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ΤΕΥΧΟΣ 19, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010



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
fax: 210 6012239
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
3.500 τεύχη

Δημιουργικό - Επιμέλεια 
Παραγωγής

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

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται πολύ 
για τις απόψεις των αναγνωστών του 
περιοδικού.
Μη διαστάσετε να μοιραστείτε τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις απορίες 
σας μαζί μας! Στείλτε τα κείμενά σας 
στη διεύθυνση της Εταιρείας μας 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,  

Με εξαιρετική χαρά σας ανακοινώνω την επίτευξη ενός ακόμα σημαντικού 
στόχου για την Εταιρεία μας:
Σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, ο οποίος μας παραχωρεί δωρεάν έναν 
πολύ ωραίο χώρο πίσω από το ΙΑΣΩ, προχωράμε στην έναρξη λειτουργίας νέου 
Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αντίστοιχες 
δομές απουσιάζουν παντελώς από τη ευρύτερη περιοχή των βορείων 
προαστίων, την οποία και θα εξυπηρετεί το νέο Κέντρο Ημέρας. Το μνημόνιο 
συνεργασίας θα υπογραφεί στα μέσα Σεπτεμβρίου και εντάσσεται στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων της Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2010.

Φέτος, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση και τη 
συμμετοχή σας. Γιατί μόνο με τη δική σας υποστήριξη θα μπορέσουμε να 
διεκδικήσουμε από την Πολιτεία δομές και υπηρεσίες για τους ανοϊκούς 
ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Σας περιμένω όλους, λοιπόν, την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010 στις 10:30 
το πρωί στο Σύνταγμα, στην έξοδο του Μετρό. Θα περπατήσουμε μέχρι το 
Ζάππειο και θα ενώσουμε τη φωνή μας, ώστε βήμα-βήμα οι προσπάθειές μας 
να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ 
και τις οικογένειές τους να έχουν θετικό αποτέλεσμα.

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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Κάθε - μικρή ή μεγάλη - προσφορά
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ στην προώθηση και την υποστήριξη των στόχων μας

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις μας
     για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και της Πολιτείας

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τις προσπάθειές μας για τη στήριξη των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ
     και των οικογενειών τους

ΟΙ ΤΡEΧΟΥΣΕΣ ΑΝAΓΚΕΣ ΜΑΣ:
• Κάλυψη ενοικίου για το Κέντρο Ημέρας ανοϊκών ασθενών στο Παγκράτι
• Έπιπλα  για το Κέντρο Ημέρας στο Παγκράτι
• Τρόφιμα για το γεύμα των ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Παγκρατίου & Πανόρμου
• Καύσιμα για την κίνηση του οχήματος μεταφοράς ασθενών στο Κέντρο Ημέρας 
• Καύσιμα για την μετακίνηση των επαγγελματιών υγείας του  προγράμματος «Φροντίδα στο σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς»
• Γραφική ύλη και αναλώσιμα για τις ομάδες εργοθεραπείας των ασθενών
• Κάλυψη δαπανών εκτύπωσης και αποστολής έντυπου υλικού 
   
   Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε

  Κάντε τώρα τη δωρεά σας

• Καλέστε από σταθερό ΟΤΕ   901 11 156 156 ΟΤΕ €3,68/κλήση

• Με ταχυδρομική επιταγή (συμπληρώστε στο έντυπο που θα βρείτε μέσα στο τεύχος τα στοιχεία σας
  και το χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια, καταθέστε την επιταγή στα ΕΛΤΑ).

• Με κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζα: Εθνικής Τράπεζας  180/480090-72
     Αlpha Bank - 341.00.232.0000.184
     Marfin Egnatia Bank - 264/0276711420

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών, ως Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, στηρίζεται 
μόνο στη συνδρομή των μελών, σε δωρεές και χορηγίες 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

ΧΡΕΙΑΖOΜΑΣΤΕ
τη στήριξή σας! 

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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ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2010
Για την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2010,
προγραμματίζουμε τις παρακάτω εκδηλώσεις:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2010

  14/9/2010   12:00

Στο Ξενοδοχείο Caravel, αίθουσα Athens view, Συνέντευξη Τύπου 
για το σκοπό του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ. 
Θα ανακοινωθούν νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τη 
θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ.  

  15/9/2010   18:30

Στο βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκης» παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος  «Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάιμερ» 
που απευθύνεται στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και 
βασίζεται στο παιδικό βιβλίο της Εταιρείας «Γιατί η γιαγιά μου δεν 
θυμάται το όνομά μου;». 
 
  16/9/2010   13:00

Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
για τη λειτουργία του νέου Κέντρου Ημέρας  για ανοϊκούς 
ασθενείς σε χώρο που παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο 
Αμαρουσίου. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης 
και η Πρόεδρος της Εταιρείας  Νόσου Alzheimer & Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών Δρ. Π. Σακκά.

  18 - 21/9/10 

Περίπτερο στο Μετρό του Συντάγματος, το οποίο θα λειτουργεί 
9:00-21:00. Ειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας και εκπαιδευμένοι 
εθελοντές θα μοιράζουν έντυπο ενημερωτικό υλικό και θα δίνουν 
πληροφορίες για τη νόσο Αλτσχάιμερ, για τις υπάρχουσες  δομές 
και υπηρεσίες στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

  19/9/10

Συμβολική πορεία με κεντρικό σύνθημα “Νόσος Αλτσχάιμερ: την 
αντιμετωπίζουμε βήμα - βήμα”, για τρίτη 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 στους 
αρμόδιους  Υπουργούς. 



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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Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την Άνοια είναι το γήρας, η αύξηση 
της ηλικίας. Ο παράγοντας αυτός είναι μη τροποποιήσιμος και όλοι ευχόμαστε 
να ζήσουμε μεν πολλά χρόνια αλλά χωρίς να πάθουμε κάποια μορφή Άνοιας!

Η συχνότητα της κληρονομικής Άνοιας είναι περίπου 1% - 2% μεταξύ των 
ατόμων που πάσχουν από κάποιο είδος νευροεκφυλιστικής Άνοιας (1% για τη 
Νόσο Αλτσχάιμερ και έως 10% για τις μετωποκροταφικές Άνοιες και τις άλλες 
εγκεφαλοπάθειες όπως η  Νόσος των τρελών αγελάδων.

Ειδικότερα, η Νόσος Αλτσχάιμερ κληρονομείται σε μικρό ποσοστό και τότε 
αφορά σε άτομα νεότερης ηλικίας (προγεροντικές μορφές που είναι ιδιαίτερα 
σπάνιες).  Η επίπτωση της Νόσου Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης (ηλικίες  40-65 
ετών) είναι 40/100.000 και της οικογενούς πρώιμης έναρξης ακόμη μικρότερη, 
5/100.000. Η όψιμης έναρξης σποραδική Νόσος Αλτσχάιμερ (ηλικίες  > 65 
ετών) έχει επίπτωση 5.000/100.000). 

Το οικογενειακό ιστορικό αποτελεί επίσης κύριο παράγοντα κινδύνου για 
την εμφάνιση της Νόσου Αλτσχάιμερ. Στην πραγματικότητα, η κληρονομική 
Νόσος Αλτσχάιμερ οφείλεται σε αυτοσωμική επικρατούσα κληρονομικότητα 
ή πιθανότερα σε πολλαπλούς γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες 
δηλαδή, όχι ένα κύριο παθογενετικό γονίδιο, αλλά πολλά μικρότερα γενετικά 
ελλείμματα που συσσωρεύονται. Μέχρι σήμερα έχουν  αναγνωρισθεί τρία 
γονίδια υπεύθυνα για τις προγεροντικές μορφές της Νόσου. Η σημασία των 
παραπάνω παραγόντων δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς γιατί  πολλά 
ηλικιωμένα άτομα πεθαίνουν από άλλα αίτια πριν η νόσος εμφανιστεί. 

Σήμερα με τις προόδους της Μοριακής Βιολογίας, οι επιστήμονες μελετούν 
πολλά καινούρια υποψήφια παθογενετικά και προδιαθεσικά γονίδια για τη 
Νόσο Αλτσχάιμερ και σύντομα θα έχουμε περισσότερα και ακριβέστερα 
δεδομένα για την παθογένεια της Νόσου. 

Συνολικά, ο κίνδυνος νόσησης των πρώτου βαθμού συγγενών των ατόμων 
με Νόσο Αλτσχάιμερ είναι 3-4 φορές μεγαλύτερος από τα άτομα χωρίς 
οικογενειακό ιστορικό.

Η Νόσος Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης είναι μια σπάνια μορφή, που επηρεάζει 
μόνο το 5% περίπου των ασθενών. Μερικά περιστατικά πρώιμης έναρξης 
οφείλονται σε τρία ταυτοποιημένα κληρονομικά γονίδια. Η κληρονομική 
Νόσος Αλτσχάιμερ ακολουθεί σχήμα αυτοσωμικής επικρατούσας 
κληρονομικότητας, δηλαδή, ο απόγονος ενός γονέα με κληρονομική νόσο 
έχει 50% πιθανότητα να νοσήσει και ο ίδιος. 

Διάφορα προδιαθεσικά γονίδια μπορούν να συμβάλουν στη νόσο 
Αλτσχάιμερ όψιμης έναρξης (μετά τα 65).Το ευρύτερα μελετημένο γονίδιο 
είναι η απολιποπρωτεΐνη E (ApoE).Το γονίδιο αυτό βρίσκεται στο χρωμόσωμα 
19 και κωδικοποιεί την πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της 
χοληστερόλης. Η μορφή 4 της Apo E βρίσκεται στο 40-80% όλων των 
ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ. 

Οι επιστήμονες έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας εξετάσεις αίματος για την 
ανίχνευση προδιαθεσικών αλλά και μερικών παθογενετικών παραγόντων 
της Νόσου Αλτσχάιμερ. Οι εξετάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ακριβές, γίνονται 
μόνο σε ειδικά κέντρα και εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις  δε μπορούν να 
προβλέψουν ποιος θα εμφανίσει τη νόσο. 

Επιπλέον, επειδή  συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης και ριζικές θεραπείες 
για τη Νόσο Αλτσχάιμερ δεν υπάρχουν ακόμη, οι περισσότεροι επιστήμονες 
συστήνουν να μη γίνονται εξετάσεις ανίχνευσης σε υγιή άτομα ακόμη και αν 
είναι συγγενείς ασθενών.

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - ψυχίατρος

Άνοια &
Κληρονομικότητα
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ΦΙΛΟΙ:  Μαρία Σταμούλη
  Αχιλλέας Μακρόπουλος
  Ιωάννης Κεντρωτής
  Λάουρα Αλιμπράντη
  Comergon ΑΕ
  ΕΜΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ:  

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ:

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ:  Α. Βγενόπουλος & Συνεργάτες εις μνήμη Φαίδρας Πασχαλίδου
  Θεοδώρα Καλαϊτζάκη εις μνήμη Αναστάσιου Μπουργασλή

           
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

  901 11 156 156 ΟΤΕ €3,68/κλήση

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.

ΟΜΥΛΕ
Εκδόσεις Κ. Παπαδόπουλος ΑΕ
Έλλη Παπαβασιλείου 
Πελαγία Μπότση
Ε. Πιπεράκη
Mediatel AE

itrack
Ακτιος
KMOΠ
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Διαταραχές μνήμης: πότε θα πρέπει να μας ανησυχήσουν;
Στις μέρες μας, με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, 
συναντούμε στην κλινική πράξη όλο και περισσότερους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας που παραπονούνται για δυσκολίες στη μνήμη και 
ανησυχούν για τη νοητική τους υγεία ή και στους οποίους τίθεται 
διάγνωση κάποιου ανοϊκού συνδρόμου. Η παλαιότερη άποψη που 
υποστήριζε ότι είναι φυσιολογικό το να ξεχνούν οι ηλικιωμένοι, έχει 
ανατραπεί. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι η συχνότητα της 
Άνοιας αυξάνεται ραγδαία με την πάροδο της ηλικίας. 

Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι η λειτουργία της μνήμης εκπίπτει, 
όπως και ότι ορισμένου βαθμού εγκεφαλική ατροφία είναι 
αναμενόμενη με την πάροδο του χρόνου σε όλους τους ανθρώπους. Πιο 
συγκεκριμένα μειώνεται η ταχύτητα επεξεργασίας και αποθήκευσης 
των πληροφοριών, έτσι ώστε να χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για 
να μάθουμε και να ανακαλέσουμε μία νέα γνώση. 

Ευλόγως λοιπόν τίθεται το ερώτημα: πότε οι δυσκολίες της μνήμης 
ξεπερνούν εκείνο το κριτικό όριο του φυσιολογικού γήρατος και 
αρχίζουν να θεωρούνται εν πολλοίς «παθολογικές»;

Το πρώτο σύμπτωμα της νόσου Αλτσχάιμερ, που είναι η συχνότερη 
μορφή Άνοιας,  είναι η έκπτωση της πρόσφατης επεισοδικής 
μνήμης, δηλαδή η μείωση της ικανότητας συγκράτησης πρόσφατων 
γεγονότων και πληροφοριών. Έτσι, σπανιότερα ο ίδιος ο ασθενής 
και συνηθέστερα οι οικείοι του, θα παραπονεθούν ότι ρωτά συνεχώς 
τα ίδια πράγματα ή επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες, ή ακόμη ότι 
χάνει τα προσωπικά του αντικείμενα, καθώς δεν θυμάται που τα είχε 
τοποθετήσει αρχικά. Το σύμπτωμα αυτό από μόνο του δε θέτει τη 
διάγνωση της Άνοιας. Μπορεί,  για παράδειγμα, να είναι ενδεικτικό μίας 
προ-νοσηρής κατάστασης που ονομάζεται Ήπια Νοητική Διαταραχή. 
Ο γιατρός που θα κληθεί να εξετάσει τον ασθενή θα θέσει τη σωστή 
διάγνωση. 
 
Ο ασθενής μπορεί να παραπονεθεί ότι ξεχνά ονόματα γνωστών του 
προσώπων ή ότι δυσκολεύεται να βρει τις λέξεις για να πει αυτό 
που θέλει. Αυτό συμβαίνει, διότι παραβλάπτεται εκείνο το είδος της  
μνήμης που μας βοηθά να συνδέουμε το αντικείμενο, το πρόσωπο 
ή την αφηρημένη έννοια με το όνομά τους, επηρεάζοντας έτσι τη 
λειτουργία του λόγου. 

Μία άλλη λειτουργία που παραβλάπτεται σχετικά πρώιμα είναι 
η σύνθετη λειτουργικότητα. Ενώ στα πρώτα στάδια το άτομο τα 
καταφέρνει ικανοποιητικά στην καθημερινότητά του, πιο σύνθετες 
δραστηριότητες, στις οποίες όμως μέχρι τώρα ανταπεξερχόταν 
πλήρως, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση των φορολογικών 
δηλώσεων, τώρα τον δυσκολεύουν.

Σε κάποιο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ, αλλά και πολύ πρώιμα σε 
άλλα είδη Ανοιών όπως είναι οι μετωποκροταφικές Άνοιες, το πλέον 
έκδηλο σύμπτωμα μπορεί να είναι η μεταβολή της προσωπικότητας, 
ακόμη και αν  η μνήμη του ασθενούς φαίνεται να είναι άθικτη. 
Μπορεί κάποιος να γίνει ευερέθιστος ή υπερβολικά εύθυμος, να 
χάσει την κοινωνική του χάρη και τις αναστολές του φέρνοντας  
κάποτε σε δύσκολη θέση τους οικείους του, να εμφανίζει απάθεια 
έναντι προηγουμένως ευχάριστων ενασχολήσεων, απόσυρση από  
τις κοινωνικές δραστηριότητες του ή  να ταλαιπωρείται από έμμονες 
ιδέες ή ψευδαισθήσεις.

Εν τέλει στην Άνοια, τα νοητικά και λειτουργικά ελλείμματα προκαλούν 
δυσκολίες, αρχικά στις πιο πολύπλοκες και στη συνέχεια και στις πιο 
απλές καταστάσεις της ζωής.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν νοσήματα που μπορούν να 
υποδυθούν ανοϊκή συνδρομή, όπως η κατάθλιψη που είναι αρκετά 
συχνή στους ηλικιωμένους.  Επίσης, παθολογικές καταστάσεις, όπως 
ο σακχαρώδης διαβήτης, αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει 
κάποιος Άνοια.

Αν εμφανισθούν κάποια από τα ανωτέρω συμπτώματα, θα πρέπει να 
απευθυνθούμε στον οικογενειακό γιατρό μας, ο οποίος θα κατευθύνει 
τον περαιτέρω έλεγχο και θα μας παραπέμψει στον ειδικό για να 
απαντηθεί το ερώτημα αν υπάρχει κάποια μορφή Άνοιας ώστε να 
λάβουμε εγκαίρως τη μέγιστη δυνατή, φαρμακευτική και μη, βοήθεια. 

Κύνθια Κονδύλη 
Νευρολόγος

Ιατρείο Μνήμης-Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια ραγδαία εξάπλωση 
των υπολογιστικών επιφανειών (surface computers), 
υπολογιστικών συστημάτων δηλαδή που επιτρέπουν στους 
χρήστες να αλληλεπιδρούν με άγγιγμα (touch) της επιφάνειας 
τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων 
αποτελούν οι οθόνες αφής που αξιοποιούνται σε πολλά σημεία 
πληροφόρησης (π.χ. σε λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, 
τραπεζικά ιδρύματα), καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
που λειτουργούν με αφή. Η διάδοση των παραπάνω συσκευών 
απορρέει από το γεγονός ότι οι χρήστες προτιμούν τις επιφάνειες 
αφής από τις παραδοσιακές διεπαφές, όπως είναι το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο. Η προτίμηση αυτή οφείλεται στο ότι προσφέρουν 
απλή και φυσική αλληλεπίδραση. 

Η φυσικότητα των υπολογιστικών συστημάτων αφής τα 
έχει καταστήσει ιδιαίτερα σημαντικά για τους ηλικιωμένους 
που επιθυμούν ή επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο 
υπολογιστικό σύστημα. Η αξιοποίησή τους επιτρέπει σε 
ηλικιωμένους, αλλά και νεότερους με μικρή σχετικά εξοικίωση με 
τις νέες τεχνολογίες, να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές με πολύ 
μεγαλύτερη ευκολία. Μάλιστα, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν 
συχνά σε ηλικιωμένους να εκτελούν ακόμα και σύνθετα 
προγράμματα, τα οποία θα ήταν αδιανόητο να χρησιμοποιήσουν 
με βάση τις παραδοσιακές διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή. 

Αρκετές προσπάθειες γίνονται τα τελευταία χρόνια για την 
εισαγωγή υπολογιστικών συστημάτων επιφανειών και αφής 
στα προγράμματα νοητικής άσκησης ηλικιωμένων, ασθενών 
που πάσχουν από Ήπια Νοητική Διαταραχή, αλλά και ασθενών 
που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Η 
αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων στα προγράμματα 

αυτά είναι επιθυμητή, μιας και επιτρέπει στον επαγγελματία 
υγείας να οργανώσει, να δομήσει και να παρακολουθήσει 
καλύτερα το πρόγραμμα, οδηγώντας έτσι στην προσφορά 
καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς. Παράλληλα, 
οι υπολογιστές παρέχουν δυνατότητες δημιουργίας πολλαπλών 
και διαφορετικών ασκήσεων που εκπαιδεύουν όλες τις νοητικές 
δυνατότητες του ηλικιωμένου, κεντρίζοντας παράλληλα το 
ενδιαφέρον του. 

Η αξιοποίηση υπολογιστών στο πλαίσιο προγραμμάτων 
νοητικής άσκησης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 
είναι ακόμα σχετικά περιορισμένη, αφού οι ηλικιωμένοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι τεχνολογικά «αναλφάβητοι». 
Παρόλα αυτά, πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα όπως τα 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) HERMES 
(www.fp7-hermes.eu) και ElderGames (www.eldergames.org), 
ανέδειξαν το γεγονός ότι οι υπολογιστές επιφάνειας μπορούν 
να δημιουργήσουν περιβάλλοντα υψηλής εργονομίας, στο 
πλαίσιο των οποίων οι ηλικιωμένοι μπορούν να απολαμβάνουν 
τη εκτέλεση νοητικών ασκήσεων μέσω υπολογιστή. 

Εμπνεόμενο από τα παραπάνω αποτελέσματα, το έργο SOCIA-
BLE (www.sociable-project.eu) έχει ως στόχο να οργανώσει 
πιλοτικά προγράμματα νοητικής άσκησης με βάση τεχνολογίες 
υπολογιστικών επιφανειών (surface computers) σε επτά νοσοκομεία 
και κέντρα υγείας για ηλικιωμένους, σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες 
(Ελλάδα, Νορβηγία, Ιταλία, Ισπανία). Το πρόγραμμα είναι συνολικής 
διάρκειας 36 μηνών και θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 350 
ηλικιωμένων και ασθενών με γνωστικές διαταραχές. Στην Ελλάδα 
το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά στο Ιατρείο Μνήμης του 
νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. 

Πρόγραμμα SOCIABLEΠρόγραμμα SOCIABLE
       ΟΙ ΝEΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ                ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα εγκατασταθεί στο 
Ιατρείο Μνήμης του ΥΓΕΙΑ τραπέζι-υπολογιστής επιφάνειας (Sur-
face table) που αποτελεί προϊόν της εταιρίας Microsoft, γνωστό 
και ως Microsoft Surface. Πρόκειται για μια επαναστατική 
υπολογιστική συσκευή που έχει τη μορφή τραπεζιού και επιτρέπει 
φυσική αλληλεπίδραση βάση κινήσεων των χεριών των χρηστών 
πάνω στην επιφάνεια, παρέχοντας έτσι στους χρήστες τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν εύκολα με ψηφιακά αντικείμενα 
και ψηφιακό περιεχόμενο. Η υπολογιστική αυτή συσκευή 
χαρακτηρίζεται ως συσκευή πολλαπλής αφής («multi-touch»), 
μια και μπορεί να ανταποκρίνεται σε πολλαπλά ταυτόχρονα 
αγγίγματα (ή εντολές) ενός ή/και περισσότερων χρηστών. 
Πέρα από τα πολλαπλά ταυτόχρονα αγγίγματα η υπολογιστική 
συσκευή επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση φυσικών και ψηφιακών 
εικονικών αντικειμένων, μια και είναι σε θέση να αναγνωρίζει και 
να αντιλαμβάνεται αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω στην 
επιφάνεια (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κάρτες αναγνώρισης, 
ταυτότητες, χαρτιά). 

Με βάση τις δυνατότητες πολλαπλών αγγιγμάτων και 
ταυτόχρονης αξιοποίησης φυσικών και εικονικών αντικειμένων, 
η επιφάνεια παρέχει πλούσιες δυνατότητες δημιουργίας 
καινοτομικών, αλλά και εργονομικών νοητικών ασκήσεων για 
ηλικιωμένους και ασθενείς που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 
της Άνοιας. Στο πλαίσιο του έργου, οι ηλικιωμένοι, ατομικά ή 
σε ομοιογενείς ομάδες, μαζί με έναν από τους επαγγελματίες 
υγείας του Ιατρείου Μνήμης του ΥΓΕΙΑ θα έχουν την ευκαιρία 
να διασκεδάσουν και παράλληλα να ασκήσουν τη μνήμη, την 
προσοχή, την κρίση και τις υπόλοιπες γνωστικές τους λειτουργίες 
μέσα από ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια διαφόρων 
επιπέδων δυσκολίας. Ο κάθε συμμετέχων θα ακολουθεί ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεδριών προσαρμοσμένο στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η σταθεροποίηση 
ή ακόμα και η βελτίωση της γνωστικής του κατάστασης. Επιπλέον, 
η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα προσφέρει στους ηλικιωμένους 
την ευκαιρία να ασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσω 
τις διαδικτυακής συναναστροφής με άλλους ανθρώπους της 
ηλικίας τους. 

Πέρα από την εγκατάσταση και αξιοποίηση του τραπεζιού στο 
Ιατρείο Μνήμης, το ΥΓΕΙΑ θα δώσει σε περιορισμένο αριθμό 
ασθενών τη δυνατότητα να εκτελούν νοητικές ασκήσεις και 
στο σπίτι τους. Για το σκοπό αυτό, σε επιλεγμένους ασθενείς θα 
δωθούν επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές (TabletPCs), στους 
οποίους θα εκτελείται κατάλληλο υποσύνολο των ασκήσεων του 
τραπεζιού Microsoft Surface.

Ένα παράδειγμα επιτραπέζιου
υπολογιστή επιφάνειας
απεικονίζεται στην
παρακάτω  εικόνα:

Το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ έχει σημαντική 
συμβολή τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην τελική επιλογή των 
νοητικών ασκήσεων. Το λογισμικό των ασκήσεων αναπτύσσει 
η εταιρία του ομίλου ΜΙG SingularLogic S.A (www.singular-
logic.eu). Οι δυνατότητές του τραπεζιού Microsoft Surface 
εξηγούνται αναλυτικά σε σειρά video που είναι διαθέσιμα στο 
σύνδεσμο: www.microsoft.com/surface/en/us/Pages/Experi-
ence/Videos.aspx.

Συνολικά, το έργο SOCIABLE αποτελεί μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τις τεχνολογικές 
εξελίξεις αναφορικά με τις διεπαφές επιφανειών. Το αποτέλεσμα 
της προσπάθειας αυτής θα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς που συμμετέχουν σε προγράμματα 
νοητικής άσκησης. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ICT PSP 
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/in-
dex_en.htm) με αριθμό συμβολαίου 238891. 

Στέλιος Παντελόπουλος 
Συντονιστής του Έργου SOCIABLE
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Η θεραπεία δια αναμνήσεων είναι μία παρέμβαση που εφαρμόζεται σε 
ασθενείς με Άνοια με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ο κύριος στόχος της 
παρέμβασης αυτής είναι η ανάκληση πληροφοριών και γεγονότων με τη 
βοήθεια διαφόρων μέσων (αντικειμένων, φωτογραφιών, μουσικής κ.α.) στο 
πλαίσιο ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος. Με τον τρόπο 
αυτό ενισχύεται η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, 
η αίσθηση της προσωπικής τους ταυτότητας και η ποιότητα της ζωής 
τους. Επιπλέον, με τους κατάλληλους χειρισμούς, ο ειδικός αξιοποιεί τις 
αναμνήσεις των ασθενών ώστε να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν. 

Το πρόγραμμα των Προσωπικών Ιστοσελίδων που εφαρμόστηκε στο 
Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας μας στο Παγκράτι το τελευταίο εξάμηνο 
είναι μία ανασκόπηση της ζωής των συμμετεχόντων. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα θεραπείας δια αναμνήσεων που εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά και οδήγησε στην κατασκευή των προσωπικών ιστοσελίδων 
των μελών της ομάδας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος οι προσωπικές ιστοσελίδες 
παραδόθηκαν στα μέλη της ομάδας σε CD, αλλά και τυπωμένες 
προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν στο σπίτι.

Οι προσωπικές ιστοσελίδες 
περιέχουν κείμενα που αναφέρονται στη ζωή των ασθενών, φωτογραφίες, 
βίντεο, ποιήματα και άλλα προσωπικά ενθύμια. Το υλικό συγκεντρώθηκε 
από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, σε μερικές περιπτώσεις με τη 
βοήθεια της οικογένειάς τους, αλλά και από το διαδίκτυο σε συνεργασία 
με τους επαγγελματίες υγείας που συντόνιζαν το πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος 10 ασθενείς που συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας. Στο τέλος του προγράμματος 
τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου 
να αξιολογηθεί το πρόγραμμα και η εφαρμογή του. Τα μέλη της ομάδας 
αναφέρουν υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από το πρόγραμμα και τις 
προσωπικές τους ιστοσελίδες. Θεωρούν ότι το πρόγραμμα βελτίωσε τη 
διάθεσή τους και την επικοινωνία τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 
Επιπλέον, θεωρούν ότι το πρόγραμμα δε θα ήταν το ίδιο ενδιαφέρον 
χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τέλος, όλοι δηλώνουν ότι 
θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους ιστοσελίδες στο σπίτι.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στο 20ο 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αλτσχάιμερ στο Λουξεμβούργο 
τον Οκτώβριο του 2010.

Νομική Καρπαθίου
Λογοθεραπεύτρια

Προσωπικές Ιστοσελίδες:
ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα θεραπείας δια αναμνήσεων 
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Δραστηριότητες 2010

Γυμναστική για το μυαλό: πόσο βοηθά στ’ αλήθεια;

Τα οφέλη της γυμναστικής είναι γνωστά εδώ και πολλές δεκαετίες. Κανείς 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ακόμα και η ήπιας έντασης σωματική 
άσκηση συμβάλλει καθοριστικά στο να διατηρήσουμε τη φυσική μας 
κατάσταση και να θωρακίσουμε την υγεία μας από πληθώρα νοσημάτων. 
Βέβαια, η γνώση δεν μετατρέπεται πάντοτε σε πράξη, με αποτέλεσμα 
πολλοί από εμάς να μεταθέτουμε την ενασχόληση με τη γυμναστική 
σε κάποιο ακαθόριστο χρονικό σημείο στο μέλλον. Τι γίνεται όμως με 
τη γυμναστική για το μυαλό; Θα ήμασταν το ίδιο αμελείς αν υπήρχαν 
επιστημονικές αποδείξεις ότι η πνευματική άσκηση βοηθά στο να 
διατηρήσουμε το μυαλό μας κοφτερό σαν ξυράφι και κυρίως, να το 
προστατεύσουμε από τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Τα καλά νέα είναι ότι οι αποδείξεις αυτές υπάρχουν. Δεκάδες είναι πλέον οι 
μελέτες που αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση με σύνθετες δραστηριότητες 
που απαιτούν από εμάς να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει 
συνδέεται άμεσα με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μία ανασκόπηση 22 τέτοιων μελετών 
έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που είτε είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είτε 
ασκούσαν το μυαλό τους συστηματικά είχαν 46% χαμηλότερη πιθανότητα 
να εμφανίσουν Άνοια. Τα αποτελέσματα των ερευνών λοιπόν ενθαρρύνουν 
όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μην αφήνουμε το μυαλό μας να 
τεμπελιάζει. Μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, από το διάβασμα και 
τα σταυρόλεξα, μέχρι την δια βίου μάθηση και την ενασχόληση με κάποιο 
χόμπι, αποτελεί εξαιρετική δυναμωτική τροφή για το μυαλό!

Το περπάτημα σίγουρα είναι ευεργετικό για το σώμα μας, η παρακολούθηση 
όμως ενός συγκεκριμένου προγράμματος άσκησης ειδικά διαμορφωμένου 
με βάση τις προσωπικές μας ανάγκες σε ένα γυμναστήριο είναι πολύ πιο 
αποδοτική. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική άσκηση, η ένταση της 
οποίας έχει διαβαθμίσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα που επιλέγουμε. 
Αν πραγματικά θέλουμε να γυμνάσουμε συστηματικά το μυαλό μας και 
να το δυναμώσουμε όσο περισσότερο γίνεται, τότε η γνωστική άσκηση 
(cognitive training στα αγγλικά) είναι η κατάλληλη επιλογή! 

Πρόκειται για τις γνωστές «ασκήσεις μνήμης» για τις οποίες γίνεται πολύς 
λόγος τελευταία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ασκήσεις που 
δεν ασκούν μόνο τη μνήμη όπως υπονοεί το όνομά τους, αλλά όλες τις 
γνωστικές μας λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της προσοχής, της 

αντίληψης, της κρίσης κλπ. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται είτε με μολύβι 
και χαρτί, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνήθως εκτός από 
πνευματική άσκηση προσφέρουν και διασκέδαση χάρη στην ποικιλία του 
περιεχομένου τους. Αν και τέτοιες ασκήσεις μπορεί κανείς να βρει τόσο σε 
βιβλία, όσο και στο ίντερνετ, τα οφέλη τους είναι πολύ σημαντικότερα στην 
περίπτωση που ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεδριών με 
την εποπτεία ειδικού, ο οποίος επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. 

Τα δομημένα προγράμματα γνωστικής άσκησης απευθύνονται κυρίως 
σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και ασθενείς που βρίσκονται 
στα αρχικά και μεσαία στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι έρευνες δείχνουν 
ότι η συστηματική συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα βοηθά στο να σταθεροποιηθούν ή ακόμα και 
να βελτιωθούν οι γνωστικές λειτουργίες των ασθενών που σε αντίθετη 
περίπτωση θα παρουσίαζαν αργή πτωτική πορεία. Φυσικά, σε καμία 
περίπτωση τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη 
φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο να ενισχύσουν το αποτέλεσμά της. 

Τα νεότερα δεδομένα σε σχέση με τη γνωστική άσκηση δείχνουν ότι 
ενδέχεται να είναι ωφέλιμη ακόμα και για τους υγιείς. Τα αποτελέσματα 
των ερευνών μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα θετικά, δεν θα είμαστε όμως 
σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι ασκήσεις μνήμης έχουν τη 
δύναμη να θωρακίσουν τον εγκέφαλο των υγιών ηλικιωμένων ενάντια 
τη νόσο Αλτσχάιμερ παρά μόνο σε λίγα χρόνια από τώρα. Μέχρι τότε, 
αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε έναν πιο δραστήριο 
τρόπο ζωής, εμπλουτισμένο με περισσότερες ευκαιρίες να ασκήσουμε 
το μυαλό μας. 

Αν και ακόμα υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή και 
την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων γνωστικής άσκησης, θα 
πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σύνδεση μεταξύ της αυξημένης πνευματικής 
άσκησης και της μειωμένης πιθανότητας εμφάνισης Άνοιας είναι 
δεδομένη. Ας γυμνάσουμε λοιπόν όλοι το μυαλό μας, με όποιο τρόπο ο 
καθένας προτιμά, για να προστατευθούμε από τη νόσο Αλτσχάιμερ!

Όλγα Λυμπεροπούλου, MSc
Γνωστική νευροψυχολόγος
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Ο επαγγελματίας υγείας απέναντι στη φθίνουσα πορεία των ανοϊκών συνδρόμων
O ρόλος των επαγγελματιών υγείας που αποφασίζουν να εμπλακούν με το 
χώρο της Άνοιας είναι πολυδιάστατος και απαιτητικός. Οι επαγγελματίες 
υγείας είναι εκείνοι στους οποίους ασθενείς και φροντιστές απευθύνονται 
για τη διάγνωση και εκείνοι που αναλαμβάνουν να επιλέξουν την κατάλληλη 
θεραπεία. Σε συγκεκριμένα πλαίσια, όπως τα κέντρα ημέρας ή οι μονάδες 
χρόνιας και βραχείας διαβίωσης, οι επαγγελματίες υγείας επωμίζονται το έργο 
της οργάνωσης και του συντονισμού μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ακόμα, είναι εκείνοι που παρεμβαίνουν 
σε κατάσταση κρίσης και που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ασθενών για 
κάποιο διάστημα. 

Η ενασχόληση με ασθενείς που πάσχουν από Άνοια εγείρει συχνά έντονα 
συναισθήματα. Η επαφή με τους ηλικιωμένους που στερείται της τυπικότητας, 
είναι αυθόρμητη και αποπνέει ζεστασιά και οικειότητα. Η φροντίδα που 
παρέχει ο επαγγελματίας υγείας εισπράττεται τόσο από τους ασθενείς, όσο και 
από τους φροντιστές τους και ανταποδίδεται στο μέγιστο. Οι σχέσεις γίνονται 
στενές και οι επαγγελματίες υγείας απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη που τους 
δείχνουν και την ευγνωμοσύνη που εισπράττουν για το έργο τους.

Στον αντίποδα αυτών, η ενασχόληση με την ασθένεια φέρνει τους 
επαγγελματίες υγείας σε επαφή με αρνητικά συναισθήματα όπως αυτά της 
θλίψης, του άγχους, των τύψεων, της οργής και της εξουθένωσης.

Θλίψη: Οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται καθημερινά σε επαφή με 
ανοϊκούς ασθενείς κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα έρθουν αντιμέτωποι με τη 
θλίψη τους. Τη θλίψη για την ασθένεια που εξελίσσεται παρά τις προσπάθειες 
που καταβάλουν για να την καθυστερήσουν, για την αλλαγή και την επιδείνωση 
μιας ήδη δύσκολης κατάστασης, για το δυσβάσταχτο φορτίο που επωμίζονται 
οι φροντιστές, για την απώλεια ενός ασθενή που παρακολουθούσαν από τα 
αρχικά στάδια της νόσου. 

Άγχος: Οι απαιτητικές συνθήκες, οι απρόβλεπτοι παράγοντες και η 
υπευθυνότητα που απαιτεί η ενασχόληση με τον άνθρωπο που ασθενεί 
αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες που κάνουν πολύ πιθανή την εμφάνιση 
άγχους. Το άγχος ξεκινά από την έντονη προσπάθεια του επαγγελματία υγείας 
να φανεί επαρκής και εξελίσσεται σε  αγωνία για την πορεία του κάθε ασθενή 
και τη δυνατότητα της οικογένειας να παρέχει την κατάλληλη πλαισίωση και 
στήριξη. Πρόκειται για ένα συναίσθημα που πολύ συχνά αγγίζει τα βαθύτερα 
κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως το άγχος για τα επικείμενα γηρατειά 
και το άγχους του θανάτου.

Τύψεις: Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι πολύ συχνά συμβουλευτικός  
και εκπαιδευτικός. Αυτοί καλούνται να βοηθήσουν τους φροντιστές να 
ανταπεξέλθουν στις πρακτικές δυσκολίες που θα συναντήσουν και προτείνουν 
να εναλλακτικές λύσεις. Πολλές φορές ένας λάθος χειρισμός αρκεί  για να 
συρρικνώσει την επαγγελματική τους υπόσταση. Ο επαγγελματίας υγείας 
αισθάνεται ότι φάνηκε κατώτερος των καταστάσεων επειδή δεν κατάφερε να 
προβλέψει και να αποτρέψει τον κίνδυνο. Τότε είναι που μοιάζει ανήμπορος 
να απαλλαγεί από τις τύψεις.

Οργή και ματαίωση: Δεδομένης της φθίνουσας πορείας της Άνοιας, καμία 
παρέμβαση δεν επαρκεί για να σταματήσει οριστικά και αμετάκλητα την 
επιδείνωση των συμπτωμάτων. Οι επαγγελματίες υγείας προσπαθούν 
να τροποποιούν τις παρεμβάσεις τους ώστε να καλύπτουν τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασθενών. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της νόσου 
είναι τέτοια που συχνά οι κόποι και οι προσπάθειες θα ματαιωθούν. Οι ίδιοι 
οι επαγγελματίες θα αμφισβητήσουν το ρόλο και το έργο τους. Θα θυμώσουν 
με τον εαυτό τους, συχνά θα θυμώσουν και με τους ασθενείς και τελικά θα 
κληθούν να συμβιβαστούν μπροστά στα νέα δεδομένα.

Εξουθένωση: Η προσπάθεια για προσφορά, για να δώσει ο καθένας ό,τι 
καλύτερο έχει από γνώσεις, τεχνικές, συναίσθημα, το αδιάκοπο «παρών» 
χωρίς όρια, είναι πιθανό να  οδηγήσουν σε επαγγελματική εξουθένωση. Τότε 
είναι που οι επαγγελματίες υγείας βιώνουν κενό, ακατάπαυστη κούραση 
και απώλεια ενδιαφέροντος. Δεν βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάποτε 
υπηρετούσαν με πάθος και ορμή.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι όχι μόνο οι ασθενείς και οι φροντιστές, 
αλλά ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την Άνοια έχουν 
ανάγκη από στήριξη. Χρειάζονται βοήθεια ώστε να διαχειριστούν όλα αυτά 
τα συναισθήματα και να επαναπροσδιορίσουν τα όρια της προσφοράς. Έχουν 
την ανάγκη να τοποθετήσουν σαφή όρια ανάμεσα στις δυνατότητές τους και 
στους περιορισμούς που θα συναντήσουν δουλεύοντας με ηλικιωμένους 
ασθενείς. Πρέπει να βοηθηθούν ώστε να είναι σε θέση να σταθούν σε όλα 
εκείνα που απολαμβάνουν από την ενασχόλησή τους με τους ανθρώπους 
και όχι σε εκείνα που τους πληγώνουν. Τέλος, είναι σημαντικό να νιώθουν την 
ασφάλεια ότι το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται τους παρέχει τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, αλλά και το χώρο για να αποφορτιστούν.

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Ψυχολόγος

Συχνά λέγεται, πως σε μια χρόνια νόσο όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ δεν 
πάσχει μόνο ο ασθενής, αλλά πλήττεται όλη η οικογένεια και ιδιαίτερα οι 
κύριοι φροντιστές. 

Η παροχή μακροχρόνιας φροντίδας σε ανοϊκούς ασθενείς από ανθρώπους 
που βρίσκονται σε στενή σχέση μαζί τους, μπορεί να αποτελέσει ένα 
εξαιρετικά μεγάλο και άνισα κατανεμημένο βάρος, μετατρέποντας με 
αυτό τον τρόπο μια σχέση αγάπης σε μέγιστη πηγή άγχους και στρες. Οι 
περισσότεροι μη επαγγελματίες φροντιστές  ασθενών με Άνοια -όπως οι 
σύζυγοι, τα παιδιά, αλλά και άλλοι στενοί συγγενείς και φίλοι- καλούνται 
να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα του ασθενή όπως δυσκολίες στο 
ντύσιμο, την ατομική υγιεινή και μετακίνηση, αλλά και πιο πολύπλοκα θέματα 
που έχουν να κάνουν με τη συστηματική παρακολούθησή του από γιατρό, τη 
διαχείριση οικονομικών και νομικών ζητημάτων κλπ. Αναμφισβήτητα λοιπόν, 
το συναισθηματικό, ψυχικό, αλλά και πρακτικό βάρος των φροντιστών είναι 
μεγάλο και η ανάγκη τους για βοήθεια μεγαλύτερη.

Τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας φροντιστής ως αντίδραση 
στην ανάληψη της φροντίδας ενός ατόμου με Άνοια είναι πολλαπλά και 
μολονότι εξατομικευμένα, συχνά εκδηλώνονται με τη μορφή άγχους ή 
ανησυχίας, λύπης, μοναξιάς, απομόνωσης, θυμού, ενοχών, απόγνωσης 
αλλά και ελπίδας. Αν και δεν υπάρχει ένας και μόνος τρόπος αντιμετώπισης 
αυτών των συναισθημάτων, η αναγνώριση και η μη κατακριτέα αποδοχή 
τους μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. 
Αρχικά, σημαντικό είναι να κατανοήσουμε πως οποιαδήποτε κατάσταση 
απειλεί την σταθερότητα και το «ευ ζην» του ατόμου μπορεί να 

προκαλέσει άγχος και στρες. Στην προκειμένη περίπτωση, η φροντίδα 
ενός ασθενή με Άνοια, αποτελεί από μόνη της ένα στρεσογόνο γεγονός, 
καθώς ο φροντιστής που έχει την έγνοια του ασθενούς, μαζί με τα 
πιθανά καθημερινά απρόοπτα έρχεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο 
και συχνά εξουθενωτικό έργο. Επιπλέον, όταν ο φροντιστής ανησυχεί 
για την ικανότητά του να ανταπεξέλθει μπροστά στις απαιτήσεις των 
καταστάσεων ή όταν αισθάνεται πως δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί 
στο μέλλον, το άγχος του αυξάνεται ολοένα περισσότερο. 

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του άγχους 
παίζει η ρεαλιστική αξιολόγηση και επιστράτευση των δυνατοτήτων που 
έχει ο ίδιος ο φροντιστής. Αναγνωρίστε πως είστε σε θέση να ελέγξετε 
και να ανταποκριθείτε άμεσα στο αυξανόμενο άγχος που βιώνετε με το 
να υιοθετήσετε μια ενεργητική στάση μπροστά στην κατάσταση που 
ξεδιπλώνεται. Μην κρατάτε τα συναισθήματα και τις ανησυχίες που 
έχετε για τον ευατό σας! Αντιθέτως, εκφράστε τα και επιζητήστε τακτική 
ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με την νόσο και την θεραπευτική 
προσέγγισή της, μιλώντας με τους ειδικούς, αλλά και ανταλλάσσοντας 
απόψεις και εμπειρίες με άλλους φροντιστές που φέρουν το ίδιο φορτίο. 
Αυτές οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές 
διότι, επικεντρώνονται στην ενεργητική και άμεση επίλυση του 
προβλήματος η οποία επιτρέπει το ξεκαθάρισμα παρανοήσεων, καθώς 
και την πρόληψη περαιτέρω προβλημάτων..

Πέρα από τον παράγοντα του άγχους, σημαντικό επίσης είναι να μπορείτε 
να χειρίζεστε κατάλληλα το συναίσθημα της μοναξιάς ή και κοινωνικής 

Τα συναισθήματα των φροντιστών:
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Δημιουργώντας ευκαιρίες για πνευματική άσκηση
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει την αξία των μη 
φαρμακευτικών θεραπειών που στόχο έχουν τη διατήρηση της αυτονομίας 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Άνοια. Το ενδιαφέρον για 
την εφαρμογή προγραμμάτων νοητικής ενδυνάμωσης σε ανοϊκούς ασθενείς 
είναι αποτέλεσμα μελετών που υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή σε τέτοιου 
είδους δομημένες δραστηριότητες έχει θετική επίδραση τόσο στις νοητικές 
λειτουργίες (όπως είναι η μνήμη, η κρίση, ο λόγος, η προσοχή, η αφαιρετική 
σκέψη), όσο και στην ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων. 
Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης συνήθως προσφέρονται σε δομές 
όπως είναι τα Κέντρα Ημέρας και τα ειδικά Ιατρεία Μνήμης, η δυνατότητα 
όμως συμμετοχής σε αυτά δεν είναι πάντα εφικτή για διάφορους λόγους που 
μπορεί να σχετίζονται με το κόστος της συμμετοχής (στην περίπτωση των 
ιδιωτικών δομών), την περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης  των ασθενών 
κλπ. 

Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι φροντιστές ασθενών με γνωστικές 
διαταραχές είναι ότι υπάρχουν απλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 
κινητοποιήσουμε νοητικά τον ασθενή στο σπίτι και να τον βοηθήσουμε να 
παραμείνει δραστήριος πνευματικά, ακόμα και αν δεν έχει την ευκαιρία να 
συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης.

Αρχικά, είναι σημαντικό η προσπάθεια κινητοποίησης να γίνεται τις ώρες που 
υπάρχει ησυχία στο σπίτι κι ο ασθενής είναι σχετικά ξεκούραστος και ήρεμος. 

Είναι προτιμότερο οι δραστηριότητες που θα επιλέξουμε να είναι σε αρμονία 
με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του ασθενή, ώστε να αυξηθεί το 
κίνητρό του για συμμετοχή και η ευχαρίστηση που θα εισπράξει από την 
όλη διαδικασία. Επίσης, θα πρέπει να ποικίλλουν ως προς το περιεχόμενο, 
τη διάρκεια και το επίπεδο δυσκολίας, για να κρατούν το ενδιαφέρον του 
ασθενή ζωντανό. 

Ο κατάλογος με τις δραστηριότητες στις οποίες μπορούμε να εμπλέξουμε 
τον ασθενή είναι μακρύς. Μία ευχάριστη και ταυτόχρονα απαιτητική νοητικά 
δραστηριότητα είναι να δημιουργήσουμε μαζί με τον ασθενή λίστες. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε λίστες με τα βιβλία που έχει 
διαβάσει, τα μέρη που έχει επισκεφθεί ή που θα ήθελε να πάει, τα αγαπημένα 
του τραγούδια ή ακόμα μια λίστα με τα ονόματα των αγαπημένων του 
προσώπων. Οι λίστες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή 
για συζήτηση ανάμεσα στο φροντιστή και τον ασθενή. Εναλλακτικά, θα 
μπορούσαμε να εντάξουμε τις λίστες στην καθημερινότητα του ασθενή 
ζητώντας του να μας βοηθήσει να φτιάξουμε τη λίστα με τα απαραίτητα 
ψώνια στο σουπερ μάρκετ. Με τον τρόπο αυτό ασκούμε τη μνήμη, την 
προσοχή, αλλά και τη λειτουργικότητα του ασθενή καθώς τον ενθαρρύνουμε 
να εμπλακεί ενεργά στις καθημερινές δραστηριότητες του σπιτιού.  
Μια ακόμη ευχάριστη δραστηριότητα που παράλληλα ασκεί νοητικά τους 
ασθενείς είναι η ανάκληση γεγονότων του παρελθόντος. Φτιάχνοντας 
ένα λεύκωμα ή ένα κολλάζ με παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, 
παρακολουθώντας παλιές αγαπημένες ελληνικές ταινίες, συζητώντας με τον 
ασθενή για θέματα όπως τα παιδικά του χρόνια, το σχολείο και το επάγγελμά 
του ενθαρρύνουμε την ανάσυρση αναμνήσεων και δημιουργούμε μία 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για συζήτηση σε σχέση με το παρελθόν. Οι 
δραστηριότητες αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς εκτός 
των υπολοίπων πλεονεκτημάτων τους, τονώνουν την αυτοεκτίμηση του 
ασθενή δίνοντάς του την ευκαιρία να κάνει μία ανασκόπηση των όσων έχει 
βιώσει, και δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Το μόνο που χρειάζεται για να βοηθήσουμε τον ασθενή να ασκηθεί 
πνευματικά στο σπίτι είναι λίγη υπομονή, αρκετή φαντασία και πολλή αγάπη. 
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει τον 
ασθενή, θα δώσει χαρά στο φροντιστή και θα βελτιώσει τη μεταξύ τους 
επαφή.  

Ασπασία Νίκα
Ψυχολόγος

απομόνωσης που πολλοί από εσάς μπορεί να βιώνετε. Αναμφισβήτητα, 
η αφοσίωση και η φροντίδα που παρέχετε στον αγαπημένο σας ασθενή, 
αν και απαραίτητη, σας αφήνει λίγο ελεύθερο χρόνο για να επιδιώξετε 
την ενασχόλησή σας με άλλου τύπου ενδιαφέροντα τα οποία πιθανόν να 
απολαμβάνατε στο παρελθόν- πριν την εκδήλωση της νόσου. Παρόλα 
αυτά, είναι σημαντικό να μην παραμελείτε τις ανάγκες σας γιατί αυτό θα 
έχει επίπτωση στην ποιότητα φροντίδας που παρέχετε.  

Επίσης, προσπαθήστε να προσαρμοστείτε κατάλληλα στα αμφίδρομα 
συναισθήματα θυμού και ενοχών που μπορεί να νιώθετε. Αποδεχτείτε 
ότι είναι πολύ φυσικό να αισθάνεστε θυμωμένοι ή απογοητευμένοι και 
μοιραστείτε αυτά τα συναισθήματα με άλλους, που μπορούν να σας 
ακούσουν και να σας βοηθήσουν. Ο θυμός σας μπορεί να έχει πολλούς 
αποδέκτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βοηθάει να υπενθυμίζετε στον 
εαυτό σας ότι τον θυμό σας τον προκαλεί η νόσος και οι δυσκολίες 
που συνεπάγεται και όχι ο ασθενής ως πρόσωπο. Ας σημειωθεί εδώ ότι 
ορισμένες φορές κάποιοι φροντιστές νιώθουν τόσο θυμωμένοι που 
κινδυνεύουν να κάνουν κακό στο άτομο που φροντίζουν. Αν αισθάνεστε 
έτσι, θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα την βοήθεια ειδικού. 

Μια συνηθισμένη απόρροια του θυμού είναι το αίσθημα ενοχής, όταν 
ο φροντιστής νιώθει πως δεν αντέχει άλλο την κατάσταση που βιώνει, 
κατηγορεί τον εαυτό του ή τον ασθενή για τα προβλήματα που συναντάει 
και εξετάζει την πιθανότητα εισαγωγής του ασθενή σε ίδρυμα. Καλό είναι 
να αναγνωρίσετε πως αυτή η ενοχή σας προέρχεται από τη μη ρεαλιστική 
ιδέα που έχουν πολλοί φροντιστές ότι πρέπει να είναι ικανοί να τα κάνουν 

όλα τέλεια. Είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να υπενθυμίσετε 
στον εαυτό σας πως κάνετε ότι καλύτερο μπορείτε για τον ασθενή σας και 
προσφέρετε την καλύτερη φροντίδα που θα μπορούσατε εσείς να δώσετε.

Ενοχές μπορεί να νιώσετε και όταν ντρέπεστε για την ανάρμοστη 
συμπεριφορά του ασθενούς σε δημόσιους χώρους, η οποία  πιστεύετε 
ότι σας εκθέτει. Τόσο το συναίσθημα της ενοχής, όσο και της ντροπής 
μπορούν να αμβλυνθούν μιλώντας γι’ αυτά με άλλους φροντιστές που 
αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και ενημερώνοντας φίλους και 
γνωστούς σχετικά με την νόσο, έτσι ώστε να κατανοούν την συμπεριφορά 
του πάσχοντος.

Τέλος, ενώ προσπαθείτε να προσαρμοστείτε στην κατάσταση που βιώνετε 
και τις αλλαγές που παρατηρείτε στο αγαπημένο σας πρόσωπο, είναι 
πιθανόν να έρθετε αντιμέτωποι με ένα έντονο συναίσθημα λύπης ή βαθιάς 
στεναχώριας. Αυτή είναι η ψυχική αντίδραση ενός ανθρώπου που βιώνει 
μια απώλεια, πραγματική ή συμβολική. Εξαιτίας της νόσου αισθάνεστε 
ότι έχετε χάσει τον σύντροφο, γονέα, ή φίλο που γνωρίζατε. Βασανιστικές 
επανέρχονται οι αναμνήσεις και γίνονται οι συγκρίσεις με το παρελθόν. 
Αυτά τα συμπτώματα είναι θεραπεύσιμα, και γι’ αυτό πρέπει πάντα να λέτε 
στο γιατρό σας ότι φροντίζετε ένα άτομο με Άνοια. Επιπλέον, η εμπειρία 
έχει δείξει πως η συμμετοχή των φροντιστών σε ομάδες υποστήριξης 
είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. 
     

 Άννα-Μαρία Πλέσσα
Ψυχολόγος

αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση



Η σταδιακή απώλεια μνήμης της μητέρας μου με έφερε σε επαφή 
με το Κέντρο ανοϊκών ασθενών, στο Παγκράτι. Στην αρχή, βέβαια, 
ήθελα να απευθυνθώ σε ιδιώτη νευρολόγο μια και δεν πίστευα ότι 
ένα Kέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, θα έκανε 
υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά. Για καλή μου τύχη, το ραντεβού με τον 
ιδιώτη νευρολόγο αναβλήθηκε και μετά από επιμονή φίλων έκλεισα 
συνάντηση στο Κέντρο Ημέρας. 
Ξαφνιάστηκα ευχάριστα, όταν από το τηλέφωνο άκουσα μια ήρεμη, 
ζεστή, ανθρώπινη φωνή που δεν θύμιζε σε  τίποτα το γνωστό ψυχρό 
επαγγελματικό ύφος. Όταν μάλιστα μου είπαν ότι πρώτα θα εξετάσουν 
τη μητέρα μου ψυχολόγοι και μετά νευρολόγος, απόρησα, πώς στην 
Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. 
Γιατί όποιος μπαίνει σε αυτή την Οδύσσεια που λέγεται νόσος 
Αλτσχάιμερ, αμέσως διαπιστώνει την τρομερή έλλειψη υποδομών, 
νιώθει στο πετσί του την κοινωνική απομόνωση. Θεώρησα μάλιστα 
τόσο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό που προσφέρει 

το Κέντρο Ημέρας, που συμπλήρωσα την αίτηση εθελοντή που βρήκα 
στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 
Παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φροντιστές 
και τους εθελοντές, διαπίστωσα πόσο πολύτιμη βοήθεια παρέχουν. 
Γιατί όχι μόνο προσφέρουν πληροφορίες και γνώση σχετικά με το πώς 
να χειριστείς και να αντιμετωπίσεις το δύσκολο θέμα της φροντίδας 
των ανοϊκών ασθενών και του παραμελημένου εαυτού σου αλλά 
ουσιαστική στήριξη. 
Θέλησα να είμαι μέρος αυτής της καταπληκτικής δουλειάς, της ελπίδας 
και της προσφοράς, γιατί ειδικά στις μέρες μας, που βιώνουμε τέτοιες 
σαρωτικές αλλαγές στις κοινωνικές κατακτήσεις, ο εθελοντισμός και η 
κοινωνική αφύπνιση είναι η καλύτερη απάντηση στη μιζέρια και την 
απελπισία. Παραφράζοντας, μάλιστα, το γνωστό «μην κάνεις στους 
άλλους αυτό που δε θέλεις να σου κάνουν» γιατί να μην δοκιμάσουμε 
«το κάνε, πρόσφερε αυτό που θέλεις να σου συμβεί;».

Π. Α. 
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ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ
στις οικογένειες των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
διοργανώνει Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Υποστήριξης για εθελοντές και 
φροντιστές ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ. Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων 
αρχίζει την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, ώρα 6 μ.μ. στο Κέντρο Ημέρας για 
ανοϊκούς ασθενείς της Εταιρείας, στην οδό Μάρκου Μουσούρου 89 και 
Στίλπωνος 33 στο Παγκράτι. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ δίωρες συναντήσεις
με την παρακάτω θεματολογία:

HMEΡOMHNIA ΘΕΜΑ   

6/10/2010            Μνήμη - Άνοια  
   Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις 

13/10/2010  Είδη Άνοιας                                   
   Συμπτώματα - Εξέλιξη  
 
20/10/2010  Φαρμακοθεραπεία στην Άνοια            

27/10/2010 Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια 
      
3/11/2010   Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών (1)   
                                     Τρόποι επικοινωνίας 
          
10/11/2010 Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών (2)   
   Σίτιση-Κατάποση

24/11/2010         Το φορτίο των φροντιστών 

1/12/2010  Η άποψη του φροντιστή         
       

Οι φροντιστές των ανοϊκών ασθενών που παίρνουν μέρος στο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης καταρτίζονται υπεύθυνα, 
ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον ασθενή τους, ενώ παράλληλα 
έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τα προβλήματα, τις ανησυχίες 
και τις εμπειρίες τους με άλλους φροντιστές. Ενημερώνονται για τα 
προγράμματα λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας καθώς και για τις ομάδες 
ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης φροντιστών. 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν από 
ειδικευμένους γιατρούς, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας. 
Δηλώστε συμμετοχή στα τηλ. 210-7013271 εργάσιμες μέρες και ώρες 
και στο e-mail:  info@alzheimerathens.gr

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. 

 Kοινωνική Aφύπνιση

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».




