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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
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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.

ΦΙΛΟΙ
Αχιλλέας Μακρόπουλος, Ιλιάδα Ροζακέα, Ελένη Δεμερτζή, Χρυσούλα 
Μπουτσίκου, Κώστας Νικολόπουλος, Αγγελική Καλόιδα, Αλέξανδρος 
Συμβουλίδης, Αννίκα Λυράκου, Αικατερίνη Βασιλάκη, Π. Οικονόμου, Άσπα 
Νίκα, Παναγιώτης Σπυρίδωνος, Ευφροσύνη Αθανασοπούλου, Στέφανος 
Χριστόπουλος, Αφροδίτη Βίδου, Ιωάννης Κεντρωτής, Ιωάννης Καρούσος, 
Ιωάννης Κατσιούρας, Ελευθερία Λέγου, Κατερίνα Σηφοδασκαλάκη, 
Χρήστος Σουρίας, Γεώργιος Ανεμογιάννης, Ιουλία Χριστολιάκου, 
Αχιλλέας Γρηγοριάδης, Σοφία Εγγέλη, Χρήστος Καραγκούνης, Ανδρέας 
Γεωργούσης, Ελένη Μαρουλάκη, Καλλιόπη Ανδρόνογλου, Μαρία 
Κεντρωτή, Σταύρος Πανταζόπουλος, Μαρία Μπελογιάννη, Ελένη 
Αλεξανδροπούλου, Αθανάσιος Φικούρας, ΕΥΚ ΑΕ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ  

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Θεοδοσία Διαμαντοπούλου, Σεραφείμ Παπανικολάου
εις μνήμη Ιωάννη Παπαθεοδώρου
Μαρ. Ψαρρού, Αλ. Κουρέτας, Χρ. Λιοντζόπουλος, Νικ. Μανδηλαράς, 
Φανή Κοκκινίδη, Δημ. Κοσμαδόπουλος, Αντ. Βουσβούνης,
Παν. Βασιλάς εις μνήμη Απόστολου Κεχαγιά
Οικογένεια Μυλωνά εις μνήμη Σπύρου Μπογδάνου
Μαρίνα Μαρουδή εις μνήμη Γεωργούλας Γρυπάρη
Accenture AE εις μνήμη Στέφανου Τσότρα
Υπάλληλοι Εθνικής Τραπέζης-Καταστήματος Ζωγράφου
εις μνήμη Γεωργίας Σφυρή
Βάσω Μανέα, Σωτήρης Λεβέντης, Αθανασία Ντόμη εις μνήμη 
Αικατερίνης Σκουνάκη
Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ν. Αττικής
εις μνήμη Φαίδωνα Ματθαίου και Αντώνη Χρηστέα

       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

     ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 

     901 11 156 156 ΟΤΕ €3,68/κλήση

Χ. & Κ. Βαρβίας Α.Ε. ΑΦΑΙΑ Α.Ε. 
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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

 Αγαπητoί φίλοι και φίλες,

 Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις συνθήκες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας στο 
Παγκράτι και την τωρινή κατάσταση χρηματοδότησής του.
 Το Κέντρο Ημέρας στο Παγκράτι ξεκίνησε να λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2007 με τη συγχρηματοδότηση  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Υγείας ως μονάδα ημιημερήσιας απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας προσφέρει 
μεγάλο εύρος θεραπευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των ανθρώπων με άνοια αλλά και των οικογενειών τους. Εντάσσεται 
στο πρόγραμμα αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών:  ΨΥΧΑΡΓΩΣ,  και η παροχή όλων των υπηρεσιών είναι δωρεάν.
 Η χρηματοδότηση του Κέντρου Ημέρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2008 και η κάλυψη 
λειτουργικών και μισθοδοτικών δαπανών πέρασε στο Υπουργείο Υγείας. Από τότε το Υπουργείο Υγείας περικόπτει κάθε χρόνο 
μέρος της χρηματοδότησης  εμποδίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου μας.
Στις 26 Αυγούστου 2011, μέσα στο γενικά δύσκολο οικονομικά κλίμα των ημερών μας , με απόφασή του Υπουργείου Οικονομικών 
και του Υπουργείου Υγείας διακόπηκε η  χρηματοδότηση των 210 δομών για ψυχιατρικούς ασθενείς που εντάσσονται στο 
πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ, συμπεριλαμβανομένων και των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών. Η Εταιρεία μας  λειτουργεί από το 2009 ένα μικρότερο Κέντρο Ημέρας στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου του Δήμου Αθηναίων 
που επίσης υπάγεται στο πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ. 
         Έως και σήμερα η κατάσταση  παραμένει η ίδια, με τους εργαζόμενους των Κέντρων μας εδώ και 4 μήνες να εργάζονται χωρίς  
οικονομικές απολαβές για το έργο που επιτελούν. Το Υπουργείο Υγείας και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας μας ενημέρωσαν ότι η 
κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί για το 2012,  αφού ο προϋπολογισμός θα μειωθεί σημαντικά, αγγίζοντας σχεδόν το ½ του 
προϋπολογισμού του 2011, χωρίς και αυτό να αποτελεί δέσμευση από τη μεριά του Υπουργείου. 
Αυτή τη στιγμή, τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν κανονικά, χωρίς μεταβολές στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας και στον 
αριθμό  του προσωπικού τους. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην προσωπική εμπλοκή και αγάπη των επαγγελματιών υγείας για 
τους ανθρώπους που υποστηρίζουν. Σίγουρα, εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, θα επέλθουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, 
στο πρόγραμμα, στο ωράριο και στις μέρες διεξαγωγής των προγραμμάτων, θα σημειωθούν μειώσεις στο προσωπικού, 
μισθολογικές μειώσεις και κατά συνέπεια μεταβολή στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας.
 Θα θέλαμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε αυτές τις δυσάρεστες μεταβολές στις δομές μας και αυτό μπορούμε να το 
καταφέρουμε μόνο με τη βοήθειά σας. Από τον Οκτώβριο 2011 έχουν πραγματοποιηθεί 2 συναντήσεις των μελών των Κέντρων 
Ημέρας Alzheimer στο Παγκράτι  για  ενημέρωση των χρηστών και κατά συνέπεια την εξεύρεση λύσης προκειμένου να διατηρηθεί 
η εύρυθμη λειτουργία τους. Η οικονομική δωρεά ενός σημαντικού αριθμού χρηστών στήριξε μερικά τη λειτουργία των Κέντρων  
Ημέρας για τον μήνα Οκτώβριο. 
 Με την παρούσα επιστολή, ζητάμε για άλλη μία φορά την οικονομική υποστήριξή σας! Πληροφορίες στα τηλέφωνα
210-7013271, στο www.www.alzheimerathens.gr ή στα γραφεία της Εταιρείας μας, Μάρκου Μουσούρου 89 στο Μετς.

Καλές Γιορτές με Υγεία και Χαρά
Η Πρόεδρος της Εταιρείας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δώρα
Τα δώρα για τους ασθενείς με άνοια θα πρέπει να 
επιλέγονται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές 
προτιμήσεις αλλά και το στάδιο της νόσου. Έτσι λοιπόν, 
για ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου χρήσιμα δώρα 
αποτελούν τα ημερολόγια-ατζέντες, τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για να καταγράφουν όλα όσα πρέπει 
να κάνουν μέσα στη μέρα.  Εξίσου κατάλληλες επιλογές 
είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα βιβλία με γρίφους και 
σπαζοκεφαλιές, τα άλμπουμ για φωτογραφίες και τα CD 
με παλιά τραγούδια. Γενικά, τα δώρα θα πρέπει να είναι 

απλά και να αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο 
τα ενδιαφέροντα του ασθενούς. Όσον αφορά στους 
φροντιστές, το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να τους 
προσφερθεί είναι η βοήθεια στη φροντίδα του ασθενούς. 

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

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Ψυχολόγος



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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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ   
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών πρόκειται να 
αναπτύξει μία πλατφόρμα εκπαίδευσης έμμισθων φροντιστών. Η αρχική 
ιδέα έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στην Ιταλία από τον οργανισμό για τη 
φροντίδα των Ηλικιωμένων Anziani e non solo. Το πρόγραμμα ονομάζεται 
ΑΣΠΑΣΙΑ και στόχο έχει να προσφέρει εκπαίδευση στο σπίτι σε ανθρώπους 
που απασχολούνται με τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και ειδικά των 
ανθρώπων με άνοια. 
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, στη φροντίδα ενός ανθρώπου με άνοια 
εμπλέκονται έμμισθοι μετανάστες. Το 20% των έμμισθων φροντιστών είναι 
μετανάστες, ποσοστό που αντανακλά μόνο τους νόμιμα εγγεγραμμένους 
και τα 2/3 προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τη 
Βουλγαρία. Κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες, οι οποίες εργάζονται  χωρίς 
ασφάλιση και χωρίς άδεια εργασίας, ενώ συχνά δεν έχουν την απαραίτητη 
εκπαίδευση για τη φροντίδα ατόμου με άνοια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
χαμηλής ποιότητας φροντίδα και ψυχολογική επιβάρυνση του έμμισθου 
φροντιστή. Επιπλέον, οι έμμισθες φροντίστριες που απολύονται έχουν στη 
συνέχεια  δυσκολία να επαναπροσληφθούν σε όμοια θέση. Αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα δεν προσφέρεται σε κανέναν οργανισμό εκπαίδευση έμμισθων 
φροντιστών, οι ανάγκες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων παραμένουν και ο 
αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται. 
Το πρόγραμμα ΑΣΠΑΣΙΑ αποτελείται από 20 διδακτικές ενότητες και εστιάζει σε 
θέματα όπως, η σωματική υγεία, η μέτρηση σακχάρου,  οι βασικές δεξιότητες 
υποστήριξης ενός ατόμου με αναπηρία, τρόποι επικοινωνίας, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, εθνικό σύστημα πληροφοριών, πρακτικά ζητήματα φροντίδας 
ασθενών με άνοια. Στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι έμμισθοι 
φροντιστές μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό (video, 
φωτογραφίες, παρουσιάσεις) και τεστ  πολλαπλής επιλογής σε 7 γλώσσες 
(Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Ρωσικά και Αραβικά).
Η μεταφορά του προγράμματος ΑΣΠΑΣΙΑ εγκρίθηκε και για την Ελλάδα από 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 
προγράμματος Transfer of Innovation, Leonardo da Vinci και συμμετέχουν 
οι οργανισμοί: Anziani e non solo (Ιταλία), Balkanplan ltd (Βουλγαρία), NPO 
(Βουλγαρία), 01πληροφορική (Ελλάδα), Βουλγαρική Κοινότητα (Ελλάδα), 
Δήμος Κορυδαλλού (Ελλάδα), Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 
- ΚΜΟΠ (Ελλάδα), Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών (Ελλάδα). Ο στόχος της μεταφοράς καινοτομίας είναι η ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά και βουλγαρικά, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για εκπαίδευση στο σπίτι.  
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία 
με άλλους φορείς, ευελπιστεί να αναπτύξει το υλικό εκπαίδευσης έμμισθων 
φροντιστών και να οργανώσει προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε ο πληθυσμός 
αυτός να μπορέσει να αποκτήσει δεξιότητες, να βελτιώσει την παροχή 
φροντίδας και να αυξήσει τις επαγγελματικές του ευκαιρίες. Η πρώτη πιλοτική 
φάση του προγράμματος θα είναι έτοιμη το Μάιο 2012. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της Εταιρείας 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

 Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Υπεύθυνη διαχείρισης  Προγράμματος SET CARE:
Self-study E-learning Tool for the Social Home – care Sector



Lundbeck Hellas S.A.
Εξειδίκευση στη νευρολογία και την ψυχιατρική

Στη Lundbeck η ποιότητα είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.

Ποιότητα στην έρευνα, στα προϊόντα, στα αποτελέσματα.

Ποιότητα σε όλους τους τομείς.

Σκοπός της ύπαρξής μας είναι η βελτίωση της ποιότητας

ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά και

νευρολογικά νοσήματα.

Στόχος μας
   η ποιότητα
Στόχος μας
   η ποιότητα
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