγιές περιβάλλον καθώς και να εγγυώνται άνεση 
και ασφάλεια. Είναι η πρόσβαση σε όλους τους χώρους εύκολη; 
Είναι οι διάδρομοι άνετοι,υπάρχουν ράμπες και χειρολαβές ώστε να 
αποφεύγονται οι πτώσεις και πόρτες ασφαλείας για να μην χάνεται ο 
ασθενής σας; Υπάρχει δυνατότητα εξατομίκευσης των δωματίων για 
να αισθάνεται ο ασθενής οικεία στο χώρο του;
Ρωτήστε ό,τι αφορά στην στελέχωση της μονάδας φροντίδας. 
Τηρούνται οι κατάλληλες αναλογίες ασθενών και επαγγελματιών 
φροντίδας στις βάρδιες; Πόσο συχνά επισκέπτονται γιατροί τους 
ασθενείς και ποιες ειδικότητες καλύπτονται; Υπάρχει συνεργασία 
με ειδικό προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, εργο-
θεραπευτής, γυμναστής κλπ); Είναι επαρκές το προσωπικό 
καθαριότητας; Εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ή 
ενθαρρύνεται το προσωπικό να μετεκπαιδεύεται; Το προσωπικό στο 
σύνολο του θα πρέπει να είναι ευχάριστο και πρόθυμο να απαντήσει 
σε όλα σας τα ερωτήματα. Αν δείχνει εξαντλημένο και βιαστικό στις 
απαντήσεις του, ίσως να είναι έτσι και με τον ασθενή σας αργότερα. 

Στην συνέχεια απευθυνθείτε στους ασθενείς- ένοικους της μονάδας. 
Προστατεύεται η ιδιωτικότητα των ενοίκων; Δύνονται ευκαιρίες 
κοινωνικοποίησης ή ενθαρρύνονται να μένουν αποκλεισμένοι στα 
δωμάτια τους; Δείχνουν ευχαριστημένοι, καθαροί και περιποιημένοι; 
Είναι σε εγρήγορση ή φαίνονται να βρίσκονται υπό την επήρεια 
φαρμάκων; Μη διστάσετε να μιλήσετε μαζί τους. Θα σας δώσουν 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καθημερινότητα της 
μονάδας. Ενθαρρύνεται η ανεξαρτησία και παρέχονται ερεθίσματα 
στην συνολική φροντίδα; Υπάρχει ποικιλία ψυχοκοινωνικών 
δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης; Ζητήστε να 
παρακολουθήσετε κάποια δραστηριότητα καθώς και να δοκιμάσετε 
το φαγητό που προσφέρεται. Είναι εύγεστο και επαρκές; Πόσο συχνά 
επαναλαμβάνονται τα μενού και τι επιλογές υπάρχουν; Υπάρχει 
δυνατότητα ικανοποίησης ειδικών διατροφολογίων; 

Τέλος, ενημερωθείτε για την συμμετοχή σας στη ζωή της μονάδας. 
Πόσο συχνά μπορείτε να επισκέπτεστε τον ασθενή σας και με 
τι διάρκεια; Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην προσωπική 
του φροντίδα και στο καθημερινό, θεραπευτικό του πρόγραμμα; 
Ερευνήστε αν μπορείτε μαζί με τον υπεύθυνο περίθαλψης να 
σχεδιάσετε ένα πρόγραμμα φροντίδας για τον ασθενή σας 
εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις του ειδικού και την δική σας εμπειρία 
μαζί του ( τι του αρέσει, τι τον ηρεμεί, κλπ).

Να θυμάστε πως τώρα αναλαμβάνεται ρόλο συνηγόρου του 
ασθενούς σας και στην προσπάθεια αυτή το προσωπικό της μονάδας 
φροντίδας είναι σύμμαχος σας.

Ευθυμία Καρβουνοπούλου
Γεροντολογική Ψυχολόγος, M.A.
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Η φροντίδα του στόματος στους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ο φροντιστής να καταλάβει ότι ο ασθενής έχει 
πρόβλημα στο στόμα:
Αν ο ασθενής δεν μπορεί να εκφράσει λεκτικά πόνο ή δυσφορία, 
υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του που θα πρέπει να 
ευαισθητοποιήσουν το φροντιστή.

Αυτές είναι:
• Άρνηση λήψης τροφής (κυρίως σκληρής ή κρύας)
• Συνεχής πίεση του προσώπου ή του στόματος με το χέρι
• Αυξημένη εκροή σάλιου από το στόμα
• Άρνηση να φορέσει οδοντοστοιχίες τις οποίες χρησιμοποιούσε
  μέχρι πρόσφατα
• Λυγμοί, βογκητά ή φωνές
• Εκνευρισμός
• Διαταραγμένος ύπνος
• Άρνηση να συνεργαστεί σε καθημερινές δραστηριότητες
  (πλύσιμο, βούρτσισμα δοντιών)
• Αυτοτραυματισμός
• Επιθετικότητα προς τους φροντιστές
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άμεση εξέταση από τον οδοντίατρο.

Η συστηματική παρακολούθηση από τον οδοντίατρο.
Εκτός από την αναγκαία καθημερινή φροντίδα από τον ασθενή ή 
τον φροντιστή, είναι σημαντικός και ο έλεγχος του στόματος από τον 
οδοντίατρο κάθε 6 περίπου μήνες, για να διατηρηθεί το στόμα σε καλή 
κατάσταση, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και άμεσα 
τα προβλήματα που προκύπτουν. 
Η στάση του ασθενή έναντι της στοματικής υγιεινής και η συνεργασία 
του με τον οδοντίατρο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
προηγούμενη στάση και εμπειρία του.  Αν ένας άνθρωπος φρόντιζε 
συστηματικά τα δόντια του και επισκεπτόταν τακτικά τον οδοντίατρο, 
τότε ακόμα και στα τελευταία στάδια της νόσου θα είναι συνεργάσιμος 
και θα γνωρίζει τι θα πρέπει να κάνει στο οδοντιατρείο. 
Eίναι ιδιαίτερα σημαντικό στα πρώτα στάδια της νόσου ο ασθενής 
να επισκέπτεται τον οδοντίατρο έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα 
αναγκαία θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν τη 
διατήρηση καλής στοματικής υγείας
Σε κάποιες περιπτώσεις η επίσκεψη στο οδοντιατρείο μπορεί να 
αναστατώσει τον ασθενή. 
Η παρουσία και συμπαράσταση του φροντιστή είναι απαραίτητη για 
την ηρεμία και συνεργασία του (άγγιγμα του χεριού, άμεση οπτική 
επαφή, καθησυχαστικές κουβέντες). Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις 
ο οδοντίατρος μπορεί να επισκεφτεί τον ασθενή στο σπίτι για να τον 
εξετάσει και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τις όποιες επείγουσες 
ανάγκες. Μία τελευταία λύση είναι η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας 
σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό περιβάλλον με τοπική ή γενική 
αναισθησία.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να γνωρίζει τόσο ο ασθενής όσο 
και οι φροντιστές ότι η διατήρηση της καλής στοματικής υγείας είναι 
τόσο αναγκαία όσο και εφικτή, αν δίνεται η απαραίτητη προσοχή και 
φροντίδα και υπάρχει στενή συνεργασία με τον ειδικό.

Αναστασία Ε. Κοσιώνη, Οδοντίατρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής Οδοντιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείσα στη Γηροδοντιατρική
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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».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και φέτος εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
τους συγγενείς και τους φροντιστές των ανοϊκών ασθενών το Σάββατο 24 
Απριλίου, στο Πολεμικό Μουσείο, ώρες από 10:00 -19:00. 
Στις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν, πήραν μέρος 350 φροντιστές 
ανοϊκών ασθενών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με ειδικούς 
επιστήμονες για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που βιώνουν, ώστε να 
αντιμετωπίσουν καλύτερα τον ασθενή τους, εστιάζοντας στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες:

• Θεραπείες της νόσου Αλτσχάιμερ
• Εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ
• Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια
• Καθημερινά πρακτικά προβλήματα φροντίδας
   ανοϊκών ασθενών

    Τις ομάδες συντόνιζαν οι κ.κ.:
    Γεώργιος Παντές, νευρολόγος
    Μιχάλης Βικελλής, νευρολόγος
    Ι. Παπατριανταφύλλου, νευρολόγος
    Β. Κωνσταντινίδης, γενικός γιατρός
    Κώστας Νικολάου, ψυχίατρος
    Αρετή Ευθυμίου, ψυχολόγος
    Παναγιώτα Ζώη, ψυχολόγος
    Αγγελική Βλαχογιάννη, ψυχολόγος, 
    Ελένη Μαργιώτη, ψυχολόγος,
    Δήμητρα Ποταμιάνου, ψυχολόγος,
    Ασπασία Νίκα, ψυχολόγος,
    Μαρίνα Κατσαρή ψυχολόγος,
    Κων/νος Προύσκας, ψυχολόγος- γεροντολόγος
    Βάσω Αθανασίου, νοσηλεύτρια
    Ανέστης Καριπίδης, νοσηλευτής
    Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος, ψυχολόγος
    Ματίνα Σκαλιαράκη, νοσηλεύτρια 
    Θεόφιλος Κρασάκης, νοσηλευτής 

Παράλληλα στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου πραγματοποιήθηκαν 
έξι  επιστημονικές διαλέξεις με θέμα Νεότερα δεδομένα στη νόσο Αλτσχάιμερ 
καθώς και προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ σχετικά με την Άνοια.  
Στις διαλέξεις ομιλητές ήταν κα Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος-
ψυχίατρος και ο κ. Βασίλης Βαγενάς, νευρολόγος-ψυχίατρος. Τις διαλέξεις 
παρακολούθησαν συνολικά 500 άτομα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ασθενείς συμμετείχαν σε ομάδες 
εργοθεραπείας και ασκήσεων μνήμης ενώ κάθε ενδιαφερόμενος είχε 
τη δυνατότητα να προμηθευτεί δωρεάν ενημερωτικά έντυπα για την 
νόσο Αλτσχάιμερ και πληροφοριακό υλικό για τις υπάρχουσες δομές και 
υπηρεσίες στην Αθήνα και την επαρχία.  Διανεμήθηκαν έντυπα σε 1500 
άτομα,  εγγράφηκαν 150 νέα μέλη στην Εταιρεία και εθελοντές. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Novartis Hellas AE

Ενημέρωση
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών στην προσπάθειά της για ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιεί σειρά 
ομιλιών σε άμεση συνεργασία με την κοινότητα. Από 
το Μάιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν 10 ομιλίες στο 
Πολεμικό Μουσείο, Στη Λέσχη Φιλίας Αγ. Αρτεμίου, στη 
Λέσχη Φιλίας Κουκακίου, στο Ξενοδοχείο King George 
σε εκδήλωση του περιοδικού Prevention, στον σύλλογο 
“Πολιτιστική Αντίληψη Ελλήνων Νομικών” στην Κηφισιά 
και αλλού.

Δομές και υπηρεσίες της Εταιρείας

Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών στο Παγκράτι
  Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33
  τηλ. επικοινωνίας: 210 7013271
  e-mail: kentroalz@ath.forthnet.gr

Το Κέντρο Ημέρας είναι μία μονάδα ημερήσιας παραμονής, 
απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας ανοϊκών 
ασθενών. Στους σκοπούς του Κέντρου περιλαμβάνεται 
επίσης η ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση και ενημέρωση
των φροντιστών ασθενών με Άνοια. Μέσω ομαδικών και 
ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων, επιδιώκεται 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 
οικογενειών τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 
Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 
09.00-17.00. 

Κέντρο Ημέρας στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου
  Λέσχη Φιλίας Πανόρμου, Βαθέως 25 και Πανόρμου
  Αμπελόκηποι
  τηλ. επικοινωνίας:210 6424228
  e-mail: kentroalz@otenet.gr

Το νέο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας, που στεγάζεται στο 2ο 
όροφο της Λέσχης Φιλίας Πανόρμου, παρέχει τη δυνατότητα 
για ημερήσια παραμονή, απασχόληση και θερα-πευτική 
φροντίδα ασθενών που πάσχουν από Νόσο Αλτσχάιμερ 
και άλλες μορφές Άνοιας. Το Κέντρο στελεχώνεται από 
διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας. Όλες οι υπη-
ρεσίες παρέχονται δωρεάν. Το νέο Κέντρο Ημέρας 
λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-15.00. 

   Πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι» 
   για ασθενείς με Άνοια
   Για πληροφορίες: 210 7013271
   e-mail: kentroalz@ath.forthnet.gr

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε οικογένειες 
ανοϊκών ασθενών που αντιμετωπίζουν κινητικές 
δυσκολίες λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων 
προβλημάτων. Ομάδα επαγγελματιών υγείας επισκέπτεται 
τις οικογένειες των ασθενών προσφέροντας δωρεάν 
εκπαίδευση-συμβουλευτική στους φροντιστές και μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις στους ασθενείς. Άμεσες 
επιδιώξεις του προγράμματος είναι η παραμονή των 
ασθενών στο οικείο περιβάλλον τους, η διατήρηση της 
οικογενειακής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών και των φροντιστών τους. 



Το καλοκαίρι έφτασε
	 	 	 και	η	συντακτική	ομάδα	του	Ταχυδρόμου	του	Κέντρου		Ημέρας
   ετοιμάζεται για διακοπές. 

Στο	τεύχος	αυτό	θα	βρείτε	θέματα	που	αφορούν
   στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
	 	 	 των	ανθρώπων	της	Τρίτης	Ηλικίας,
	 	 	 όπως	το	διαδίκτυο και	η	Τρίτη	Ηλικία,
	 	 	 η	σημασία	της	καλής διατροφή,
	 	 	 η	σωματική άσκηση και	η	Τρίτη	Ηλικία	και	τα ιαματικά λουτρά.

	 	 	 Ελπίζουμε	να	αποτελέσει	ένα	δροσερό	ανάγνωσμα	τους	καλοκαιρινούς	αυτούς	μήνες!

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ!!
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Το καλοκαίρι έφτασε
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   ετοιμάζεται για διακοπές. 

Στο	τεύχος	αυτό	θα	βρείτε	θέματα	που	αφορούν
   στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
	 	 	 των	ανθρώπων	της	Τρίτης	Ηλικίας,
	 	 	 όπως	το	διαδίκτυο και	η	Τρίτη	Ηλικία,
	 	 	 η	σημασία	της	καλής διατροφή,
	 	 	 η	σωματική άσκηση και	η	Τρίτη	Ηλικία	και	τα ιαματικά λουτρά.

	 	 	 Ελπίζουμε	να	αποτελέσει	ένα	δροσερό	ανάγνωσμα	τους	καλοκαιρινούς	αυτούς	μήνες!
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Η διατροφή έπαιζε και παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου από την ημέρα 
της εμφάνισής του στη γη.  Τότε, βέβαια, είχε ως επιλογές το κυνήγι,  τους ωμούς και 
ξηρούς καρπούς, τους βολβούς και το ψάρεμα, ό,τι πιο εκλεκτό και υγιεινό για μια τέλεια 
διατροφή, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. 
Πολύ αργότερα, άρχισε να εκτρέφει ζώα, να πίνει το γάλα τους και να φτιάχνει τυρί. 
Μετέπειτα παρήγαγε στάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, παρασκεύαζε ένα είδος ψωμιού, τη 
γαλέτα. Πιο μετά όμως οι Αιγύπτιοι βρήκαν τη μαγιά για το ανέβασμα του ψωμιού, 
επίσης πρώτοι αυτοί χρησιμοποίησαν τα σπορέλαια και αρκετά χρόνια μετά οι λαοί της 
Μεσογείου έβαλαν το λάδι στη διατροφή τους και αντιμετώπιζαν μ’ αυτό και διάφορες 
ασθένειες (εκζέματα κ.λπ.).
Η διατροφή άρχισε να εξελίσσεται πολύ με τον εκπολιτισμό του ανθρώπου, και πριν 10-
20 χρόνια τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά σε σχέση με το σήμερα.  Στην εποχή 
που ζούμε, η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Έτσι, παρόλο που διάγουμε την εποχή της 
αφθονίας ο κόσμος ζει μια τεράστια αντίφαση: εδώ ξεχειλίζουμε με απορρίμματα τους 
κάδους και σε άλλες γωνιές του πλανήτη δίνουν μάχη για επιβίωση.
Ο «ανεπτυγμένος» πολίτης βρίσκει άνετα και άκοπα την τροφή του και σαν «Θεία τιμωρία» 
πεθαίνει από υπερφαγία και καρδιοπάθειες, ενώ ο άλλος μισός πλανήτης (963 εκατ. 
άνθρωποι υποφέρουν από πείνα εκ των οποίων 400 εκατομμύρια παιδιά) λιμοκτονεί. 
Κάτι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η ασυδοσία, για να διοχετεύονται 
τρόφιμα σ’ αυτούς τους ανθρώπους και όχι να  πετιώνται στα σκουπίδια. 
Και εμείς ας προσέξουμε τη διατροφή μας, επιλέγοντας σωστά τρόφιμα, διότι όπως ο 
κτίστης βάζει τσιμέντο, σίδερο και νερό για να κτίσει ένα σπίτι, έτσι και το σώμα μας 
για να γίνει γερό χρειάζεται πρωτεΐνες, το απαραίτητο υλικό που κτίζει τους ιστούς και 
πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά, με μέτρο όμως. 
Όπως είπαμε έχουμε τα πάντα, έχουμε όμως και τον τρόμο της επιβίωσης, λόγω 
διοξινών, «τρελών αγελάδων», γρίπης πτηνών, γρίπης χοίρων που σημαίνει ότι θα έλθει 
κάποια στιγμή που αυτή η υπερπληθώρα αγαθών θα υποβαθμιστεί τόσο πολύ, λόγω της 
αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων, αντιβιοτικών, μόλυνσης της ατμόσφαιρας που δεν θα 
μπορούμε ν’ ακουμπήσουμε ούτε να γευθούμε τίποτα από αυτά.  
Όμως ας αφήσουμε προς το παρόν τις φοβίες μας και ας προχωρήσουμε με τη σκέψη ότι 
όλα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Ας θέσουμε όμως τώρα δύο ερωτήματα:  Είμαστε ότι 
τρώμε ή γινόμαστε αυτό που τρώμε;  Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο ερώτημα.  Αυτό που 
τρώμε σήμερα θα μας κρατά σε άριστη κατάσταση στο μέλλον, π.χ. αν καταναλώνουμε 
τροφές που περιέχουν ασβέστιο, τότε κτίζουμε γερά οστά και δόντια.  Αν καθημερινά 
απολαμβάνουμε τα φρούτα μας, τότε η βιταμίνη C θα συμμαχήσει με τον οργανισμό 
μας ενάντια στις λοιμώξεις.  Αν καταναλώνουμε τη σωστή δόση πρωτεϊνών, θα μπορεί 
να γίνεται η πλήρης αποκατάσταση των φθαρμένων ιστών (ενώ η υπερκατανάλωση θα 
αποθηκεύει λίπος στο σώμα μας).  Το δε ωμό ελαιόλαδο, με 2-3 κουταλιές στο φαγητό 
μας, θα βοηθήσει το μυαλό μας να λειτουργεί γρηγορότερα και την καρδιά μας να 
εργάζεται καλύτερα. Επίσης, αν βάλουμε στο διαιτολόγιό μας δημητριακά ολικής αλέσεως 
και όσπρια (που έχουν το σύμπλεγμα των βιταμινών Β), θα μας βοηθήσουν να είμαστε 
περισσότερο δραστήριοι και το νευρικό μας σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη διαύγεια, με 
την προϋπόθεση βέβαια ότι όλα αυτά είναι όσο το δυνατόν χωρίς χημικά και συντηρητικά.  
Δεν ξέρω να απαντήσω στο «είμαστε ό,τι τρώμε;», αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό που 
τρώμε είναι μέρος του σώματός μας και της υγείας μας στο μέλλον.
Ας ξεκινήσουμε όμως με τη διατροφή μας, τη σωστή.  Για να έχουμε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και να 
τηρούμε τη σοφή παροιμία του λαού μας «τρώγε το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν 
άρχοντας και το βράδυ σαν ζητιάνος».  Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε στη 
ζωή μας το πρωινό, με υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπαρά και φυτικές ίνες.  Το πρωινό 
είναι το σημαντικότερο γεύμα και βοηθά την εγκεφαλική λειτουργία, ενισχύει τη μνήμη 
και διευκολύνει τη λειτουργία του εντέρου, βοηθά στην αποφυγή της κατάθλιψης, 
έχουμε λιγότερο στρες, και συντελεί στο αδυνάτισμα, διότι όταν δεν παίρνουμε 
πρωινό, τσιμπολογούμε, τρώμε σνακ που έχουν υψηλές θερμίδες, τρώμε υπερβολικά 
το μεσημέρι, λόγω πείνας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση λίπους στον οργανισμό μας.
Τα γεύματά μας τα μεσημεριανά πρέπει ν’ απαρτίζονται από κρέας και κοτόπουλο 1 φορά 
την εβδομάδα, 2-3 φορές ψάρι, όσπρια, ζυμαρικά και πολλές σαλάτες.  Επίσης πρέπει 
να εντάξουμε τα φρούτα και τα λαχανικά στο διαιτολόγιό μας. Τουλάχιστον 5 μερίδες 
ημερησίως μας εξασφαλίζουν μια ικανοποιητική ποσότητα θρεπτικών συστατικών στον 
οργανισμό και συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, στην αντιοξειδωτική 
προστασία του οργανισμού, εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, μας εξασφαλίζουν 
ενέργεια και ενυδατώνουν το σώμα, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, χαρίζουν 
ελαστικότητα στην επιδερμίδα και λάμψη στα μαλλιά. (1 μερίδα ορίζεται 1 μέτριο 
φρούτο ή 1 μικρό μπολ σαλάτα).
Κλείνοντας, σας προσκομίζω το «φαρμακείο του Θεού»:
Καρότο: 1 φετούλα μοιάζει με την ίριδα του ματιού (η επιστήμη βεβαιώνει ότι ενισχύει 
τη λειτουργία του ματιού).
Ντομάτα: είναι κόκκινη, έχει 4 κοιλότητες σαν την καρδιά (τέλεια τροφή καρδιάς και αίματος).
Καρύδι: μοιάζει με μικροσκοπικό εγκέφαλο με δύο ημισφαίρια και παρεγκεφαλίδα (η 
κατανάλωσή του υποστηρίζει την ανάπτυξη των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο).
Κόκκινα φασόλια: μοιάζουν με τα νεφρά μας (κάνουν καλό στη λειτουργία τους).
Σέλινο: μοιάζει με τα οστά ( συντελεί στην ανάπτυξη δυνατών οστών).
Μελιτζάνα, αβοκάντο, αχλάδι: λόγω της ομοιότητάς τους με τη μήτρα, ενισχύουν την 
υγιή λειτουργία της μήτρας και του τραχήλου. Η επιστήμη βεβαιώνει ότι 1 αβοκάντο την 
ημέρα εξισορροπεί τις γυναικείες ορμόνες και προστατεύει τον τράχηλο από τον καρκίνο.
Ελιές: ενισχύουν την υγεία και λειτουργία των ωοθηκών.
Κρεμμύδια: έχουν το σχήμα των κυττάρων, βοηθούν τα κύτταρα να απαλλαγούν από τις 
τοξίνες, επίσης καθαρίζουν το επιθήλιο του ματιού (λόγω των δακρύων που προκαλούν, 
όταν τα καθαρίζουμε).
Επίσης, σας παρουσιάζω το «ΚΕΦΙΡ», το μυστικό των Καυκάσιων, το όπλο της μακροζωίας 
τους. Είναι ένα φυσικό γαλακτοκομικό προϊόν που καταναλώνουν οι Καυκάσιοι εδώ και 
πολλούς αιώνες. Το κεφίρ περιέχει ζωντανά βακτηρίδια που το μετατρέπουν σε έναν 
πολύτιμο σύμμαχο του ανθρώπινου οργανισμού, αφού διατηρεί και βελτιώνει τη χλωρίδα 
του εντέρου, ρυθμίζει την πίεση του αίματος, βελτιώνει τις στομαχικές ανωμαλίες, έχει 
αντικαρκινική δράση και είναι ιδανικό για άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. 
Σαν επίλογο, παραθέτω τα λόγια του πρίγκηπα των καλοφαγάδων που αφιέρωσε τη 
ζωή του και το ταλέντο του στη μαγειρική, «ένα εκλεκτό φαγητό, ένα καλοστρωμένο 
τραπέζι, ένα γεύμα σερβιρισμένο απαιτούν εξαίρετα τρόφιμα, λίγη επιδεξιότητα και 
πολλή αγάπη».

Αυτά εν συντομία. Ίσως κάποια άλλη στιγμή πούμε περισσότερα.

Αθηνά  Π. 

Η σωματική άσκηση είναι κάτι απαραίτητο πλέον στη ζωή μας.  Η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή, το άγχος, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για άσκηση.  Παλαιότερα, 
οι άνθρωποι περπατούσαν περισσότερο, έκαναν χειρονακτικές εργασίες, ασκούνταν κάθε μέρα με διάφορους τρόπους, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν πόσο ωφέλιμη ήταν 
αυτή η ζωή για τον οργανισμό τους. Σήμερα, όλοι λίγο-πολύ έχουμε καταλάβει την αξία της σωματικής άσκησης σε όλες τις ηλικίες.

Οι μεγάλοι άνθρωποι  -η λεγόμενη Τρίτη ηλικία-  έχουν αντιληφθεί το πόσο ωφελεί η άσκηση για την καλή τους σωματική 
κατάσταση αλλά και την καλή τους διάθεση.  Η σωματική άσκηση στην Τρίτη ηλικία βοηθάει στη βελτίωση των λειτουργιών 
όλων των οργάνων του σώματος.  Βοηθάει στην πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων, στην πρόληψη σύγχρονων παθήσεων 
π.χ. της οστεοπόρωσης, του σακχαρώδους διαβήτη, των ψυχικών ασθενειών.
Τα σωματικά και ψυχικά οφέλη που προκύπτουν από την τακτική σωματική άσκηση στους μεγάλους ανθρώπους, 
εμφανίζονται από τις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη της άσκησης.  
Αρχικά, το άτομο δυσανασχετεί και απογοητεύεται, συνειδητοποιώντας πόσο περιορισμένη αντοχή έχει στην άσκηση.  
Κουράζεται εύκολα, λαχανιάζει, η καρδιά του χτυπά γρήγορα.  Όλες αυτές οι διαπιστώσεις αρχίζουν σιγά-σιγά με την άσκηση 
να βελτιώνονται και το άτομο θα αντιληφθεί μετά από αρκετές εβδομάδες ένα τελείως διαφορετικό οργανισμό.
Η ψυχική ανάταση δεν είναι μικρότερη:  το άτομο νιώθει νεότερο και πιο αποδοτικό.  Οι σωματικές και ψυχολογικές 
μεταβολές συνοδεύονται και από σημαντική βελτίωση των εργαστηριακών του εξετάσεων: το σάκχαρο, τα λιπίδια, η ολική 
χοληστερόλη ελαττώνονται. Όλα αυτά δείχνουν πόση ανάγκη έχει η Τρίτη ηλικία για σωματική άσκηση.
Πρέπει όμως να υπάρχουν και τα μέσα για αυτή την άσκηση.  Πρέπει το κράτος να φροντίσει να δημιουργηθούν γυμναστήρια 
σε όλες τις γειτονιές, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν εύκολα και άνετα τα άτομα της Τρίτης ηλικίας, χωρίς να ταλαιπωρούνται 
και χωρίς να πληρώνουν αδρά.

Δήμητρα Σ.

Διατροφή

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ & ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
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Οι ηλικιωμένοι δεν περνάνε πολλές ώρες στο διαδίκτυο. 
Επιστημονική έρευνα  διαπίστωσε  ότι η δικτύωση  μειώνει την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, τουλάχιστον κατά  20%.
Το διαδίκτυο επιτρέπει  στους  ηλικιωμένους  να συνδεθούν  με διάφορες  πηγές  κοινωνικής και ψυχολογικής  υποστήριξης 
και  να αναπληρώσουν  την  όλο  και πιο  δύσκολη διαπροσωπική  επικοινωνία, η  οποία  σπανίζει με το πέρασμα  των χρόνων.
Νέα  ερευνητικά  δεδομένα  υποδηλώνουν  ότι η χρήση  του ίντερνετ μπορεί να ενισχύσει  την  εγκεφαλική δραστηριότητα 
και να  εφαρμοστεί  ως  μέσο  για  την  βελτίωσή της σε  άτομα της μέσης  και  τρίτης  ηλικίας.
Συγκρίνοντας  την  εγκεφαλική  λειτουργία  κατά  τη  διάρκεια  ανάγνωσης βιβλίων και  χρήσης  του ίντερνετ,
Αμερικανοί  ερευνητές  από  το Πανεπιστήμιο  της Καλιφόρνιας  παρατήρησαν ότι  η εγκεφαλική  δραστηριότητα,
είναι  εντονότερη  στη  δεύτερη  περίπτωση.
Αυτό  υποδηλώνει ότι  η διατήρηση  και  ενίσχυση  της  εγκεφαλικής λειτουργίας  μπορεί  να  ενισχυθεί  με την χρήση  του  ίντερνετ.
Το  ίντερνετ εκτός  από  την  ψυχαγωγία, μας προσφέρει  εύκολη πρόσβαση σε εγκυκλοπαίδειες, συγγράμματα, μελέτες  συζητήσεις, 
σεμινάρια, αλλά και σε εκατομμύρια θέματα  γενικών  γνώσεων, γεωγραφίας, ιατρικής, νομικής, διαστημικής τεχνολογίας, μουσικής, 
διασκέδασης, θέματα  σε  καθαρά επιστημονική  αλλά και σε απλή γλώσσα.
Ασχοληθείτε  με το  διαδίκτυο,  όταν  έχετε  ελεύθερο  χρόνο, όταν νιώθετε ότι χρειάζεται  να  το κάνετε  ή όταν νομίζετε 
ότι  υπάρχει  κάτι  ειδικό  που πρέπει να βρείτε.

Κάντε  το για ψυχαγωγία ή να ανταλλάξετε δυο κουβέντες.
Κάντε  το  για  να  διαβάσετε  την αλληλογραφία σας  ή να γράψετε  e-mail.
Κάντε  το  για να δείτε  τις ειδήσεις, για  να  κοιτάξετε  τον  καιρό  σε οποιοδήποτε  μέρος  του  κόσμου.
Θέλετε  να  μάθετε  για  τις  κινηματογραφικές  ταινίες;
Θέλετε  να  παίξετε  σκάκι  ή τάβλι  με  ένα  άλλο άτομο;
Θέλετε  να  δείτε  την κίνηση του  τραπεζικού  σας λογαριασμού ή της πιστωτικής  σας  κάρτας;

Τι  άλλο  ακόμα  θέλετε;
Όλα  τα  ανωτέρω είναι  μόνο μερικά από τα  πολλά  που  σχετίζονται  με  το διαδίκτυο και ενδιαφέρουν στον ίδιο, ίσως και  σε 
μεγαλύτερο  βαθμό, τα άτομα της τρίτης  ηλικίας. Η  χρήση  του  ηλεκτρονικού υπολογιστή και  η σύνδεση  με το  διαδίκτυο, χωρίς 
αμφιβολία είναι  μια  προσπάθεια και μια  πρόκληση  που  κρατά  ζωντανό  τον εγκέφαλο  του  χρήστη, συμβάλλει στην διαύγειά του 
και  κρατά  το μυαλό σε  εγρήγορση.

Ελένη  Κ.
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Iαματικά ΛουτράIαματικά Λουτρά

Η λουτροθεραπεία ή υδροθεραπεία είναι ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με τα ιαματικά ύδατα,
τόσο για τη χημική σύστασή τους όσο και για τις θεραπευτικές ιδιότητές τους.
Η λουτροθεραπεία αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μορφές υδροθεραπείας. 

Αυτό φαίνεται τόσο από τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών, όσο και από τις παραστάσεις σε αγγεία ή τοιχογραφίες.
Ήδη από τον 3ο και 4ο αιώνα π.Χ., γινόταν συστηματική χρησιμοποίηση των λουτρών και μάλιστα για θεραπευτικούς σκοπούς στα διάφορα Ασκληπιεία,

όπως της Επιδαύρου, της Κω και άλλων περιοχών. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα ονομαστές πόλεις με ιαματικά λουτρά.
Λέγεται ότι κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί είχαν κάνει μία έρευνα και βρήκαν ότι η Λίμνη της Βουλιαγμένης είχε τα υγιεινότερα ιαματικά νερά σε όλα τα Βαλκάνια.

Η θεραπευτική ιδιότητα των λουτρών οφείλεται στα συστατικά των πηγών τους. 
Άλλες είναι θειούχες, άλλες ραδιούχες, άλλες περιέχουν ιώδιο ή χρυσό κ.λπ.

Τις πρώτες ημέρες της λουτροθεραπείας εμφανίζεται μια κόπωση.  Αυτή είναι πρόσκαιρη και λέγεται λουτρική. 
Δεν πρέπει να μας φοβίζει, γιατί είναι πρόσκαιρο και φυσιολογικό φαινόμενο.

Οι κυριότερες λουτροπόλεις της Ελλάδος είναι:
ΜΕΘΑΝΑ:  Βρίσκονται στον Αργοσαρωνικό.  Οι πηγές των Μεθάνων είναι φυσικά 
θειούχες.  Περιέχουν υδρόθειο, θείο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο, 
χλωριούχο νάτριο.Συνιστώνται για αρθρίτιδες, ρευματισμούς, χρόνια ουρική 
αρθρίτιδα, έκζεμα και αλλεργικές δερματοπάθειες.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο.  Στο Λουτράκι υπάρχουν  δύο ειδών 
πηγές.  Οι ολιγομεταλλικές και οι χλωριούχες.  Είναι άριστες πηγές για τα νοσήματα 
του ουροποιητικού συστήματος, τις παθήσεις του ήπατος και της χολής.

ΑΙΔΗΨΟΣ: Βρίσκεται στην Εύβοια.  Οι πηγές της κατατάσσονται μεταξύ των 
θερμότερων ιαματικών πηγών της Ευρώπης.  Περιέχουν πολύ ανθρακικό οξύ, 
ανθρακικά άλατα, σίδηρο, υδρόθειο και ράδιο. Συνιστώνται  στους χρόνιους 
ρευματισμούς, χρόνιες αρθρίτιδες, νευραλγίες, οσφυαλγίες και παθήσεις ήπατος 
και σπληνός. Άριστες θεραπευτικές ιδιότητες και για τους ρευματισμούς έχουν τα 
περίφημα λασπόλουτρά της.

ΥΠΑΤΗ:  Είναι κωμόπολη του νομού Φθιώτιδος. Οι ιαματικές πηγές της περιέχουν:  
χλωριούχο νάτριο, ασβέστιο, υδροανθρακικό ασβέστιο, μαγνήσιο και υδρόθειο. 
Τα λουτρά συνιστώνται για δερματολογικά νοσήματα και παθήσεις του 
κυκλοφορικού συστήματος.

ΚΑΪΑΦΑΣ:  Βρίσκεται στο νομό Ηλείας.
Οι ιαματικές πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους 
ιδιότητες, αναβλύζουν από σπήλαια. Περιέχουν ελεύθερο υδρόθειο, κατάλληλο για 
εισπνοθεραπεία και τις παθήσεις αναπνευστικών οργάνων.  Επίσης περιέχουν χλώριο 

και νάτριο. Συνιστώνται για την θεραπεία αρθριτικών, διαβήτη, νοσημάτων του 
γαστρεντερικού συστήματος και δερματικών παθήσεων.

ΚΥΛΛΗΝΗ:  Είναι κωμόπολη της Ηλείας.  Η χημική ανάλυση απέδειξε ότι οι πηγές της 
Κυλλήνης περιέχουν:  θειϊκό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο και πυριτικό 
οξύ.  Έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για τις παθήσεις ρινικών κοιλοτήτων, λάρυγγα, 
τραχείας και κυρίως για τον χρόνιο βρογχικό κατάρρου και το βρογχικό άσθμα ανηλίκων 
και ενηλίκων, για βρογχεκτασίες και παθήσεις αυτιών και μύτης.

ΙΚΑΡΙΑ:  Είναι νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου και υπάγεται στο νομό Σάμου. 
Οι ιαματικές πηγές είναι οι πλουσιότερες σε χημικά στοιχεία όπως:  χλώριο, νάτριο, 
ασβέστιο, σίδηρο, μαγγάνιο, αργίλιο, ελεύθερο οξυγόνο, πυριτικό οξύ και μεγάλη 
ποσότητα ραδιενεργών στοιχείων. Ανήκουν στην κατηγορία των ραδιενεργών 
αλιπηγών. Τα λουτρά της Ικαρίας λειτουργούν θεραπευτικά για τους ρευματισμούς, 
τις ισχιαλγίες, τις αρθρίτιδες, τις νευροφυτικές διαταραχές, τις ενδοκρινολογικές και 
τις διάφορες γυναικολογικές παθήσεις.

Πολλές ιαματικές πηγές υπάρχουν στη Λέσβο, στην Αριδαία και άλλες πόλεις της 
Ελλάδος, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί αν και είναι γνωστές από την αρχαιότητα με 
πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Ας επωφεληθούμε από τις ιαματικές πηγές 
της πατρίδας μας, τις τόσο χρήσιμες για την υγεία μας.

Καλό καλοκαίρι, ξεκούραστο, ευχάριστο και καλή αντάμωση το φθινόπωρο στο 
όμορφο Κέντρο μας με τους λαμπρούς συνεργάτες του.

Μαίρη Κ.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
του Κέντρου Ημέρας
Στο Κέντρο Ημέρας, παράλληλα με το καθιερωμένο ημερήσιο 
πρόγραμμα των ομάδων, πάντα υπάρχει χρόνος και ιδέες για 
δράσεις στην κοινότητα που αφορούν τόσο στους χρήστες όσο και 
στους εργαζόμενους.
Δύο ομάδες από το Κέντρο Ημέρας δήλωσαν έντονα το ενδιαφέρον 
για το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Έτσι μαζί με τους συντονιστές, οι 
ομάδες είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά  τα εκθέματα, 
να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές προβολές για την ιστορία 
του Παρθενώνα και στο τέλος να απολαύσουν τον καφέ τους στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί στο μουσείο.

Σειρά είχε το αποκριάτικο πάρτυ. 
Καλεσμένοι ήταν όλοι οι χρήστες και 
οι συγγενείς τους. Οι μασκαράδες 
γέμισαν το Κέντρο Ημέρας. Πολλά 
τραγούδια, χορός, χρώματα από 
σερπαντίνες και χαρτοπόλεμο 
καθώς και ένας ελαφρύς μπουφές 
για τα διαλείμματα από το χορό.

Στα μέσα της μεγάλης εβδομάδας 
πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο 
πλέον Πασχαλινό Bazaar. Οι παρευ-
ρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία  να 
επιλέξουν τη λαμπάδα τους που είχαν 
φιλοτεχνήσει οι χρήστες του Κέντρου. 
Αρκετό καιρό πριν, οι ομάδες των 
εργαστηρίων είχαν προσανατολιστεί 
σε αυτό τον σκοπό. Τα τραπέζια ήταν 
γεμάτα με κορδέλες, ψαλίδια, κόλλες 
και διακοσμητικά, ενώ η φαντασία ήταν 
αστείρευτη.

Τέλος, με την άφιξη του Καλοκαιριού γίνεται και η έναρξη του Θερινού 
προγράμματος του Κέντρου Ημέρας. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται έτσι ώστε 
να καλύψει  τις ανάγκες των φροντιστών για τους θερινούς μήνες, προσφέροντας 
ένα διευρυμένο ωράριο χρήσης των υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Ψυχολόγος

Επιπλέον, αυτή τη χρονιά οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ημέρας 
παρακολούθησαν τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών του Ερυθρού 
Σταυρού. Τα σεμινάρια  είχαν διάρκεια 12 ωρών και πραγματοποιήθηκαν 
στο χώρο του Κέντρου. Στο τέλος της εκπαίδευσης απονεμήθηκαν 
πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μέσα Μαΐου και όλοι πια αναμένουν την 
Καλοκαιρινή εξόρμηση. Αυτή τη χρονιά 
προορισμός είναι ο Μαραθώνας. Ο γραφικός 
οικισμός της Αττικής, με τα ταβερνάκια στη 
παραλία και τη μαγευτική θέα στη λίμνη. 



www.novartis.gr

Αυτές οι τραγικές διαπιστώσεις ευαισθητοποίησαν 
τη Novartis να καθιερώσει προγράμματα κοινωνι-
κής προσφοράς που απευθύνονται σε εκατομμύρια 
συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η Novartis έχει συνυπογράψει την Οικουμενική 
Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN 
Global Compact) και είναι η πρώτη εταιρεία στην 
Ευρώπη στην οποία απονεμήθηκε το Αριστείο 
Εταιρικής Φιλανθρωπίας (Excellence in Corporate 
Philanthropy Award). 
Το 2009, η Novartis διέθεσε το ποσόν των 1,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για φαρμακευτική περί-
θαλψη 80 εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως.
Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), η Novartis προσφέρει δωρεάν φάρμακα σε 4 
εκατομμύρια πάσχοντες από τη λέπρα. Επιπλέον, έχει 
προμηθεύσει σε 40 χώρες που μαστίζονται από την 
ελονοσία περισσότερες από 300 εκατομμύρια φαρ-
μακευτικές θεραπείες σε τιμή κόστους, βοηθώντας 
να σωθούν 750.000 πάσχοντες. Για την αντιμετώπιση 
της φυματίωσης, προσφέρει δωρεάν σταθερό συν-
δυασμό αντιφυματικών φαρμάκων για τη θεραπεία 
500.000 ασθενών. 
Το Ίδρυμα Novartis για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Novartis Foundation for Sustainable Development) 
με εντυπωσιακό έργο εδώ και 30 χρόνια, υπογραμ-
μίζει τη δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε φαρμακευ-
τική περίθαλψη, να συμβάλουμε ενεργά στην εξά-
λειψη της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, 
ενισχύοντας προγράμματα εκπαίδευσης του πληθυ-
σμού, οικιστικής ανάπτυξης, ψυχολογικής υποστήρι-
ξης ορφανών παιδιών και βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης σε πολλές χώρες του κόσμου.
Το Ινστιτούτο Τροπικών Νόσων της Novartis 
(Novartis Institute for Tropical Diseases), ένα υπερ-
σύγχρονο βιο-ιατρικό ερευνητικό κέντρο με έδρα τη 

Σιγκαπούρη, εστιάζεται στην εξελιγμένη έρευνα και 
ανακάλυψη φαρμάκων για τον δάγγειο πυρετό, την 
ελονοσία και τη φυματίωση, και τα οποία θα δια-
τεθούν αφιλοκερδώς σε απόρους ασθενείς που τα 
έχουν σοβαρή ανάγκη.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την 
εξαιρετική προσπάθεια συμβάλλοντας με όλες μας 
τις δυνάμεις σε ένα καλύτερο αύριο των συνανθρώ-
πων μας.

Εταιρική Ευθύνη και Κοινωνική Αλληλεγγύη
• Ένας στους τέσσερις κατοίκους του πλανήτη μας λιμοκτονεί
• Ένας στους τρεις ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε περίθαλψη
  και φαρμακευτική αγωγή
• Κάθε χρόνο, δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση
• Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από ελονοσία
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