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Μην ξεχάσεις!
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Θα ακολουθήσει ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

«Μη με λησμόνει»
με την Κερασία Σαμαρά
και τον Τάσο Καρακατσάνη!

901 11 156 156

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί!
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
ΣΤΙΣ 18:30

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

Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπισθεί!
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer02

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

info@alzheimerathens.gr - kentroalz@otenet.gr

www.alzheimerathens.gr
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@otenet.gr

www.alzheimerathens.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Τιράζ
3.000 τεύχη

Δημιουργικό

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

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δημήτρης
Καραγεωργίου

Ελάτε μαζί μας!  Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε! 
     

Μέλος €30*

Φίλος €100-500

Χορηγός €1.000-5.000

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

Αγαπητoί φίλοι και φίλες,

Παρά τα όσα δυσάρεστα μας περιτριγυρίζουν εμείς ακόμη αντέχουμε,  δε λυγίζουμε 
και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε πράξη τους στόχους μας.

Με χαρά λοιπόν σας ανακοινώνω ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία ένα ακόμη Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς, αυτήν τη φορά στην 
Ηλιούπολη, σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης και τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο 
Γιαννάκη. Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 7 στην 
Ηλιούπολη, φιλοδοξεί να γίνει ένας δυναμικός πολυχώρος υγείας και κοινωνικής 
συνύπαρξης για τους ηλικιωμένους της περιοχής. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Εταιρείας μας για την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 
2012, έχουμε  τη χαρά  και την τιμή  να συνδιοργανώσουμε τη συμβολική πορεία μνήμης (memory walk) μαζί με την 
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Νέστωρ».

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε η συμμετοχή σας θα έχει ξεχωριστή σημασία, ως ένδειξη συμπαράστασης και 
αλληλεγγύης στους ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους αλλά και στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται 
στις δομές και τις υπηρεσίες των δύο εταιρειών απλήρωτοι μεν αλλά με αμείωτη διάθεση και συνέπεια δε.

Τέλος, οφείλω πολλές ευχαριστίες στην κ. Κερασία Σαμαρά και τον πιανίστα κ. Τάσο Καρακατσάνη που είχαν την 
ευγενή καλοσύνη να συνδράμουν την προσπάθειά μας και να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο την πορεία μας με 
ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου. 

Ορίζουμε, λοιπόν, ραντεβού την Παρασκευή 21  Σεπτεμβρίου 2012 στις 6:30  το απόγευμα στην πλατεία 
Συντάγματος, στην έξοδο του Μετρό. Θα περπατήσουμε μέχρι το Ζάππειο και θα ενώσουμε τη φωνή μας, ώστε 
βήμα-βήμα οι προσπάθειές μας να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ και 
τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος-Ψυχίατρος

901 11 156 156ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 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

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
Χαρίκλεια Κατίκα, Βασιλική Παπαδοπούλου, Μαρία Μπελογιάννη,  Μαρία Παντοβάνη, Ελένη Δεμερτζή, Σοφία 
Καχριμάνη, Αναστάσιος Σκαβδής, Παναγιώτα Τζώρτζη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χρήστος Δερβενιώτης

ΧΟΡΗΓΟIΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Μάγδα Τσουβαδάκη εις μνήμη Γεωργίας Τσουβαδάκη
Κατερίνα Παπαμιχαήλ εις μνήμη Στυλιανής Κούμπουλα
Βηθλεέμ Σκαλίδη εις μνήμη Μαρίας Σκαλίδη
Βασιλική Παπανδρέου εις μνήμη Άννας Παπανδρέου

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.

ΕΞΠΡΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Η μνήμη ταξιδεύει στο χρόνο

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Μια φορά κι ένα καιρό σ’ ένα μικρό χωριό της ουρανοχώρας γεννήθηκε 
ένα μικρό χαριτωμένο μωρό που οι γονείς του το ονόμασαν Μνήμη. 
Όλοι ήταν περήφανοι γι’ αυτό το χαρισματικό μωρό, που χαμογελούσε 
συνέχεια σ’ όποιον έσκυβε επάνω του κι αν επαναλάμβανε κάποιος 
την  επίσκεψη αυτό τον αναγνώριζε και ήταν διπλά ευχαριστημένο.

Μεγάλωνε σιγά – σιγά και πάντα ήταν καλόβολο κι όλοι το θαύμαζαν, 
γιατί ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους. Έπαιζε μ’ άλλα κοριτσάκια 
και νικούσε σ’ όλα τα παιχνίδια και στα αγωνίσματα πάντα ερχόταν 
πρώτη.

Τα χρόνια περνούσαν, έγινε μία όμορφη έφηβη που πάλι κατάφερνε 
τα πάντα. Είχε πολλές φιλοδοξίες για την πορεία της ζωής της, να 
είναι πάντα πρώτη. Ο χρόνος όμως δεν ήταν με το μέρος της, πέρασε 
και της άφησε πολλές απογοητεύσεις. Δεν ήταν πια τόσο δυνατή, 
δεν μπορούσε να τα βγάζει πέρα, αλλά ποτέ όμως δεν κατέθετε τα 
όπλα. Προσπαθούσε, ασκούσε το μυαλό της και το σώμα της και ήταν 
αισιόδοξη, ότι μέχρι το τέλος της ζωής της θα ήταν μία αξιοπρεπής 
κυρία που δεν θα την νικούσε ο χρόνος.

Κική

Η Άλφα ήταν μία τρισχαριτωμένη κοπελίτσα όλο ζωντάνια, γεμάτη όρεξη για τη ζωή και με πολύ  χιούμορ με 
διάθεση για μάθηση που  προσπαθούσε να μάθει όσο πιο πολλά μπορούσε σπορ, γλώσσες, γνωριμίες. Πάντα 
χαρούμενη, όλο γλύκα, με κατανόηση, επικοινωνία με μικρούς και μεγάλους. 

Σιγά σιγά, περνώντας τα χρόνια και ωριμάζοντας από διάφορες αντιξοότητες της ζωής, άρχισε να καταλαγιάζει 
αυτός ο ενθουσιασμός της για τη ζωή. Οι δυσκολίες άρχισαν να την κουράζουν και να της δημιουργούν  πολλές 
έννοιες και σκέψεις. Άρχισε να φοβάται τις δυσκολίες γιατί αυτές εμφανίστηκαν ξαφνικά χωρίς να τις περιμένει.

Το μυαλουδάκι της το ξένοιαστο προβληματιζόταν όλο και περισσότερο. Την απασχολούσαν χίλια δύο 
προβλήματα, πώς αυτό πώς εκείνο, πώς θα το λύσω αυτό, πώς θα τα καταφέρω; Σιγά σιγά άρχισε να μπερδεύεται, 
να ξεχνάει, να δυσκολεύεται σε πολλά. Έχασε τη ζωντάνια της, το χιούμορ της, τη χαρά της ζωής  και εξαφανίστηκαν 
τα ενδιαφέροντά της.

Ξεχνούσε πότε το μάθημά της, την τσάντα της, πότε το κλειδί της, να φάει, δυσκολευόταν και στον ύπνο της και 
τέλος όλα χειροτέρευαν. Ώσπου ξαφνικά μισοκοιμισμένη γύρισε το μυαλό της πίσω και είδε τον εαυτό της, αυτά 
που έζησε, αυτά που είχε απολαύσει, εκείνα τα ωραία χρόνια και τι ωραίο είναι να ξαναγυρίζεις  σε ό,τι έζησες και 
να τα ξαναζείς  σαν να ήταν χθες, με συντροφιά της αυτή την  καλή φίλη που την λένε Μνήμη, που σε φέρνει τόσο 
κοντά παρότι είναι τόσο μακριά αυτά που έχεις περάσει.

Γι’ αυτό να την αγαπάμε και να την ευγνωμονούμε που δεν μας ξεχνάει και μας θυμάται κάθε τόσο με όνειρα, με 
νοσταλγία στα περασμένα όταν αισθανόμαστε μόνοι, λυπημένοι, απογοητευμένοι και τόσα άλλα. 

Να ‘σαι καλά αγαπημένη αξέχαστη φιλενάδα Μνήμη να ‘σαι κοντά μας κάθε τόσο, μην μας ξεχνάς, μην μας 
εγκαταλείψεις, σ’ έχουμε πάντα ανάγκη. 

     Με αγάπη και πολλά φιλιά 
     Η Άλφα Σύλβια

24/4/2012

Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr 03

Καθαρή μνήμη μαμά συνείδησης.
Θυμήσου κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. 
Θυμήσου έκλαιγες κι έκλαιγα μαζί σου.
Θυμήσου το Νοέμβρη – ξέχνα το Δεκέμβρη.
Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη
Δωσ’ της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινίσει
Μια φορά κι ένα καιρό - τον κακό του - η μνήμη την κοπάνησε.
Επανήλθε μετά κάποιο διάστημα και φαινόταν φρέσκια και ακμαία.
Άρχισε να διηγείται με φωνή ρυθμική και σταθερή.
Η αφήγηση κάλυψε ολόκληρο το παρελθόν μου και φθάνοντας στο παρόν έσβησε
προλαβαίνοντας ωστόσο να χρήσει διάδοχό της τη συνείδηση.   ΤΑΚΗΣ
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer04

Ένα νέο όραμα για την τρίτη ηλικία:

Επανεξέταση της πολιτικής υγείας
για το γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης
Σε μια νέα μελέτη της Economist Intelligence Unit για την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στον πληθυσμό που γερνάει, η οποία υποστηρίζεται από την Pfizer, 
η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών υγείας που ρωτήθηκαν (80%) 
εκφράζουν ανησυχία για την περίθαλψη που θα λάβουν όταν γεράσουν. Μάλιστα, 
αντιμετωπίζουν με δυσπιστία το ότι οι τρέχουσες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
της δημογραφικής αλλαγής που προκαλείται από τη γήρανση του πληθυσμού 
είναι πλήρεις, ρεαλιστικές ή με επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση 
της μελλοντικής ζήτησης. Οι προοπτικές δεν είναι απόλυτα απαισιόδοξες, όμως: 
ενώ το 49% των ερωτηθέντων ισχυρίζονται ότι η γήρανση αποτελεί απειλή για τη 
βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας των χωρών τους, το 50% πιστεύουν 
ότι προσφέρει την ευκαιρία για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις της υγειονομικής 
περίθαλψης που χρειάζονται ούτως ή άλλως.

Με βάση τις απαντήσεις από 1.000 -και περισσότερους- επαγγελματίες της υγείας 
σε όλη την Ευρώπη και συνεντεύξεις με 22 διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη 
γήρανση, η έκθεση, με τίτλο “Ένα νέο όραμα για την τρίτη ηλικία: Επανεξετάζοντας 
την πολιτική υγείας για τη γηράσκουσα κοινωνία της Ευρώπης”, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους.

Η μελέτη εξετάζει τις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς και τις ευκαιρίες, που 
παρουσιάζονται από τη γήρανση των κοινωνιών στην Ευρώπη, και ορισμένα από 
τα βήματα που μπορούν να λάβουν τα κράτη, προκειμένου να αντεπεξέλθουν. Τα 
βασικά πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Η πιο έξυπνη επένδυση πρέπει να επικεντρωθεί στην προληπτική ιατρική, καθώς με 
αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να μειωθεί το ποσοστό εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, 
το οποίο αυξάνεται με την ηλικία. Η κύρια πρόταση που έκανε το 46% των 
επαγγελματιών του ιατρικού τομέα στην έρευνα είναι να δώσουν προτεραιότητα 
οι κυβερνήσεις στο να καταστούν οι πολίτες υπεύθυνοι για την υγεία τους.

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη ολοκλήρωση της υγειονομικής 
περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας: μόνο 38% των ερωτηθέντων νιώθουν ότι 
η χώρα τους έχει καλή σχετική απόδοση.

Η ιατρική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύσει στις μελλοντικές ανάγκες υγειονομικής 
περίθαλψης των πληθυσμών που γερνάνε, προκειμένου να ανταποκριθεί πιο 
αποτελεσματικά στην πρόκληση των χρόνιων νόσων. Το 27% των ερωτηθέντων 
βλέπουν την έλλειψη εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ως μια από 
τις κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και το 20% δηλώνουν το ίδιο όσον αφορά τους εργαζόμενους της 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας δεν 
είναι επί του παρόντος προσανατολισμένη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, της ολοκληρωμένης φροντίδας που 
απαιτούν οι ηλικιωμένοι ασθενείς με περισσότερες από μία χρόνιες παθήσεις.

Οι αρνητικές συμπεριφορές έναντι των ηλικιωμένων πρέπει να αντιμετωπιστούν: 
το 42% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι συμπεριφορές του προσωπικού 
υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την παροχή της 
καλύτερης φροντίδας στους ηλικιωμένους, και πάνω από τους μισούς λένε επίσης 
ότι είναι λιγότερο πιθανό να εξεταστούν οι καταγγελίες των ασθενών μεγαλύτερης 
ηλικίας σε σύγκριση με αυτές των νεοτέρων.

Οι συστάσεις της έκθεσης περιχαράσσουν ειδικές στρατηγικές, τις οποίες θα 
μπορούσαν να υιοθετήσουν τώρα οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της γήρανσης του πληθυσμού 
γίνεται με βιώσιμο τρόπο: 

Παρεμβάσεις στον πληθυσμό για τη διατήρηση της καλής υγείας θα πρέπει να 
σημειώνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτές είναι δυνατό να αυξήσουν το 
προσδόκιμο υγιούς ζωής και να καθυστερήσουν την εμφάνιση αναπηρίας και 
χρόνιων παθήσεων.

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή και η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως 
της απομακρυσμένης παρακολούθησης, της τηλεϊατρικής και νέων θεραπειών 
που απαιτούν λιγότερες επισκέψεις στο γιατρό, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
ηλικιωμένοι να παραμείνουν ανεξάρτητοι για περισσότερο χρόνο, κάτι το οποίο 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διαχείριση των κέντρων διαχείρισης χρόνιων 
νόσων κατά την υποστήριξη μεμονωμένων ασθενών στο να έχουν μία υγιή, 
ανεξάρτητη ζωή στο πλαίσιο της κοινότητάς τους.

Οι πάροχοι υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης πρέπει να ενθαρρύνονται 
να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους ασθενείς να παραμείνουν υγιείς.

Ειδική εκπαιδευτική κατάρτιση περί των αναγκών των ηλικιωμένων θα πρέπει να 
τεθεί σε εφαρμογή για όλους τους επαγγελματίες της υγείας.

Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και οι πιο ευέλικτες μορφές εργασίας 
ενδέχεται να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και 
να διατηρήσουν τους ανθρώπους υγιείς καθώς εργάζονται για περισσότερο χρόνο.

Η Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι η 
γήρανση του πληθυσμού, δεν είναι μόνο μια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία 
για καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρώπη, καθώς μας εξαναγκάζει να υιοθετήσουμε 
νέα μοντέλα, για παράδειγμα για την υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη και να 
επενδύσουμε σε τεχνολογίες, εργαλεία και δεξιότητες για να βοηθήσουμε τους 
ηλικιωμένους να παραμείνουν υγιείς και ενεργά μέλη της κοινωνίας.»

Ο Iain Scott, Διευθυντής Έκδοσης της EIU, δήλωσε: «Η Ευρώπη στο σύνολό της 
παλεύει με τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού. Αυτό που προκύπτει 
από την έρευνά μας είναι ότι οι επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης 
έχουν τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνης στις τρέχουσες πολιτικές που φοβούνται για 
το μέλλον τη φροντίδα τους, καθώς γερνούν. Αυτή η έκθεση αποκαλύπτει τα 
βασικά βήματα που οι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν σε ένα 
καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά και για την κοινωνία στο 
σύνολό της.»

Ο Richard Torbett, Ανώτερος Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων της Pfizer, δήλωσε: 
«Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για όλους τους εμπλεκόμενους στον 
τομέα της υγείας να βάλουν την ετοιμότητα για τη γήρανση στο κέντρο του 
σχεδιασμού τους για το μέλλον. Οι επαγγελματίες της υγείας δίνουν ένα σαφές 
μήνυμα, ότι η προτεραιότητα στις σωστές επενδύσεις τώρα, στην προληπτική 
υγεία, την εκπαίδευση και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, είναι δυνατό να 
καταστήσει εφικτή τη διαχείριση της μετάβασης προς μια γηραιότερη κοινωνία με 
βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, αυτές είναι μερικές από εκείνες 
τις δραστηριότητες που απειλούνται περισσότερο από τις πολιτικές λιτότητας.»

Σχετικά με την έρευνα
Το 2011 ρωτήσαμε 1.113 επαγγελματίες της υγείας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 
μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την 
Ιταλία, καθώς και την Ολλανδία και χώρες της Σκανδιναβίας και της Ανατολικής 
Ευρώπης. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (741) εργάζονται στην πρώτη 
γραμμή του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 
γιατρών και νοσηλευτών, και άλλοι είναι στην πολιτική/στρατηγική, διοίκηση, έρευνα 
και ανάπτυξη (Ε&Α), κατασκευή ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Για να 
ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να καταφέρουμε να εξηγήσουμε 
τις επιπτώσεις τους, πραγματοποιήσαμε επίσης ενδελεχείς συνεντεύξεις με 
πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες από τον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
φορέων χάραξης πολιτικής. Εκτός από αυτή την έκθεση, τα πορίσματα και τα άλλα 
ζητήματα με κεντρική σημασία για το θέμα, συζητήθηκαν σε μια σειρά από μελέτες 
περιπτώσεων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν χωριστά. Η Economist Intelligence Unit 
είχε τον πλήρη εκδοτικό έλεγχο επί του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
www.businessresearch.eiu.com/new-vision-old-age.html

ΠΗΓΗ: Νέα μελέτη της Economist Intelligence Unit

NEWSLETTER - NEW SPECS 9.2012.indd   4 8/31/12   9:49 AM



ΣΥΜΠΟΣΙΟ ALCOVE
Η χρήση των ψυχοτρόπων στην Άνοια, 
ευρωπαϊκές απόψεις και οδηγίες,
ελληνική εμπειρία και πρακτική
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Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ από 19 χώρες. 
Συντονίστρια χώρα είναι η Γαλλία και συγκεκριμένα η Haute Autorité de 
Santé. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα και η χρήση των ψυχοτρόπων 
στην Άνοια είναι ένα από τα κύρια θέματα του προγράμματος (WP4), στο 
οποίο η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά. Λαμβάνοντας υπόψη την παντελή 
έλλειψη στοιχείων σχετικά με το θέμα στην Ελλάδα καθώς και το πόσο τα 
συμπεριφορικά συμπτώματα επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων με άνοια 
και των οικογενειών τους, σας καλούμε σε Συμπόσιο στο την Παρασκευή 12 
και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 στο Εντευκτήριον του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με θέμα: «Πρόγραμμα ALCOVE: Η χρήση των ψυχοτρόπων στην 
Άνοια, ευρωπαϊκές απόψεις και οδηγίες, ελληνική εμπειρία και πρακτική».  Το 
συμπόσιο διοργανώνεται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας. 

Πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες γιατρούς 
κι άλλους επαγγελματίες υγείας να ενημερωθούμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις, δεδομένα και πρακτικές. Επίσης, ευελπιστούμε να γίνει μια καλή 
αρχή για την ανάπτυξη οδηγιών για το φλέγον αυτό θέμα στη χώρα μας.

Ελπίζουμε στην ενεργό συμμετοχή όλων όσοι ασχολείστε
με την άνοια στην Ελλάδα. 

Μπορείτε να συμμετέχετε με δεκάλεπτες εισηγήσεις ή να δηλώσετε τη 
γνώμη σας στο Focus group.
Θα υπάρξει κάλυψη εξόδων διαμονής και μεταφοράς από 
φαρμακευτικές εταιρείες
(Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107013271).

       Αγαπητοί συνάδελφοι,
       Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών συμμετέχει από το 
       2010 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Alzheimer Cooperative Valuation in Europe
       (ALCOVE), που έχει στόχο την κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
       νόσου Αλτσχάιμερ και των συναφών διαταραχών στα κράτη-μέλη
       της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 4 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

• Συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την Άνοια

• Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση με έμφαση στην πρώιμη διάγνωση

• Καταγραφή των υπαρχουσών πρακτικών ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας των ανθρώπων με άνοια

•  Βελτίωση του περιεχομένου και εφαρμογή των διακηρύξεων για τα δικαιώματα των ανθρώπων με διαταραχές μνήμης
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer06

Η αποκάλυψη της διάγνωσης στην Άνοια
Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πάθηση που φοβίζει περισσότερο τους 
ανθρώπους, μετά τον καρκίνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας “Value of Knowing” που σχεδιάστηκε από τη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
«Alzheimer Europe» που πραγματοποιήθηκε σε πέντε χώρες (ΗΠΑ, 
Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Πολωνία). 
Τι θα κάνατε, στην περίπτωση που η διάγνωση του γιατρού σας έδειχνε 
ότι πάσχετε από Αλτσχάιμερ; Θα θέλατε να σας αποκαλύψει ο γιατρός τη 
διάγνωση; Η συντριπτική πλειονότητα  (94-98%) των 2678 ερωτηθέντων 
στο πλαίσιο της έρευνας αυτής απάντησε ότι θα επιθυμούσε να του 
ανακοινωθεί η διάγνωση.
Στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποιήσαμε κατά τα έτη 2010-2011 στα τρία Κέντρα Ημέρας της 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, ενώ η 
πλειοψηφία των ατόμων που πάσχουν από άνοια θέλουν να γνωρίζουν τη 
διάγνωσή, οι συγγενείς τους και οι επαγγελματίες υγείας παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία στάσεων ως προς την αποκάλυψή της στους ασθενείς.
Στην έρευνα συμμετείχαν 233 οικογενειακοί φροντιστές ανοϊκών 
ασθενών που παρακολουθούσαν τα προγράμματα των τριών Κέντρων 
Ημέρας της Εταιρείας Νόσου και Συναφών Διαταραχών και η οποία είχε 
στόχο να μελετήσει τις απόψεις σχετικά με την αποκάλυψη της διάγνωσης 
ανάμεσα στους φροντιστές των ατόμων που πάσχουν από άνοια και τη 
μελέτη του στίγματος της νόσου. Πιο αναλυτικά, το 52% των φροντιστών 
δεν επιθυμούσαν να αποκαλύψουν στους ασθενείς τη διάγνωση, ενώ το 
48% το είχε ήδη κάνει. Σε αντίθεση με τα παραπάνω το 96% των Ελλήνων 
φροντιστών ήθελαν να ξέρουν την ακριβή διάγνωση, αν οι ίδιοι έπασχαν 
από άνοια.

Η έρευνά μας, επίσης, έδειξε ότι σε σημαντικό ποσοστό η νόσος 
Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να θεωρείται στίγμα και οι οικογένειες 
αρνούνται τη γνωστοποίηση του προβλήματος, ολικά ή μερικά. Αρκετοί 
επαγγελματίες υγείας, επίσης, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν ιατρικούς 
όρους, όπως ‘άνοια’ ή ‘νόσος Αλτσχάιμερ’, και περιγράφουν συμπτώματα 
και καταστάσεις και αυτή η επιφυλακτικότητα επιβεβαιώνεται στις 
αναφορές των φροντιστών.
Όσον αφορά στην αποκάλυψη της διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ, 
θα πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα και να συνοδεύεται με παροχή 
πληροφοριών για τις συνέπειες και την εξέλιξη της νόσου, καθώς 
και χρήσιμες πληροφορίες για τις τοπικές ή την παγκόσμια εταιρεία 
Αλτσχάιμερ. Σε χώρες όπου προβλέπεται από την νομοθεσία, οι γιατροί 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς και να τους δίνουν οδηγίες σε 
σχέση με τη μελλοντική θεραπεία τους και τις επιλογές σχετικά με τη 
φροντίδα τους.
Η αποκάλυψη της διάγνωσης της άνοιας είναι ένα σύνθετο ηθικό 
και πρακτικό θέμα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν 
κατοχυρώσει το δικαίωμα γνώσης της διάγνωσης σαν απόλυτο δικαίωμα 
για τους ασθενείς χωρίς πιθανές εξαιρέσεις και οι περισσότερες 
νομοθεσίες επιτρέπουν στο γιατρό να μην αποκαλύπτει τη διάγνωση, αν 
κάτι τέτοιο κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του ασθενούς ή μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη σωματική ή ψυχική του υγεία. 
Εντούτοις, βαθμιαία διαμορφώνεται συναίνεση προς την κατεύθυνση 
της αποκάλυψης της διάγνωσης στον ασθενή, όταν ακόμη αυτός είναι σε 
καλή γνωστική κατάσταση. Έχει αποδειχθεί με έρευνες ότι αυτό αυξάνει 
την αυτονομία και πρωτοβουλία του ασθενούς, παρέχοντας πληροφορίες 
απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του. 
Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και η συναίνεσή του για συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα.

Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν

21 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012
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H Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ (21 Σεπτεμβρίου 2012) διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Συνέντευξη Τύπου
υπό την Αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer & Συναφών 

Διαταραχών για το σκοπό της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ
από την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, καθηγήτρια κ. Μάγδα Τσολάκη

και την πρόεδρο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, 
δρ. κ. Παρασκευή Σακκά

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Σ Ο Υ  Α Λ Τ Σ Χ Α Ϊ Μ Ε Ρ  2 1  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 2

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν

Δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών 
Έκθεση Τρίτη Ηλικία - Ζάππειο Μέγαρο 

Από 10:00 έως και 19:30

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

9011 404 100
Χρέωση από σταθερό €1,48 και από κινητό €1,57 το λεπτό

Παράλληλα σε κάθε ενδιαφερόμενο:
θα δίνονται πληροφορίες για τη λειτουργία των Κέντρων Ημέρας καθώς και 
για τις ομάδες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης φροντιστών. θα 
διανέμεται έντυπο υλικού σχετικά με την άνοια για τους φροντιστές και το κοινό. 

21 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Συμβολική πορεία με σύνθημα:

“Νόσος Αλτσχάιμερ
Την αντιμετωπίζουμε βήμα - βήμα”

Συνάντηση 18:30 στην Πλατεία Συντάγματος 

Σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ». Για πέμπτη συνεχή 
χρονιά, η πορεία θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα και θα τερματιστεί στο Ζάππειο, με 
τη συμμετοχή ασθενών, φροντιστών, εθελοντών, μελών ΚΑΠΗ και με τη συνοδεία 

της μπάντας του Δήμου Αθηναίων  

Θα ακολουθήσει συναυλία «Μη με λησμόνει», 
στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου

με την Κερασία Σαμαρά και τον Τάσο Καρακατσάνη!
 

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε

Η ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ
Ενημερωθείτε!
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Πώς αντιμετωπίζουμε 5 προβληματικές συμπεριφορές

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA 1
Καταναγκαστικές Συμπεριφορές
 «Ο μπαμπάς επιμένει να βγάζει και να βάζει οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο πορτοφόλι του 
επανειλημμένως για μεγάλο χρονικό διάστημα» 

Ο ασθενής σας μπορεί για παράδειγμα να ελέγχει συχνά αν η πόρτα του σπιτιού 
είναι κλειδωμένη, να αδειάζει και να ξαναγεμίζει το πορτοφόλι ή την τσάντα του,  να 
τακτοποιεί, να πακετάρει και να ξεπακετάρει τα ρούχα του κ.ά.
Όλα τα παραπάνω παραδείγματα συμπεριφορών αποτελούν εκδηλώσεις άγχους. Ο 
ασθενής πιστεύει πως κάτι σημαντικό πρέπει να θυμηθεί, ωστόσο έχει ξεχάσει τι είναι 
αυτό.  Το άγχος του προκαλεί επαναληπτικές συμπεριφορές.
Οι βασικοί παράγοντες εκδήλωσης/πρόκλησης άγχους είναι  η τροφή, η στέγη, η 
ένδυση και η οικογένεια. Δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός ότι αρκετές μορφές 
καταναγκαστικής συμπεριφοράς σχετίζονται με τα παραπάνω.

Τρόποι αντιμετώπισης 
Αρχικά, αγνοήστε την προβληματική συμπεριφορά του ασθενούς και θυμηθείτε πως 
αν και μπορεί να φαίνεται  περίεργο σε εσάς, πιθανότατα αυτή η συμπεριφορά να μη  
βλάπτει κανέναν. 
Με το να δίνετε συνεχώς οδηγίες που περιορίζουν το αγαπημένο σας πρόσωπο 
προκαλείτε περισσότερο άγχος, διαφωνίες και κατά συνέπεια περισσότερη σύγχυση 
στον ασθενή. Να έχετε πάντοτε υπ’ όψιν ότι όταν μία συμπεριφορά δεν ενισχύεται, 
περιορίζονται και οι πιθανότητες να επαναληφθεί.

Γενικά, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να βοηθήσετε τον ασθενή να αντιμετωπίσει 
το άγχος του. Να απευθύνεστε προς αυτόν με ήρεμο τρόπο, να του μιλάτε αργά και 
καθαρά, με απαλή φωνή και να μη διστάζετε ποτέ να τον ακουμπήσετε ή να τον 
αγκαλιάσετε. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA 2
Επανάληψη 
 «Η σύζυγος μου κάνει την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά, παρόλο που της  απαντώ κάθε φορά»

Η νόσος Αλτσχάιμερ  είναι ασθένεια της μνήμης και καθώς  η νόσος εξελίσσεται, οι 
ασθενείς βιώνουν όλο και περισσότερο μόνο το παρόν, τη στιγμή, ενώ σταδιακά 
χάνουν την ικανότητα να σκέπτονται και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν. Σε κάποιον που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, η επανάληψη π.χ. 
ερωτήσεων, απόψεων και ιστοριών δημιουργεί ανακούφιση και ηρεμία στον ασθενή.

Τρόποι αντιμετώπισης 
Η συνηθέστερη και πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι να  απαντάτε στις ερωτήσεις του ασθενούς και να ακούτε τις ιστορίες που 
επαναλαμβάνει ακόμη κι αν το έχετε κάνει ήδη αρκετές φορές.  Αυτού του είδους η 
αντιμετώπιση δε βλάπτει κανέναν και βοηθά πολύ τον ασθενή.  Επίσης, μπορεί να 
αποτρέψει την εκδήλωση πολύ σοβαρότερων επεισοδίων ανησυχίας, σύγχυσης και 
επιθετικότητας.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA 3
Περιπλάνηση
«Ο σύζυγός μου άνοιξε την πόρτα και  πριν προλάβω να τον σταματήσω, βγήκε  στο δρόμο» 

Όλοι οι άνθρωποι περιπλανώνται στο χώρο συνήθως επειδή αναζητούν ένα ασφαλές 
και άνετο μέρος.  Το αγαπημένο σας πρόσωπο μπορεί να ψάχνει  π.χ. την τουαλέτα, 
κάποιον άνθρωπο, ένα χώρο οικείο, που έζησε στο παρελθόν προκειμένου να 
ανακουφιστεί από την πλήξη ή τον πόνο.

Τρόποι αντιμετώπισης 
Ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής έχει ιστορικό περιπλάνησης ή όχι, καλό θα είναι 

για τον εφοδιάζουμε με πλαστικοποιημένη κάρτα, μενταγιόν ή ταυτότητα χειρός 
που αναφέρει το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου αναφοράς, 
πιθανές αλλεργίες κτλ.
Θα μπορούσατε να τοποθετήσετε τις ειδικές πτυσσόμενες πόρτες που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία των βρεφών και των μικρών παιδιών, ώστε 
να περιορίζεται ο ασθενής στους ασφαλείς χώρους του σπιτιού.  Είναι σημαντικό 
το αγαπημένο σας πρόσωπο να νιώθει ασφάλεια, ωστόσο μην του αποσπάσετε την 
προσοχή με τις αλλαγές που πρόκειται να κάνετε στον χώρο.
Επίσης, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να μην απομακρύνεται από εσάς όταν 
βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA 4
Ψευδαισθήσεις 
 «Ο πατέρας μου μιλάει συνεχώς με κάποιον ο οποίος δεν είναι παρών

Η ψευδαίσθηση είναι λανθασμένη αντίληψη της πραγματικότητας και συχνά 
πυροδοτείται από κάποιες αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, έχοντας ως 
αποτέλεσμα ο ασθενής να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται πράγματα που κανένας 
άλλος δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. 
Μπορώ να θυμηθώ έναν ασθενή, τον Κώστα, στον οποίο άρεσε πολύ να περιποιείται 
και να παίζει με το γάτο του, τον Πάτροκλο. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ο Πάτροκλος 
δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.  Αυτή η ψευδαίσθηση του Κώστα  μπορούσε να 
τρελάνει τη σύζυγό του,  Αλίκη. 

Τρόποι αντιμετώπισης 
Στην περίπτωση του Κώστα και του γάτου του, συμβούλευσα τη σύζυγό του Αλίκη να 
αλλάξει τη στάση της απέναντι στο φανταστικό γάτο.
Η Αλίκη αντί να αναστατώνεται με τον γάτο, συνειδητοποίησε πως δεν ενοχλεί 
κανέναν η συμπεριφορά αυτή, αντιθέτως κάνει το σύζυγό πιο χαρούμενο.
Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει ψευδαισθήσεις που δεν βλάπτουν κανέναν, καλό 
θα είναι να μάθετε να ζείτε με αυτές. Μπορείτε να ενημερώνετε εκ των προτέρων 
τους επισκέπτες για τις ψευδαισθήσεις του ασθενούς ώστε να μην επιδεινώσουν 
άθελά τους  την κατάσταση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA 5
Σύνδρομο Ηλιοβασιλέματος / Sun downing
 «Η σύζυγος μου αργά το απόγευμα σε καθημερινή βάση νιώθει ανησυχία και ψάχνει τη μητέρα της»

Πολλοί ασθενείς με άνοια αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους διαφορετικά όταν 
αρχίζει να σκοτεινιάζει. Αυτή η αισθητηριακή σύγχυση μπορεί να προκαλέσει άγχος, 
παράνοια ή επιθετικότητα.  Είναι αναμενόμενο το σύνδρομο αυτό να δημιουργεί 
φόβο στον ασθενή, διότι τα δεδομένα της ζωής του αλλάζουν συνεχώς.
Στα μάτια του, το φως στο καθιστικό μπορεί να μετατραπεί σε έναν απειλητικό 
εισβολέα και να αρχίσει να αναζητά κάποιο πιο ασφαλές μέρος.

Τρόποι αντιμετώπισης 
Είναι πολύ λίγα αυτά που μπορείτε να κάνετε για να πείσετε το αγαπημένο σας 
πρόσωπο ότι η πραγματικότητα που εκφράζει δεν είναι ακριβής, τη στιγμή που ήδη 
βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης.
 Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να μειώσουν ή και 
να αποτρέψουν τα συμπτώματα αυτά. Προσπαθήστε να ακολουθείτε καθημερινά 
μια συγκεκριμένη ρουτίνα και αρχίστε να  ανάβετε τα φώτα στο σπίτι από νωρίς το 
απόγευμα.
Επίσης, ενθαρρύνετε τον ασθενή να είναι όσο πιο δραστήριος γίνεται κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ώστε να έχει κουραστεί μέχρι το βράδυ.  Εξίσου σημαντικό 
είναι να κάθεται στο φως του ήλιου για τουλάχιστον 20 λεπτά, διότι αυτό ρυθμίζει τον 
κρκαδικό ρυθμό (ημερήσιος κύκλος ύπνου-έγερσης).

Σοφία Κανελλοπούλου
Ψυχολόγος - Πρόγραμμα φροντίδα στο σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς

Nataly Rubinstein MSW., LCSW, C-ASWCM
Κοινωνική Λειτουργός, ειδικευμένη στη Γεροντολογία - Mt. Sinai Medical Center, Miami USA

Αναμφίβολα όταν κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο διαγνωσθεί ότι πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλη μορφή άνοιας, νιώθεις 
συντετριμμένος. Μετά τη διάγνωση, έρχεσαι αντιμέτωπος με το γεγονός ότι ένα άτομο που αγαπάς πάσχει από μια εκφυλιστική νόσο που 
αποβαίνει μοιραία καθώς είναι μη αναστρέψιμη.  Επιπλέον, καλείσαι να διαχειριστείς μια πληθώρα ολοένα αυξανόμενων ιδιαίτερων και περίεργων 
συμπεριφορών του ασθενούς. 
Παρόλο που κάθε ασθενής χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης, παρουσιάζονται πέντε από τις πιο συνηθισμένες  «προβληματικές» συμπεριφορές 
που συχνά οι φροντιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν, και οι τρόποι εκείνοι με τους οποίους μπορούν να τις διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ

Σε κάποιους ανθρώπους ενδέχεται η ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις 
να επηρεαστεί κάποια στιγμή από ασθένεια, τραυματισμό ή την ηλικία. 
Νομικά, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, είναι η έλλειψη 
ικανότητας στη λήψη αποφάσεων και χειρισμό υποθέσεών ενός προσώπου, 
να αναπληρώνεται είτε από την γνώμη και συγκατάθεση των πλησιεστέρων 
συγγενών του ασθενούς, είτε –σε περιπτώσεις που απαιτείται- με το διορισμό 
από το Δικαστήριο δικαστικού συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίου. 
Αυτό ως πράξη λαμβάνει χώρα μετά τη γένεση του προβλήματος του 
ασθενή, πολλές δε φορές μπορεί να είναι χρονοβόρα και επαχθής οικονομικά 
διαδικασία. Ως διαδικασία δε, θα μπορούσε να θεωρηθεί,  κατασταλτική. 

Οι προγενέστερες οδηγίες (advanced directives)
είναι αυτές με τις οποίες ένα πρόσωπο γνωστοποιεί εκ των προτέρων 
επιθυμίες για τη μεταχείρισή του, αν συμβεί να υποστεί σοβαρή βλάβη της 
υγείας του, που δεν θα του επιτρέπει  να εκφραστεί ή θα του στερεί την 
ικανότητα βούλησης. Ειδικότερα, αφορούν ιδίως ιατρικές πράξεις για την 
υποστήριξη ή συντήρηση του οργανισμού που έχει παρουσιάσει βλάβες (π.χ. 
την καρδιοπνευμονική ανάνηψη, τη χορήγηση οξυγόνου, υγρών, τροφής ή 
την υποβολή σε αιμοκάθαρση). Μπορεί να επιτρέπουν τη διενέργεια τέτοιων 
πράξεων και την εξακολούθηση της αγωγής. Άλλες φορές πάλι, ίσως και 
συχνότερα, επιτάσσουν την αποφυγή μιας επίπονης θεραπείας ή ακόμη και 
την παθητική ευθανασία, ώστε να μην παρατείνεται μια αφόρητη κατά την 
κρίση του ενδιαφερόμενου κατάσταση. 

Οι οδηγίες αυτές μπορεί να είναι δύο ειδών:
είτε να παρέχουν εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο να αποφασίζει για 
τον ασθενή στον κρίσιμο χρόνο της αδυναμίας του ενδιαφερομένου, 
είτε να ορίζουν απευθείας την επιθυμία του ασθενή – χωρίς δηλαδή την 
αντιπροσώπευσή του από τρίτο πρόσωπο. Ο απευθείας ορισμός από 
τον  ασθενή των επιθυμιών του ως προς την ιατρική του περίθαλψη είναι 
η περίπτωση της διαθήκης ζωής (living wills).Σε καμία περίπτωση οι 
προγενέστερες οδηγίες και διαθήκες ζωής δεν αποτελούν έννοιες ταυτόσημες 
με την ευθανασία. Στην περίπτωση, ωστόσο, που με τις προγενέστερες 
οδηγίες ο ενδιαφερόμενος – ασθενής δηλώσει ότι εάν πάσχει από ασθένεια 
από την οποία δεν υπάρχει ελπίδα να αναρρώσει, δεν συναινεί σε μέτρα 
τεχνικής διατήρησης των ζωτικών λειτουργιών του, τότε τίθεται ενδεχόμενα 
το θέμα της παθητικής ευθανασίας με τους μετέπειτα προβληματισμούς.
Στην Ελλάδα οι πάγιες οδηγίες θεραπείας αναγνωρίζονται δυνάμει του 
άρθρου 47 παρ. 3 του ν. 2071/1992 στο οποίο ορίζονται τα εξής:  «Ο  
ασθενής  έχει  το  δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική 
ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση 
ασθενούς με μερική  ή  πλήρη  διανοητική  ανικανότητα,  η άσκηση  αυτού  
του  δικαιώματος  γίνεται  από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για 
λογαριασμό του».

Καλύπτουν οι πάγιες οδηγίες θεραπείας τον ενδιαφερόμενο;
 α) Προγενέστερες οδηγίες (advanced directives): από τη στιγμή 
που τρίτος αποφασίζει για τη θεραπευτική ή μη αγωγή, σαφώς δεν υπάρχει 
αυθεντική έκφραση του ενδιαφερομένου, αλλά αυτό είναι κάτι που ο 
ενδιαφερόμενος το γνώριζε και το αποδέχτηκε ήδη από τη σύνταξη της 
δήλωσής του. Η περίπτωση αυτή, όμως, εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι 
ο τρίτος έχει τη δυνατότητα συναίνεσης ύστερα από πληροφόρησή του 
κατά τον κρίσιμο χρόνο.  Επίσης στην περίπτωση που κάποιος τρίτος με τις 
προγενέστερες οδηγίες εξουσιοδοτείται εν λευκώ να αποφασίσει κατά τον 

κρίσιμο χρόνο και τελικά ο τρίτος δεν αποδεχτεί την εξουσιοδότηση, τότε η 
βούληση του ασθενούς δεν εκπληρώνεται. Αυτό είναι πολύ πιθανόν να συμβεί 
και στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος αρνηθεί να εκπληρώσει την 
επιθυμία του ασθενούς, ενδεχομένως γιατί αυτή θα είναι ασύμβατη με κάποια 
θεμελιώδη δικαιώματά του (π.χ. ελευθερία της συνείδησης, θρησκευτική 
ελευθερία ή ακόμη και την ηθική του).
β) περίπτωση Διαθήκες ζωής (living wills): εξασφαλίζεται η βούληση 
του ενδιαφερομένου, αλλά του στερείται η δυνατότητα να αλλάξει γνώμη 
για τη μεταχείρισή του, γιατί ακριβώς δεν θα μπορεί – μολονότι εξακολουθεί 
να ζει – να την εκφράσει. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως των διαθηκών 
ζωής, στις οποίες η δέσμευση από τις ρητές επιθυμίες του ασθενή είναι 
δυνατόν να αφορά είτε στον θεράποντα ιατρό είτε στους συγγενείς ή τρίτα 
πρόσωπα, πάλι οι τρίτοι ενδέχεται να μην «σεβαστούν» την επιθυμία του 
ασθενούς, εφόσον αυτή αντιβαίνει σε θεμελιώδη δικαιώματά τους ή όσον 
αφορά τους ιατρούς και στην ιατρική δεοντολογία. Επιπλέον σύμφωνα με το 
ισχύον δίκαιο θα μπορούσαν να ακυρωθούν δικαστικά, εφόσον αποδειχτεί 
ότι ο δηλών – ασθενής όταν προέβη στη δήλωση δεν ήταν σε θέση να το 
πράξει, επειδή κατά το χρόνο εκείνο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή 
βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά 
τη λειτουργία της βούλησής του. 
Σε γενικές γραμμές οι πάγιες οδηγίες καλύπτουν νομικά τους ιατρούς που 
θα σεβαστούν τις επιθυμίες του ασθενούς. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι 
ο γιατρός που συμμορφώνεται με την διαθήκη ζωής του ενδιαφερομένου 
δεν φέρει α priori καμία ευθύνη. Και τούτο διότι ενδέχεται ο σεβασμός της 
θέλησης ενός ανθρώπου να αποτελεί πράξη ποινικοποιημένη ή αντικείμενη 
στον Κώδικα Ιδιωτικού Δικαίου. Για παράδειγμα δεν δεσμεύει τον γιατρό η 
επιθυμία του ασθενούς για  ευθανασία και κυρίως αυτής της ενεργητικής. 
Επίσης, οι επιθυμίες του ασθενούς δεν μπορούν να αντιβαίνουν στην 
προστασία της ανθρώπινης αξίας του ιδίου (είναι π.χ. άκυρη μια επιθυμία του 
ασθενούς να χρησιμοποιηθεί ως πειραματόζωο για ερευνητικούς σκοπούς). 
Πάντως ο γιατρός οφείλει να λάβει υπόψη τις τυχόν αντιρρήσεις που του είχε 
εκφράσει ο ασθενής σχετικά με κάποια θεραπεία ή μη (ή να αιτιολογήσει 
γιατί δεν θα το πράξει).

Στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη σαφούς και ρητής νομοθετικής 
ρύθμισης, στην οποία θα απαριθμούνται και θα περιγράφονται αναλυτικά 
τα δικαιώματα του ασθενούς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ιατρού, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου, οι ευθύνες από 
την εφαρμογή ή μη των επιθυμιών του ασθενούς, ο τύπος του εγγράφου 
των προγενέστερων οδηγιών, ο χρόνος και η συχνότητα ανανέωσης του 
εγγράφου, ο έλεγχος της υγείας και ικανότητας του ενδιαφερομένου κατά 
τον χρόνο κατάρτισης των οδηγιών από αρμόδια επιτροπή, η παρουσία 
μαρτύρων κατά τη σύνταξη των οδηγιών, η προηγούμενη ενημέρωση του 
δηλούντος από ιατρό σχετικά με τις συνέπειες της χορήγησης ή μη της 
θεραπείας, η κοινοποίηση του εγγράφου των οδηγιών σε ανεξάρτητο φορέα 
από τον οποίο θα ενημερώνονται οι ιατροί για την ύπαρξή τους κοκ.

Χριστίνα Γ. Μωυσιάδου
Δικηγόρος

Διπλ. Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ
Τομέας Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου

Εταιρεία Μελέτης Νόσου Alzheimer & Αγγειακών Ανοιών Κεντρικής Μακεδονίας
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Ομάδα Διαχείρισης Αγχους
για Φροντιστές Ηλικιωμένων με Άνοια
Το άγχος είναι μια φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση που όλοι οι 
άνθρωποι βιώνουν. Σκοπός της εμφάνισής του είναι η προστασία του 
ανθρώπινου οργανισμού  από κάποια απειλή. Πολλές φορές όμως, το 
άγχος μπορεί να εμφανιστεί σε καταστάσεις οι οποίες δεν  μπορούν να 
αξιολογηθούν ως απειλητικές ή είναι πιθανό να διαρκέσει ακόμα και όταν 
ο κίνδυνος δεν είναι πια ορατός. Στις περιπτώσεις αυτές το ίδιο το άγχος 
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλώντας 
αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλαγή συμπεριφοράς και πιθανή 
σωματική δυσλειτουργία.

Ένας πολύ σημαντικός στρεσσογόνος παράγοντας είναι η φροντίδα 
ασθενών με χρόνιες ασθένειες. Συνεπώς, η παροχή φροντίδας σε ασθενείς 
με άνοια αποτελεί πηγή έντονου άγχους με δυσάρεστες συνέπειες στην 
καθημερινή ζωή των φροντιστών και στην υγεία τους.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημέρας στο Παγκράτι, 
για άλλη μια χρονιά, η «Ομάδα Διαχείρισης Άγχους για Φροντιστές 
Ηλικιωμένων με Άνοια». Στόχος της ομάδας δεν ήταν να περάσει το μήνυμα 
ότι δεν πρέπει να αγχωνόμαστε  ή να μην ανησυχούμε, αλλά να αποκτήσουν 
οι φροντιστές δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και έπειτα να 
ελέγξουν τα συμπτώματα του άγχους.

Η ομάδα είχε διάρκεια 13 εβδομαδιαίων συναντήσεων και προσπάθησε να 
καλύψει τις παρακάτω ενότητες.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΓΧΟΥΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ –ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Το πρόγραμμα διαχείρισης άγχους δεν περιορίστηκε στο να αναλύσει το 
πώς η παροχή φροντίδας μπορεί να αποτελέσει πηγή έντονου στρες ούτε 
αφορούσε αποκλειστικά το άγχος που προκύπτει από τη φροντίδα. Αντίθετα, 
στόχευε οι φροντιστές μέσα από τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν να 
μπορέσουν να ελέγξουν τις όποιες στρεσσογόνες καταστάσεις μπορεί να 
προκύψουν σε όλους τους τομείς της  καθημερινότητά τους.
Επιπλέον, στόχος του προγράμματος ήταν η ομάδα να αποτελέσει την 
αφορμή έτσι ώστε οι φροντιστές να  έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους, 
τις ανάγκες τους τα συναισθήματά τους και  τον τρόπο που αλληλεπιδρούν.  
Μέσα από το δομημένο πρόγραμμα, με  τη βοήθεια κατάλληλων τεχνικών 
και βιωματικού τρόπου παρέμβασης, έγινε προσπάθεια τα μέλη της ομάδας 
να διαφοροποιηθούν από τους συγγενείς τους και την επίπονη προσπάθεια 
να καλύψουν και να προβλέψουν τις ανάγκες τους και να εστιάσουν για λίγη 
ώρα σε εκείνους.

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας- Ψυχοθεραπευτής
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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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