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Μαθήµατα
& συζήτηση

µε τους ειδικούς

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ω Ν

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Φροντίζουµε όσους φροντίζουν ασθενείς µε Αλτσχάιµερ

*Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής
Τηλεφωνήστε στο 9011 40 41 51
(χρέωση από σταθερό € 1,48/λεπτό, από κινητό € 1,97/λεπτό, περιλαµβάνει ΦΠΑ).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
. Πληροφορίες για τη νόσο Αλτσχάιµερ
. Θεραπευτικές προσεγγίσεις
. ∆ιαταραχές συµπεριφοράς
. Πρακτικά θέµατα φροντίδας

Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων - Αµφιθέατρο «Αντώνη Τρίτση» ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50, ΑΘΗΝΑ

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΛΗΝΕΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 . ώρες 10:00 - 14:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 . ώρες 10:00 - 19:00

Με την υποστήριξη της

Φροντίζουµε όσους φροντίζουν ασθενείς µε Αλτσχάιµερ



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 1.450 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,  

Ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς 
παγκοσμίως και τόσο οι κοινωνίες και τα ασφαλιστικά συστήματα,
όσο και οι οικογένειες προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 
αυτού του γεγονότος με την εκπόνηση Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων
Δράσης κατά της Νόσου Αλτσχάιμερ. 

Οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
συνολική διαχείριση της νόσου και των ανοϊκών συνδρόμων γενικότερα, 
προσφέροντας υποστήριξη και εκπαίδευση στους ασθενείς και τους 
φροντιστές τους.

Στη χώρα μας οι ανάγκες σε δομές και υπηρεσίες για ανοϊκούς ασθενείς είναι 
τεράστιες και πιεστικές και η οικονομική συγκυρία κάνει τα πράγματα ακόμα 
πιο δύσκολα. Ωστόσο το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης φαίνεται
να καθυστερεί και χρειάζεται συντονισμός και συνεχής προσπάθεια όλων μας 
για την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησής του.

Ενισχύστε την Εταιρεία μας και την Ελληνική Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ
συμμετέχοντας ενεργά και δυναμικά στις εκδηλώσεις μας! 

 Ώρα για δράση!
Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer

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
2.000 τεύχη

Δημιουργικό - Επιμέλεια 
Παραγωγής

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

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται πολύ 
για τις απόψεις των αναγνωστών 
του περιοδικού. Μη διαστάσετε να 
μοιραστείτε τις γνώσεις, τις εμπειρίες 
και τις απορίες σας μαζί μας! Στείλτε τα 
κείμενά σας στη διεύθυνση της Εταιρείας 
μας ή στα e-mails μας: info@alzheimera-
thens.gr, kentroalz@ath.forthnet.gr
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Οι Εκδόσεις Εditions Synergie & η Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών παρουσιάζουν το βιβλίο της 
Φεντερίκα Καρατσιόλο, Alzheimer, ένα ταξίδι για δύο. 

Ο Φραντσέσκο ήταν ένα επιτυχημένος αρχιτέκτονας. Η σύζυγός 
του, η Φεντερίκα, εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ για τα Ηνωμένα 
Έθνη. Στο βιβλίο η Φεντερίκα διηγείται πώς άλλαξε η ζωή τους 
μετά τη διάγνωση, τις εμπειρίες από τη φροντίδα προς το 
σύζυγό της και την επταετή μάχη της με τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έζησα στιγμές μεγάλης κατάρρευσης 
και, τότε, μια φωνή μέσα μου κραύγαζε:
“Ας τελειώσουν όλα αυτά!”, αλλά εγώ την ανάγκαζα να σωπάσει 
γιατί στην πραγματικότητα δεν ήθελα “όλα αυτά” να τελειώσουν. 
Ήξερα ότι αυτή θα είναι η ζωή μου στο εξής: θα υπάρχουν στιγμές 
πλήρους σύγχυσης αλλά και στιγμές μεγάλης χαράς, όταν ένα 
βλέμμα, ένα ξαφνικό χαμόγελο θα με ανταμείβουν, και με το 
παραπάνω, για τις καθημερινές μου δοκιμασίες. Ενώ το άγχος 
και η αγωνία μού ήταν οικεία συναισθήματα, δεν ήξερα πια τι 
σημαίνει ανία, γιατί ούτε ένα λεπτό της ημέρας δεν έμενα χωρίς 
απασχόληση. Ζούσα για κάτι, ζούσα για κάποιον. Νομίζω ότι 
πολύ σπάνια στο παρελθόν, αλλά ούτε και αργότερα, έχω νιώσει 
ένα τέτοιο αίσθημα πληρότητας, χωρίς ποτέ να αμφιβάλω για την 
ορθότητα των αποφάσεών μου.

Μετάφραση από τα Ιταλικά: Μυρτώ Γεωργίου - Νίλσεν
Εικαστικό εξωφύλλου: Rena TZOLAKIS

Η έκδοση περιλαμβάνει ένθετο σημείωμα
της Προέδρου της Εταιρείας Νόσου Alzheimer

και Συναφών Διαταραχών Αθηνών,
Δρ. Παρασκευής Σακκά, Νευρολόγου - ψυχιάτρου

Αποκλειστική διάθεση: Βιβλιοπωλείο Α.Χριστάκης,
Ιπποκράτους 10-12, 10679 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3607876
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ένα ταξίδι
                 για δύο...
ένα ταξίδι
                 για δύο...

Alzheimer:

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ €3.68 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ

901 11 156 156
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ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
των φροντιστών  ασθενών με άνοια

Ο όρος «φορτίο φροντιστών» έχει επικρατήσει διεθνώς και 
αφορά στα βάρη, σωματικά, συναισθηματικά ή οικονομικά 
που επωμίζονται οι φροντιστές ενός πάσχοντα από χρόνιο 
νόσημα που προκαλεί αναπηρία. Το ψυχολογικό, πρακτικό και 
οικονομικό φορτίο των φροντιστών των  ανοϊκών ασθενών 
είναι βαρύ και πολύπλευρο. Η πολιτεία οφείλει να βοηθήσει με 
τη δημιουργία δομών και υπηρεσιών για ανοϊκούς ασθενείς. 

Στη νόσο Αλτσχάιμερ μαζί με τον ασθενή πάσχει όλη η 
οικογένεια. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ανοϊκοί 
ασθενείς φροντίζονται στο σπίτι από τα μέλη των 
οικογενειών τους (σύζυγοι, παιδιά, αδέλφια). Στην Ελλάδα 
η οικογένεια διατηρεί την ευθύνη της φροντίδας των 
ασθενών ακόμη και όταν υπάρχουν επαγγελματίες βοηθοί 
ή νοσηλεύονται σε ιδρύματα.

Στους έγγαμους, χρέη κύριου φροντιστή αναλαμβάνει 
συνήθως ο ή η σύζυγος. Σε περιπτώσεις χηρείας, κάποιο από 
τα παιδιά , συχνότερα   οι κόρες ή οι νύφες αναλαμβάνουν την 
ευθύνη. Σε μια μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη σε οικογένειες 
ηλικιωμένων του Καναδά βρέθηκε ότι ο  μέσος όρος ηλικίας 
των φροντιστών ήταν το 62ο έτος. Το 36% από αυτούς ήταν  
μεγαλύτεροι  από 70 ετών.

Οι αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας των ανοϊκών ασθενών, 
επιδρούν στην υγεία των φροντιστών, επηρεάζουν τη συμ-
μετοχή τους σε κοινωνικές & επαγγελματικές  δραστηριότητες, 
περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους, κλονίζουν την κοινωνική 
τους θέση και απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια.
  
Η διάγνωση της άνοιας προκαλεί αντιδράσεις σε ατομικό, 
οικογενειακό & κοινωνικό επίπεδο.  Αλλάζουν οι ισορροπίες μέσα 
στην οικογένεια, αντιστρέφονται ρόλοι, επανενεργοποιούνται 
άλυτες συγκρούσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε  κλίμα  
οδύνης, φόβου και θυμού. Σχηματικά, η ψυχολογική πορεία 
ενός φροντιστή ξεκινά από το θυμό και την άρνηση για να 
καταλήξει στην αποδοχή και στην ανάληψη του ρόλου του.

Οι ασθενείς με άνοια αποσύρονται αργά, άλλοτε σιωπηλά, 
άλλοτε με θόρυβο και με  επίγνωση της απώλειας του 
προηγούμενου  εαυτού, διαπιστώνοντας κάθε στιγμή την 
αδυναμία αποτελεσματικής επικοινωνίας με το περιβάλλον. 
Η όλη πορεία αυτής της νόσου, σχηματικά ίσως να μπορεί 
να αναπαρασταθεί ως το αντεστραμμένο είδωλο του 
θριαμβευτικού μεγαλώματος των παιδιών, με την υπερηφάνεια, 
τον ενθουσιασμό και την ελπίδα που το συνοδεύουν.

Οι προσπάθειες αποτίμησης του φορτίου των φροντιστών 
ξεκίνησαν σχετικά πρόσφατα. Το επιστημονικό ενδιαφέρον 
για τη νόσο παραμέρισε ως συνήθως τον ανθρώπινο 
παράγοντα. Σε καιρούς που επικρατούν λογικές κόστους-
οφέλους, με δεδομένα την αυξανόμενη συχνότητα της νόσου 
και τη δραματική αύξηση των δαπανών ιατρικής φροντίδας  

(φαρμακευτικής,  νοσοκομειακής, ιδρυματικής)  των ανοϊκών 
ασθενών δίνεται πλέον έμφαση και στην παράμετρο ‘φορτίο’ 
των φροντιστών.

Η επιβάρυνση από τη φροντίδα ενός ανοϊκού ασθενή 
μπορεί να είναι ψυχική, σωματική και οικονομική. Η ψυχική 
είναι σαφώς η σημαντικότερη και πιο εξατομικευμένη. 
Πρακτικά διαπιστώθηκε ότι οι φροντιστές των πασχόντων 
εμφανίζουν υψηλές βαθμολογίες σε κλίμακες άγχους-
κατάθλιψης, κάνουν αυξημένη χρήση ψυχοτρόπων ενώ 
διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο νόσησης από κατάθλιψη. Η 
στενή επαφή με έναν ανοϊκό ασθενή κινητοποιεί ενοχές 
και φόβο θανάτου. Ιδιαίτερα ψυχοφθόρο είναι και το 
διαρκές αίσθημα άγχους, η «έγνοια» για τον ασθενή, την 
ασφάλεια του, τα πιθανά καθημερινά απρόοπτα.
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Οι σύντροφοι των ανοϊκών ασθενών κουβαλούν ήδη 
τα φορτία μιας ενδεχομένως κλονισμένης υγείας και 
της κούρασης από τη ζωή. Βρίσκονται αντιμέτωποι με 
διαδικασίες συμφιλίωσης με το γήρας. Η επιβάρυνση με 
τη φροντίδα του συντρόφου τούς εισάγει σε μια περίοδο 
παρατεταμένου πένθους και τους προκαλεί θυμό για την 
αποστέρηση μιας ανέμελης περιόδου γηρατειών.

Όταν ρόλο φροντιστή αναλαμβάνουν άτομα επόμενων 
γενεών το ψυχικό φορτίο είναι διαφορετικό. Τα νεώτερα άτομα 
βρίσκονται σε υπαρξιακή φάση διαφορετικών αναζητήσεων. 
Ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά, τους ζητείται από τις συνθήκες 
να αναλάβουν ρόλο γονέα χάνοντας ταυτόχρονα το γονεϊκό 
σημείο αναφοράς της δικής τους ζωής. Έχουν επιπλέον να 
διαχειρισθούν και τα θέματα της νέας τους οικογένειας. Αξίζει 
ιδιαίτερα να αναφερθούν εδώ οι φόβοι για την κληρονομική 
προδιάθεση της νόσου, για τους ίδιους ή τα παιδιά τους.

Αναφορικά με τη σωματική τους υγεία, έχει βρεθεί ότι 
οι φροντιστές ασθενών με άνοια εμφανίζουν αυξημένη 
συχνότητα χρόνιων παθήσεων (υπέρταση, αρθρίτιδες, 
παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος) και εισαγωγής στο 
νοσοκομείο. Επιπλέον κάνουν εντυπωσιακά μεγαλύτερη χρήση  
συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  
       
Σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, η θέση των φροντιστών 
επιβαρύνεται επίσης.   Φιλίες και κοινωνικοί δεσμοί χαλαρώνουν, 
περιορίζονται οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας εξαιτίας κυρίως του 
δραστικού περιορισμού του ελεύθερου χρόνου τους.

Σε ότι αφορά τέλος την οικονομική διάσταση, τα βάρη είναι εμφανώς 
μεγάλα. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εξειδικευμένες 
δομές και υπηρεσίες πρόνοιας και περίθαλψης όπως στη χώρα 
μας. Οι φροντιστές υποχρεώνονται να συμμετέχουν αναλόγως στις 
δαπάνες για φαρμακευτική, ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
των ευαίσθητων ανοϊκών ασθενών.

Μεταξύ των συμπτωμάτων της νόσου δηλαδή της νοητικής 
έκπτωσης, της απώλειας της λειτουργικής αυτονομίας και 
των διαταραχών συμπεριφοράς, οι τελευταίες θεωρούνται 
κυριότερος παράγοντας επιβάρυνσης.     

Τέλος το κλίμα μέσα στην οικογένεια αναγνωρίζεται  ότι 
επηρεάζει σημαντικά και την εξέλιξη της νόσου, όσο 
αρμονικότερο είναι το κλίμα στην οικογένεια, τόσο πιο ομαλή  
και η πορεία της νόσου.

Οι φροντιστές των ανοϊκών ασθενών ζητούν:
. ενημέρωση
. δυναμική θεραπευτική παρέμβαση
. εξειδίκευση προσωπικού και υπηρεσιών
. δημιουργία ειδικών δομών ημερήσιας φροντίδας
  ανοϊκών ασθενών 
. αναγνώριση του έργου που επιτελούν:
  των δυσκολιών, της προόδου τους
. ψυχοκοινωνική υποστήριξη και πρακτική ενίσχυση
 
       Οι ανάγκες ασθενών και φροντιστών μπορούν και οφείλουν 
να καλύπτονται πολύπλευρα, σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα 
είδη φροντίδας (πρωτοβάθμια μέχρι τριτοβάθμια περίθαλψη, 
φαρμακευτική θεραπεία και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, 
οικονομική στήριξη).

Παρασκευή Σακκά,
 Nευρολόγος-Ψυχίατρος, 

Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

«Το να είσαι φροντιστής
είναι μία απαιτητική και σκληρή δουλειά»



ΦΙΛΟΙ:
Κατερίνα Ταβαρτζόγλου, Ελένη Δεμερτζή, Δροσούλα Θεραπιώτου,  Λεμονιά Ψαρογιαννακοπούλου, Ελένη Κουτρουμάνου, Θεοδώρα Μπαζίνη, 
Σπύρος Σοφρώνης, Μαρία Λάμπρου-Δρίβα, Ισμήνη Βρεττού, Δέσποινα Γαβριήλ, Ιωάννης Καρούσος, Μαρία Κρεμμύδα, Δέσποινα Μητσού, 
Ιωάννα Χρησολιάκου, Χριστίνα Ραμπαβίλα, Αχιλλέας Μακρόπουλος, Κώστας Ιωαννίδης, Φιφή Αθανασοπούλου, Π. Καρακατσάνης, Φώφη 
Καρατζά, Σωκράτης Λεκέας, Παρασκευάς Τάφας

ΧΟΡΗΓΟΣ: 
Κ. Σιδερίδης, Δ. Ανανιάδης      ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: 
Στελλίνα Λέκκα εις μνήμη Ευθύμιου Λέκκα.

Δημήτριος Χριστοδουλόπουλος, Arty Tours, Athens Express, Κων/νος Κωνσταντόπουλος, Γ. Κατάρας εις μνήμη Αγγελικής Κατάρα.

Βηθλεέμ Σκαλίδη εις μνήμη Σταυριανού Σκαλίδη.

Βασίλης Μαραβίτσας, Αφροδίτη Μαραβίτσα, Κυριακή Ρεφενέ, οικ. Παντελή Αμπανούδη, Χρ. Νικολάκη, οικ. Πηνελόπης Κατσαδήμα, 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, τμήματα ανθρωπίνων πόρων, Business Office, Operations και τεχνική υπηρεσία εις μνήμη Γεωργίου Ψαρρά.

Αικατερίνη Αγιαννίδου, Σύλβιο Βλαντ, Ουρανία Βολονάκη, Ιωσηφίνα Γιαννακίδου, Βάια Γιαννακοπούλου, Κων/νος Γρεβενίτης, Σπυρίδων Έξαρχος, 
Θεόδωρος Ζακυνθινός, Ειρήνη Ζέβλα, Δάφνη Καββαδία, Σπυρίδων Καλάκωνας, Γεώργιος Κατσουράκης, Κούλα Κωνσταντίνου, Δήμητρα 
Κωτσάκου, Ηλίας Μπόγρης, Ιουλία Νικολάου,  Γεώργιος Παλτάς, Μαρία Παπαγεωργίου, Γεωργία Παπαχαραλάμπους, Άννα Σαμπατακάκη, 
Μαρία Σαρατσιώτη, Ιωάννα Σκουτέρη, Ηρώ Τσούλα, Ψωμά-Λάσκας ΕΠΕ, Μαρία Δημακοπούλου εις μνήμη Χαράλαμπου Παλιμετάκη.

Σωτηρία Λαμπαδάρη, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, Γεώργιος Μάνος, Αθανάσιος Κωτσής, Αλέξανδρος Βαν Γκίλντερ, οικ. Κων/νου Δούκα, οικ. Ι. 
Κυριακόπουλου, Μάνος & Θάνη Λορέντζου, Α. Κατσάμπα, Χρυσάνθη Δεληγιάννη εις μνήμη Νόρμας Δεληγιάννη

Claudine Deutschmann εις μνήμη Roger Deutschmann

Δημήτριος Κυριαζής, Δημ. Φαρμάκης, Νίνα Πρέζα, Κων/νος Μανέτας, Ζωή Στεργίου, Πηγή Μάμαλη, Κων/νος & Τζάνη Γαλάνη, Ιωάννα 
Μπούτσικου, Αλέξ. & Σοφία Τσίγκου, Στυλ. Ελευσινιώτης, Ιωάννης Ελευσινιώτης, Νίκος Μποζατζής, Ελένη & Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου
εις μνήμη Μανώλη Σπυριδόπουλου.

Ειρήνη Αυλωνίτου, Ειρήνη Γεωργακά  εις μνήμη Ηούς Γρηγοριάδου

Ειρήνη Γεωργακά εις μνήμη Ευδοκίας Αυλωνίτου

Παναγιώτης Κακούρης εις μνήμη Θεανώς Κακούρη

Ειρήνη Σάκκη εις μνήμη Ευγ. Σάκκη
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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.

Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer06

       Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας,
  Ελάτε μαζί 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



Η διαχείριση του άγχους και του θυμού
που προκαλεί η φροντίδα ενός ανθρώπου με Άνοια

Η παροχή φροντίδας είναι μία πηγή έντονου στρες για την 
οικογένεια του ατόμου με  Άνοια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι σε κάθε 
άνθρωπο με νόσο Αλτσχάιμερ αντιστοιχούν μέχρι και 3 στενοί 
συγγενείς που επηρεάζονται βαθιά από το συναισθηματικό, 
σωματικό, κοινωνικό και οικονομικό φορτίο της φροντίδας.  

Ο φροντιστής, ο οποίος βιώνει αρνητικά συναισθήματα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να φτάσει σε σημείο να 
αδυνατεί να παρέχει καλή φροντίδα, αλλά και να παραμελεί 
τον ίδιο του τον εαυτό. Ο συναισθηματικά εξουθενωμένος 
φροντιστής, παρά τις καλές του προθέσεις, δεν είναι ικανός να 
προσφέρει ήρεμη και δομημένη φροντίδα.   

Πως μπορεί όμως ο φροντιστής να διαχειριστεί μακροπρόθεσμα 
τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει, όπως είναι το άγχος 
και o θυμός; Η αποδοχή βοήθειας από τρίτους, η τακτική 
σωματική άσκηση, η συμμετοχή σε δραστηριότητες, η επαφή 
με Εταιρείες Alzheimer και παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης άγχους είναι 
παράγοντες που προάγουν σημαντικά την ποιότητα ζωής. 

Ο φροντιστής που φροντίζει τον εαυτό του και έχει σωστή 
πληροφόρηση  για την Άνοια είναι σε θέση να παρέχει καλύτερη 
φροντίδα στον άνθρωπό του.

Απλές συμβουλέςγια την άμεση διαχείριση του θυμού◊ Αποδεχτείτε το θυμό που αισθάνεστε.
◊ Προσπαθήστε να μάθετε να αναγνωρίζετε έγκαιρα
   τα πρώτα σημάδια του θυμού:   Τι περνούσε από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή;◊ Απομονωθείτε για λίγο, βγαίνοντας από το δωμάτιο

   και καθησυχάστε τον εαυτό σας λέγοντας:   “ας προσπαθήσω να ηρεμήσω”.
◊ Αποσπάστε την προσοχή σας είτε φέρνοντας   στο μυαλό σας μία άλλη σκέψη ή μία εικόνα   που σας χαλαρώνει (εικόνα ενός ωραίο τοπίου).◊ Αν νιώθετε ότι ο θυμός ξεφεύγει από τα όρια σας,

   αρχίστε να μετράτε αργά ως το 10 και πάρετε   αργές αναπνοές.

◊ Αν νιώσετε ότι ο θυμός γίνεται οργή και πρέπει
   οπωσδήποτε να εκτονωθείτε, βγείτε από το δωμάτιο
   και πηγαίνετε σε ένα χώρο που θα είστε μόνοι σας
   και θα μπορέσετε να ξεσπάσετε (φωνές, κλάμα).
   Στη συνέχεια, προσπαθήστε να ηρεμήσετε, χωρίς
   να αισθάνεστε ένοχος για το ξέσπασμα   που μόλις είχατε.

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Συντονίστρια Κέντρου Ημέρας στο Παγκράτι
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer08

Η οδήγηση ως σύνθετη δεξιότητα 
που απαιτεί συνδυασμό νοητικών 
λειτουργιών, αλλά και σωστή 
λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων 
και των μελών του σώματος είναι μία 
από τις δραστηριότητες που διαταράσσεται  
από τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Η απώλεια μνήμης, η έκπτωση της κρίσης, η 
μειωμένη οπτικοχωρική αντίληψη και η απώλεια 
προσανατολισμού σε συνδυασμό με το χαμηλό 
χρόνο αντίδρασης καθιστούν συχνά την οδήγηση 
επικίνδυνη τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για 
τους άλλους. 

   Προειδοποιητικά σημάδια:
   . Ο ασθενής χάνεται σε οικεία μέρη 
   . Χρειάζεται περισσότερο χρόνο απ’ ότι συνήθως

    να οδηγήσει από ή προς οικείες τοποθεσίες 
   . Οδηγεί σε ακατάλληλες ταχύτητες

    (συνήθως πολύ κάτω από το όριο ταχύτητας) 
   . Παραβλέπει  τα σήματα κυκλοφορίας και τις πινακίδες 
   . Αργεί να αντιδράσει στα οδικά συμβάντα
   . Δυσκολεύεται να αντιληφθεί τις κινήσεις

    των άλλων τροχοφόρων ή των πεζών 
   . Προκαλεί ή εμπλέκεται σε ατυχήματα 
   . Θυμώνει, απογοητεύεται και βρίσκεται σε σύγχυση

    όταν οδηγεί. 

Αν παρατηρείτε συχνά  τέτοιου είδους συμπεριφορές, θα 
πρέπει να συζητήσετε με τον ασθενή και να πάρετε από 
κοινού την απόφαση να σταματήσει να οδηγεί. Μερικοί 
ασθενείς, νιώθοντας οι ίδιοι ανασφαλείς με τις ικανότητες 
τους,  αποσύρονται οικειοθελώς από την οδήγηση. Οι 
περισσότεροι όμως δε θέλουν να σταματήσουν γιατί 
θεωρούν ότι θα χάσουν την ανεξαρτησία τους.

Αναλαμβάνοντας δράση: 

Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ο ασθενής
πρέπει να σταματήσει να οδηγεί. 

Εξηγήστε ότι δεν αμφισβητείτε τον ίδιο, αλλά 
είναι τέτοια η φύση της ασθένειας που επηρεάζει 
τις λειτουργίες που απαιτούνται για ασφαλή 
οδήγηση. Πολλές φορές είναι βοηθητικό να του 
θυμίσετε ένα περιστατικό που αποδεικνύει τη 
μειωμένη ικανότητα στην οδήγηση ή ακόμη και να 
αναφέρετε περιπτώσεις που ο ίδιος παραδέχτηκε 
ότι δυσκολεύτηκε. 

Ενθαρρύνετε τον ασθενή να σταματήσει
να οδηγεί οικειοθελώς. 

Διαβεβαιώστε τον ασθενή ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις για τη μετακίνησή του, όπως τα 

μέσα μεταφοράς, και ότι δε θα στερηθεί την κοινωνική 
του ζωή και τις βόλτες. Ακούστε τους λόγους για τους 
οποίους αρνείται και εξετάστε πώς μπορείτε να τους 
αντιμετωπίσετε. 

Βάλτε τον ασθενή στη δική σας θέση. 

Πολλές φορές αρκεί μια ερώτηση-κλειδί για να κάνει τον 
ασθενή να προβληματιστεί και να συνειδητοποιήσει την 
ανάγκη της αποχής από την οδήγηση. «Θα άφηνες το 
παιδί σου στο αυτοκίνητο κάποιου που έχει προβλήματα 
μνήμης;». Ακόμη κι αν δεν απαντήσει αμέσως,

θα προβληματιστεί. 

Απευθυνθείτε στον θεράποντα γιατρό του. 

Συζητήστε με τον θεράποντα γιατρό τα θέματα που σας 
απασχολούν σχετικά με την οδήγηση και μη διστάσετε να 
ζητήσετε τη βοήθειά του. Οι ασθενείς συχνά συμμορφώνονται 
καλύτερα στις συστάσεις του γιατρού. 

Πάρτε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

Αν ο ασθενής επιμένει να συνεχίζει να οδηγεί, ίσως χρειαστεί 
να πάρετε τα κλειδιά χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η ασφάλεια 
η δική του και των άλλων είναι πρωταρχικό μέλημα και πρέπει 
να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο. 

Η απαγόρευση της οδήγησης στον ασθενή είναι μια από 
τις δύσκολες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η 
οικογένεια. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνετε συχνά και από την 
αρχή της διάγνωσης σχετικές συζητήσεις δίνοντας χρόνο στον 
ασθενή να αποδεχτεί τις αλλαγές και να προσαρμοστεί σε αυτές. 

Αγγελική Βλαχογιάννη
Ψυχολόγος
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer10

H επικοινωνία με τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια 
γίνεται δύσκολη, καθώς η γνωστική του κατάσταση 
μεταβάλλεται. Το γεγονός αυτό κάνει συχνά τους 
φροντιστές να νιώθουν ότι απομακρύνονται από τον 
άνθρωπό τους, ότι δεν κατανοούν τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του. Εδώ αναφέρονται ορισμένες δεξιότητες 
που βοηθούν το φροντιστή να επικοινωνήσει πιο 
εύκολα και άμεσα με τον ασθενή.

Tαυτότητα  του ασθενούς
Είναι σημαντικό να απευθύνεστε στον ασθενή αναφέροντας 
το όνομά του, για παράδειγμα όταν τον χαιρετάτε ή όταν τον 
συστήνετε σε άλλους. 
Υπενθυμίζετε συχνά στον ασθενή πληροφορίες σχετικές με την 
ταυτότητά τους, όπως να τον επαινέσετε για την απόδοση που είχε 
ως εργαζόμενος  ή για τις επιτυχίες των παιδιών του. 
Συγκεντρώστε όσες περισσότερες και πιο σημαντικές πληροφορίες 
μπορείτε για τη ζωή του και φτιάξτε μια λίστα με αντικείμενα 
που πιθανόν να ενεργοποιήσουν μνήμες (π.χ. βραβεία, παλιές 
φωτογραφίες, αγαπημένα μουσικά κομμάτια). 

Επαφή  και  έκφραση
Κρατήστε του το χέρι, αγκαλιάστε τον, δώστε του ένα φιλί. 
Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι με άνοια έχουν μεγάλη 
ανάγκη από στοργή γιατί χρειάζονται να νιώθουν ασφαλείς, 
σε μια περίοδο που για κείνους χαρακτηρίζεται από φόβο 
(αγωνία) λόγω των αυξανόμενων δυσκολιών τους.
Εστιάστε στον ιδιαίτερο τρόπο που εκφράζεται ο ασθενής, 
στις συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιεί και 
παρατηρήστε τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του 
προσώπου του. Μάθετε να αναγνωρίζετε τα σημάδια που 
υποδεικνύουν πώς αισθάνεται και ενθαρρύνετέ τον να μιλάει 
για τα συναισθήματά του.  
Στα πρώτα στάδια της νόσου ο ασθενής είναι αρκετά 
αγχωμένος για τα ελλείμματά του γιατί μπορεί ακόμα 
να τα συνειδητοποιεί. Έτσι χρειάζεται απαραίτητα έναν 
ενεργό ακροατή για να μοιραστεί τις ανησυχίες του και 
για να στηριχθεί. 
Σε προχωρημένα στάδια της νόσου η μη λεκτική επικοινωνία 
είναι καθοριστική. Το άγγιγμα, το χαμόγελο αποτελούν 
τρόπους ανταλλαγής συναισθημάτων. Ακόμα και οι διάφορες 
χειρονομίες είναι  βοηθητικές  στην καθημερινή επαφή. 
Συνήθως οι άνθρωποι με άνοια διατηρούν την αίσθηση 
του χιούμορ, ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλη έκπτωση στις 
γνωστικές λειτουργίες, και τους αρέσει πολύ να είναι μαζί 
με ανθρώπους που γελούν. Μπορείτε να διηγηθείτε αστείες 
ιστορίες, να «πειράξετε» τον ασθενή, να παρακολουθήσετε 
μαζί κωμικές σειρές στην τηλεόραση. 

Συναισθηματική ενίσχυση του ασθενούς
Τέλος, έχει σημασία η τόνωση της αυτοπεποίθησής του. 
Φτιάξτε μια λίστα με τις δραστηριότητες που μπορεί να 
συμμετάσχει σε δημιουργικές ασχολίες που τον κρατούν 
ζωντανό και υγιή και παρακινήστε τον, επαναλαμβάνοντας 
συχνά «μπράβο, τα πας μια χαρά, κτλ». Η αίσθηση ότι 
μπορεί να προσφέρει, βελτιώνει  την αυτοεκτίμησή  του και 
καλλιεργεί θετικό κλίμα που διευκολύνει την επικοινωνία. 

Μαρίνα Κατσαρή
Ψυχολόγος

Διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον ασθενή
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Τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών παραπονιούνται συχνά για 
εξασθένηση της μνήμης. Όμως η μνήμη και οι άλλες νοητικές 
λειτουργίες μπορούν να βελτιωθούν με την κατάλληλη 
εκγύμναση (νοητική και σωματική).

Γιατί να συμμετέχει κανείς στο Πρόγραμμα
«Μνήμες που διαρκούν»;

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μνήμες που διαρκούν»
(LLM - Long Lasting Memories), προτείνεται ως βοήθημα για την 
ενίσχυση νοητικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, κρίση, κ.λπ.), 
παρέχοντας στους ηλικιωμένους όχι μόνο τη δυνατότητα να 
βελτιώσουν τη νοητική και σωματική τους κατάσταση, αλλά και 
να συνεχίσουν να αισθάνονται και να είναι στην πραγματικότητα 
ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε 
Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Η 
συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν εθελοντές ηλικίας 
άνω των 60 ετών που θέλουν να εξασκήσουν τις νοητικές τους 
λειτουργίες, ανεξάρτητα από το εάν πάσχουν από κάποιο 
νευρολογικό νόσημα.

Τι αφορά το Πρόγραμμα αυτό;

Το πρόγραμμα «Μνήμες που διαρκούν» είναι ένα εργαλείο 
εξελιγμένης τεχνολογίας, το οποίο συνδυάζει σύγχρονες 
νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα. Ο συνδυασμός 
αυτός παρέχει πιθανότατα αποτελεσματική προστασία ενάντια 
στη νοητική έκπτωση που παρατηρείται με τη γήρανση, 
βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

Οι συμμετέχοντες θα εξασκούνται 1,5 ώρα κάθε μέρα, επί 2 μήνες 
με νοητικές και ήπιες σωματικές ασκήσεις. Σε όλη τη διάρκεια θα 
επιβλέπονται από ειδικούς επιστήμονες (ιατρούς, ψυχολόγους).

Η σωματική και νοητική τους κατάσταση θα εκτιμηθεί 
λεπτομερώς πρίν από την έναρξη καθώς και μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος από ιατρούς και ψυχολόγους.

Όλες οι εκτιμήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των συμμετεχόντων 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Πού ακριβώς θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα;

Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων θα γίνουν στην Α΄ Νευρολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Τα κέντρα στα οποία θα γίνεται εξάσκηση είναι:
. Η Φοιτητική Εστία του Εθνικού
  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
  Αθηνών (ΕΚΠΑ) στα Ιλίσια.
. Το Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer Αθηνών
  στους Αμπελοκήπους.
. Το Κέντρο Ημέρας της αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
  “IASIS” στη Γλυφάδα.

Πληροφορίες - Ραντεβού
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210 72 10 025
Φαξ:    210 72 10 069
e-mail:    info@llm.gr
   www.longlastingmemories.eu

Για ένα πιο υγιές και ελπιδοφόρο αύριο...
Πάρε μέρος και εσύ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Μνήμες που διαρκούν»!

Long Lasting
Memories
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Μνήμες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Α´ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Αιγινήτειο Νοσοκομείο




