
ΤΕΥΧΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ,ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012

ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ: ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2012

Kυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρες 10:00-19:30, Αίγλη Ζαππείου
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9011 404 100           Από σταθερό €1.48/λεπτό - από κινητό €1,57/λεπτό
Mediatel Γραμμή παραπόνων 214 214 80 20

Ενημέρωση
& Εκπαίδευση

για τους Φροντιστές

Δημιουργική
απασχόληση
για τα άτομα

με νόσο Αλτσχάιμερ
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer02

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
3.000 τεύχη

Δημιουργικό

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 1.450 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,

Εδώ και λίγα χρόνια, έχουμε καθιερώσει την 18ου  Μαρτίου σαν Hμέρα Φροντιστή. 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.

Ο αριθμός των ανοϊκών ασθενών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και συγχρόνως αυξάνεται 
και αριθμός των φροντιστών τους. Το ψυχολογικό, πρακτικό και οικονομικό φορτίο των 
φροντιστών είναι βαρύ και πολύπλευρο. Οι αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας των ανοϊκών 
ασθενών, επιδρούν στην υγεία των φροντιστών, επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές 
& επαγγελματικές δραστηριότητες, περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους, κλονίζουν την 
κοινωνική τους θέση και απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια.

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).

Οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική διαχείριση των ανοϊκών συνδρόμων, 
προσφέροντας μη φαρμακευτικές θεραπείες στους ασθενείς και εκπαίδευση και υποστήριξη στους φροντιστές.   

Σας καλούμε  στην εκδήλωση της Εταιρεία μας στην Αίγλη του Ζαππείου την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, όπου 
με την ευκαιρία της φετινής επετείου της Ημέρας Φροντιστή, προγραμματίζουμε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα 
«Η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών»,  την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, στην Αίγλη του Ζαππείου, ώρες 
10:00 – 19:00. Η εκδήλωση  θα περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους κύκλους εκπαιδευτικών διαλέξεων για 
τους φροντιστές, διάρκειας μιάμισης ώρας έκαστος. Οι εισηγήσεις θα έχουν την εξής θεματολογία:

 · Συμπτώματα & Εξέλιξη της νόσου Alzheimer
 · Διαταραχές Συμπεριφοράς
 · Φαρμακευτικές και Μη φαρμακευτικές θεραπείες
 · Πρακτικά προβλήματα φροντίδας 

Όπως έχουμε διαπιστώσει από προηγούμενες δραστηριότητές μας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και 
οργάνωση της εκδήλωσης, οι  ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο 9011 404 100.

Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα για δημιουργική απασχόληση των ασθενών, όπως νοητική ενδυνάμωση 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με οθόνες αφής, ασκήσεις μνήμης με μολύβι και χαρτί, εργοθεραπεία,  κλπ.) 
από τους ψυχολόγους της Εταιρείας μας και τους εθελοντές.  

Στους χώρους υποδοχής της εκδήλωσης θα διανέμονται ενημερωτικά έντυπα σε κάθε ενδιαφερόμενο και 
θα δίνονται πληροφορίες για τα προγράμματα λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας καθώς και για τις ομάδες 
ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης φροντιστών. 

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος-Ψυχίατρος

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 18 Μαρτίου 2012
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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
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ €3.68 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΤΕ Γραμμή βοήθειας: 801 11 16 500

Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη μνήμη 
και τις άλλες νοητικές λειτουργίες προκαλούν όλο και 
περισσότερο το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας, ενώ 
οι σχετικές έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο  επιβεβαιώνουν 
την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων νοητικής 
ενδυνάμωσης όχι μόνο στους ασθενείς με γνωστικές 
διαταραχές αλλά και στους υγιείς ηλικιωμένους.
Το πρώτο μέρος του οδηγού περιλαμβάνει πληροφορίες 
για την Άνοια, τη Νόσο Αλτσχάιμερ, την Ήπια Νοητική 
Διαταραχή και για τις τρεις κυριότερες νοητικές 
παρεμβάσεις: τη νοητική ενδυνάμωση, τη νοητική 
εκπαίδευση και τη  νοητική αποκατάσταση.
Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται πρωτότυπες νοητικές 
ασκήσεις  που αφορούν στην προσοχή, στη μνήμη, στο 
λόγο, στη σκέψη και στις εκτελεστικές δεξιότητες. Οι 
ασκήσεις είναι απολύτως προσαρμοσμένες τόσο στην 
ελληνική πραγματικότητα και κουλτούρα όσο και στην 

ηλικιακή ομάδα που αυτές απευθύνονται.
Ο οδηγός Νοητική άσκηση είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
προσπάθειας εξειδικευμένων επιστημόνων και αποσκοπεί 
να αποτελέσει εργαλείο αναφοράς για τους επαγγελματίες 
υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Άνοιας.
Εκδόσεις: 

 
Αρμενοπούλου 32, Θεσ/νίκη
τηλ. 2310 208731 – 2310 968180
Διαστάσεις: 17×24 εκ. (μαλακό εξώφυλλο)
Αριθμός σελίδων: 342, Τιμή με Φ.Π.Α.: €28,00
Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία: Παπασωτηρίου,
Πολιτεία, Πρωτοπορία και στη Στοά του βιβλίου,
Ένωση Εκδοτών Θεσσαλoνίκης τηλ. 210 3211097

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
Αντώνης Κουφοπαντελής, Αλέξανδρος Γενάρης, Στέφανος Χριστόπουλος, Μαρία Κυπριωτάκη, Χάιδω 
Γεωργούση, Σύλλογος Πολιτιστική Αναγέννηση Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, Όλγα Τάκη, Ιωάννης 
Βουρούδης, Βασιλική Παπαδοπούλου, Ιωάννης Αποστολάκης, Ευφροσύνη Αθανασοπούλου, Μιχάλης 
Έγγελης, Δημήτρης Ασμάνογλου, Αικατερίνη Σολιδάκη, κατερίνα Σηφοδασκαλάκη, Μαρία Παντοβάνη, 
Βασιλική Παπαγιαλιά, Θεόδωρος Ανδρόνογλου, Ιουλία Χριστολιάκου, Λίνα Χατζηπέτρου, Σοφία Αρμαγανίδου, 
Αικατερίνη Αλεξοπούλου, Ελένη Μαρουλάκη, Ζαχαριάδου Λεβαντία, Ολυμπία Τραυλού, Φωτεινή Ράπη, 
Αθανάσιος Φικούρας, Κώστας Ευσταθίου, Ιωάννης Κεντρωτής, Γεώργιος Ανεμογιάννης, Μ. Βλαχάκης, Kων/νος 
Μαχαλιώτης,  Νικόλαος Γαλανόπουλος, Γρηγόρης Κώστας, Αχιλλέας Γρηγοριάδης, Ασ. Πατρικίου, Ελένη-Αθηνά 
Καραβά, Αντώνιος Σγουράκης.

ΧΟΡΗΓΟΣΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΞΠΡΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Κυριακή Αγελαράκη εις μνήμη Σεβαστής Αγελαράκη
Ιωάννης Αρτεμίου εις μνήμη Σπύρου Λουράντου
Γιώτα Ηλιάδου, Ανδρούλα Μασούρα, Οικογ. Γεωργίου Γαρμπή,
Οικ. Αθανασίου και Κικής Γεμενή, Οικ. Λαζάρη Λαζαρίδη, Γιώργος Αντώναρος,
Μαρία Γαρμπή, Γρηγόρης και Αρετή Καφετζοπούλου,
Ιωσήφ και Ελένη Κυπραίου, Αικατερίνη Ιακώβου, Λήδα Γκαζά,
Λουκάς Συμεωνίδης εις μνήμη Αικατερίνης Κορέλη
Φωτεινή Χάρη, Παν. Λεκέα, Ευρ. Μπάστα, Ελ. Κόντου,
Κων/νος Πατρίκιος  εις μνήμη Ελένης Λεκέα 

Νοητική Άσκηση
Οδηγός για Επαγγελματίες Υγείας
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer04

Όταν το μυαλό
αργοπεθαίνει…

Όταν η κυρία Ευτυχία πρωτομπήκε στο ιατρείο, κρατούσε στα χέρια της 

ένα κουτί με το ιδανικό - σε εμφάνιση και γεύση - κέικ. Σχεδόν επτά χρόνια 

αργότερα, μου έδωσε κλαίγοντας ένα κουτί με τρίμματα…

Η εικόνα αυτή έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μου πολύ ζωντανά. Όταν την 

πρωτογνωρίσα ήταν μια πολύ καλοβαλμένη, όμορφη και κομψή 65χρονη 

γυναίκα. Το κέικ ήταν εκπληκτικό - μας το έφερνε κάθε φορά που 

ερχόταν για παρακολούθηση. Σταδιακά, όμως, άρχισε να υποβαθμίζεται 

και σε ποιότητα και σε εικόνα, όπως υποβαθμιζόταν και η ίδια ως 

προσωπικότητα. Όλοι το βλέπαμε - και η ίδια ακόμα - αλλά συνέχισε να το 

φέρνει έως πριν από 2 χρόνια, όταν πια το μόνο που κατάφερε να φτιάξει 

ήταν κάποια τρίμματα. 

Σήμερα η κυρία Ευτυχία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νόσου 

Αλτσχάιμερ, δεν αναγνωρίζει κανέναν, επικοινωνεί στοιχειωδώς με το 

περιβάλλον και στο γιατρό πηγαίνει πλέον σπανίως - «ούτε μπορεί να 

έρχεται, ούτε τώρα πια έχει νόημα».

Η περίπτωση της κυρίας Ευτυχίας δεν είναι ούτε σπάνια ούτε μοναδική. 

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι στη χώρα μας

 – και μαζί, όσοι τους φροντίζουν – βιώνουν 

καθημερινά την αγωνία για το 

μυαλό που αργοσβήνει, 

πλήττοντας κάθε πλευρά 

της λειτουργικότητας και 

της προσωπικότητας. 

Όσο περνούν τα 

χρόνια, αυξάνονται 

τα κρούσματα, λόγω 

της αύξησης του 

μέσου όρου ζωής. 

Σε όλο τον κόσμο, 

οι ασθενείς με 

άνοια ανέρχονται 

ήδη σε 35 

εκατομμύρια, 

αλλά μέχρι το 2050 

αναμένεται να έχουν 

ξεπεράσει τα 100 

εκατομμύρια.

Η νόσος Αλτσχάιμερ, 

όπως και οι άλλες 

μορφές άνοιας, δεν εκδηλώνεται 

ούτε και εξελίσσεται ξαφνικά. Η πορεία 

του είναι ύπουλη και μπορεί να κρατήσει 

πολλά χρόνια. Στο διάστημα αυτό, κάτι 

που σε πολλούς φαίνεται φυσιολογικό – 

το να ξεχνάνε δηλαδή – προοδευτικά 

επιδεινώνεται και η ανάγκη του 

πάσχοντος για φροντίδα αυξάνεται συνεχώς. 

«Το θεωρούν στίγμα»

Πώς αντιμετωπίζουν όμως οι ασθενείς, αλλά και οι συγγενείς τους, αυτό 

που τους συμβαίνει; 

Στα αρχικά στάδια, που ο ασθενής απλώς ξεχνάει και μπορεί ακόμα να 

λειτουργεί, δεν λέει ανοησίες ούτε φαίνεται χαμένος, τα πράγματα κυλούν 

ομαλά. Εφ’ όσον  φροντίζει την εμφάνισή του και δεν φέρνει σε δύσκολη 

θέση τον συνοδό του, συνεχίζονται κανονικά οι κοινωνικές επαφές τους. 

Όταν, όμως, η νόσος αρχίσει να γίνεται πια εμφανής, οι περισσότερες 

οικογένειες αρχίζουν να το κρύβουν, γιατί το θεωρούν στίγμα.

Αυτό κατά κανόνα συμβαίνει στο μεσαίο στάδιο της νόσου, στο οποίο οι 

ασθενείς μπορεί να φωνάζουν ή να πουν κάτι ακατάλληλο – μια ανοησία 

ή μια «χοντράδα». Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι διόλου σπάνιος ο 

εγκλεισμός τους στο σπίτι. 

Θυμάμαι έναν από τους ασθενείς μας, έναν μεγαλοκτηματίας από ένα 

χωριό της Πελοποννήσου, ο οποίος πήγαινε κάθε μέρα στο καφενείο και 

κουβέντιαζε με τους φίλους του. Σιγά-σιγά η κατάστασή του χειροτέρευε, 

αλλά παρέμεινε περιποιημένος και χαμογελαστός, και με πολλή φροντίδα 

από τους συγγενείς του. Την τελευταία φορά που ήρθε στο ιατρείο, μου 

έκανε παράπονα ότι δεν τον αφήνουν να πηγαίνει στο καφενείο. Ρώτησα 

λοιπόν τον γιο του που πάντοτε τον συνόδευε γιατί και μου απάντησε ως 

εξής: “Αυτός που ήταν ο καλύτερος στο χωριό και που δεν σήκωνε μύγα 

στο σπαθί του, πάει τώρα στο καφενείο και η συμπεριφορά του είναι 

παιδική. Άκουσα κάποια λόγια από χωριανούς, είπανε “κοίτα πως έγινε ο 

μπάρμπα-Μήτσος” και αποφάσισα να τον κρατήσω στο σπίτι για να μην 

τον βλέπουν και τον λυπούνται”». 

Σε όλους τους συγγενείς δίνω την ίδια συμβουλή: να μιλούν με τους 

φίλους ή με τον κοινωνικό περίγυρο του ασθενούς, να τους εξηγούν 

ότι οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα και ξεχνάνε, και να τους ζητήσουν να 

βοηθήσουν την κατάσταση. Η απομόνωση επιταχύνει τη νόσο, γιατί του 

στερεί πολύτιμα εγκεφαλικά ερεθίσματα και επιπλέον επειδή το αίσθημα 

της ντροπής τον επηρεάζει αρνητικά.  Ένας άρρωστος μπορεί να αδυνατεί 

πλέον να επικοινωνήσει λεκτικά, αλλά είναι συναισθηματικά παρών έως 

τα τελευταία στάδια – καταλαβαίνει ότι ένας άνθρωπος δίπλα του τον 

αγαπάει και τον χαϊδεύει. Αν, λοιπόν, ένας συγγενής ή φροντιστής έχει 

φοβερό άγχος ή ντρέπεται για τον ασθενή με Αλτσχάιμερ ας αποταθεί 

στην Εταιρεία Αλτσχάιμερ της περιοχής του. Εκεί μπορούν να βρουν 

βοήθεια, να εφοδιαστούν με έντυπο υλικό και οι ασθενείς μπορούν να 

παρακολουθούν τα Κέντρα Ημέρας όπου υπάρχουν. Όλα αυτά μπορεί 

να  μην λύνουν το πρόβλημα αλλά είναι μια σημαντική ανακούφιση του 

φορτίου των φροντιστών!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας

Δρ Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος-Ψυχίατρος
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Ο Ιάσονας ταξιδεύει…
ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ!

Ο Ιάσονας ταξίδεψε και έφτασε στη Ρόδο. Εδώ, στο Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας ασθενών με άνοια «Αρσινόη», τον υποδεχτήκαμε όλοι με 
χαρά και ενθουσιασμό καθώς καταλάβαμε ότι το βιβλίο «Γιατί η γιαγιά 
μου δεν θυμάται το όνομά μου;» στο οποίο πρωταγωνιστεί ήταν το 
μέσο για να προσεγγίσουμε μια διαφορετική για εμάς πληθυσμιακή 
ομάδα, αυτή των παιδιών.
Η προσπάθειά μας ξεκίνησε στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 
της Ρόδου σε παιδιά ηλικίας 4-5 ετών που γνώρισαν τη γιαγιά του 
Ιάσονα, η οποία ξεχνάει και βάζει τις παντόφλες στο ψυγείο και 
αφήνει τα γυαλιά μέσα στο κρύο. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος να παίξουν παιχνίδια μνήμης με το 
κουβάρι της γιαγιάς Έλλης, να ζωγραφίσουν και να τραγουδήσουν για 
τον παππού και τη γιαγιά που αγαπούν πολύ.
Το πρόγραμμα επεκτάθηκε και εφαρμόστηκε σε μαθητές δημοτικών 
σχολείων κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου 
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
Το πρώτο εγχείρημα έγινε στα δημοτικά σχολεία των νησιών Τήλου, 
Χάλκης, Καστελόριζου και Αστυπάλαιας, με απώτερο σκοπό να 
έρθουν σε επαφή με προγράμματα πρωτοβάθμιας παρέμβασης 
μαθητές ακριτικών περιοχών της χώρας μας. Πολύ σημαντικό για 
τους μαθητές φάνηκε να είναι η απόκτηση του βιβλίου του Ιάσονα, το 
οποίο εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη της κάθε τάξης.
Στη Ρόδο το πρόγραμμα με γενικό τίτλο «Μαθαίνω για τη νόσο Al-
zheimer: γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;» συνεχίζει 
να πραγματοποιείται σε όλα τα δημοτικά σχολεία εντός πόλεως 
για το σχολικό έτος 2011-2012. Ο μέχρι τώρα απολογισμός του 
προγράμματος έδειξε ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί 
συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες. Τα παιδιά 
έθεσαν τα ερωτήματά τους για τη νόσο Alzheimer αλλά και για το πώς 
λειτουργεί η μνήμη. Κάποιοι μαθητές μάλιστα δήλωσαν ότι έχουν ή 
είχαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον έναν ανοϊκό ασθενή και 
μοιράστηκαν στην ομάδα πώς επηρέασε το γεγονός αυτό τη ζωή τους. 
Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους κάλεσαν τα παιδιά να σκεφτούν πώς 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν ηλικιωμένους ανθρώπους της περιοχής 
τους τόσο το καθένα χωριστά όσο και ως εκπαιδευτική κοινότητα 
στο σύνολο. Σε πολλά σχολεία που είχαν τεχνική υποστήριξη δόθηκε 
η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παίξουν παιχνίδια μνήμης, 
προσοχής και λογικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Κλείνοντας όλοι οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας ασθενών με άνοια «Αρσινόη» της Εταιρείας «Πανάκεια» θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών για 
τη συνεργασία και ιδιαίτερα την κα Όλγα Λυμπεροπούλου, γνωστική 
νευροψυχολόγο και Γενική Γραμματέα της Εταιρείας, για την έμπνευση 
και την καθοδήγηση στην εφαρμογή του προγράμματος.  

Θεοδοσία Βελεγράκη
Ψυχολόγος

Υπεύθυνη κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ασθενών με άνοια «Αρσινόη»
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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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