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2 Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer

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

Εδώ και λίγα χρόνια, έχουμε καθιερώσει να γιορτάζουμε κάθε Μάρτιο την 

Hμέρα του 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 o αριθμός των φροντιστών τους. Το ψυχολο-

γικό, πρακτικό και οικονομικό φορτίο των φροντιστών είναι βαρύ και αυξανόμενο. Οι ανάγκες των 

φροντιστών πρέπει 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 Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών που 

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, όπου θα εκπαιδεύ-

σουμε και θα ενημερώσουμε τους φροντιστές που ενδιαφέρονται. Παράλληλα, θα υπάρχει δημιουργική 

απασχόληση για τους ασθενείς.

H 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.

ΕΥΕΡΓΕΤEΣ XOΡΗΓΟΙ

ΦΙΛΟΙ EIΣ ΜΝΗΜΗ

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος     

Β. Παγίδα, Χ. Λέκκου, Φ. Καρατζά, Μ. Κίκη, Β. Παπαγαλιά, Σ. Παπαθανασιάδης, 
Φ. Αθανασοπούλου, Κ. Ευσταθίου, Π. Μπουρλή, Σ. Χαρμπή, Μ. Σουγλίδης, Ι. Τσόγκα, 
Α. Κουφοπαντελής, Σ. Χριστόπουλος, Κ. Παπαευσταθίου, Δ. Γαβριήλ, Ι. Οικονομίδου, 
Γ. Κουτσούκος, Β. Καπράλος, Μ. Κυπριωτάκη, Ι. Καραντζίκος, Δ. Μουτσουγιάννης,
Ι. Καρούσος, Α. Σγουράκης, Σ. Λεκέας, Ο. Τραυλού, Σ. Καλός, Α. Λεμονίδου, Γ. Μεταξάς,
Δ. Νάνου 

Στελλίνα και Νάνσυ Λέκκα εις μνήμη Μαρίας και Ευθυμίου Λέκκα

Μαρία Σάρδη εις μνήμη Ιωάννη Σάρδη

Χρήστος Παγώνας εις μνήμη Ελένης Παγώνα

Μιχάλης Καριώτογλου εις μνήμη μητέρας Θεοδοσοπούλου

Ειρήνη Νοτιά εις μνήμη Κωστή Νοτιά

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

• Χ. Γιόκαρης • Πάνος Λειβαδάς 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank
Λαϊκή Τράπεζα

180/480090-72
341.00.232.0000.184
264/0276711420

* Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από € 300 εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Eκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διεύθυνση Σύνταξης
Λίνα Ανδριανάκη

Συντονισμός  Ύλης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Τιράζ

3.000 τεύχη

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σόλωνος 98, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, τηλ.: 210 3661200
www.livanis.gr

H 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.

Δημιουργικό

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

Eλάτε μαζί μας!

901 11 156 156 ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ € 3,68 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΤΕ Γραμμή βοήθειας: 801 11 16 500
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4 Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer

Νέοι, καλοπροαίρετοι ψυχολόγοι, με απλά και έξυπνα τεστ, μας γυρίζουν 
στην εποχή της ευθυκρισίας της νεότερης ηλικίας μας, ανανεώνοντας έτσι 
τη νοητική μας ικανότητα σε ένα ευχάριστο ομαδικό περιβάλλον. 

Σ. Χ.

Με τη συμμετοχή του στην ομάδα, ο άνθρωπος που ξεχνάει διαπιστώνει με 
την πάροδο του χρόνου ότι κάτι αλλάζει στα υπάρχοντα προβλήματά του. 
Με τις ασκήσεις μνήμης, ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται και ανακαλεί πιο 
εύκολα αυτά που ακούει ή βλέπει σε σχέση με το παρελθόν. Καταφέρνει 
να εστιάζει την προσοχή του με κατάλληλες ασκήσεις που παράλληλα 
είναι ευχάριστες. Με τις ασκήσεις λόγου δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει 
κάποιες σκέψεις και ιδέες γραπτά ή προφορικά. Επιπλέον, η επικοινωνία 
με τα μέλη της ομάδας διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων που βοηθούν 
στη νοητική και συναισθηματική βελτίωση του ατόμου. Μόνο θετικά 
αποτελέσματα, λοιπόν, διαπιστώνει κανείς ως μέλος της ομάδας. 

Ν. Σ.

Στο Κέντρο Ημέρας μου αρέσει να πηγαίνω, γιατί εκεί βρίσκομαι με 
ανθρώπους που έχουν τα ίδια προβλήματα με μένα και ασχολούμαι 
από τρεις ώρες, δύο φορές την εβδομάδα, με ασκήσεις μνήμης, 
παρατηρητικότητας, προσοχής κ.λπ., ενώ στο σπίτι δεν διέθετα καθόλου 
χρόνο να ασχοληθώ με τέτοιες ασκήσεις που θα με βοηθούσαν στο 
πρόβλημά μου. Το περιβάλλον, η συντροφικότητα, οι σωστές ασκήσεις εκ 
μέρους των παιδιών (ψυχολόγων κ.λπ.) με ενθαρρύνουν. Στεναχωριέμαι 
όταν κάποια εμπόδια με κάνουν να απουσιάζω μια μέρα. Μακάρι να 
υπήρχαν τέτοια κέντρα σε κάθε Δήμο.

Ε. Κ.

Πριν από αρκετά χρόνια (σαν να ήταν χθες), μιλώντας με μια πολύ καλή 
μου φίλη, της έλεγα το τι σκαρώνω. Δυστυχώς στην κουζίνα έχω γκάζι 
και επειδή άρχισα να συνειδητοποιώ ότι θα τίναζα στον αέρα το σπίτι 
μου, έκαιγα τα πάντα, δεν άφησα σκεύος για σκεύος. Τότε μου είπε για 
το Αλτσχάιμερ και κανόνισε ραντεβού να πάμε μαζί. Έτσι γλίτωσε το σπίτι 
μου που το πήραμε με ιδρώτα και αίμα και έζησα κι εγώ να βρίσκομαι 
με μια ομάδα που οι ψυχολόγοι μας με κάνουν να σκέφτομαι πιο λογικά 
και προσεχτικά και να περιμένω με χαρά το πότε θα πάω στο μάθημα να 
βρεθώ με την ομάδα μου.

Σ. Π.

Στη σημερινή δύσκολη εποχή που βιώνουμε υπάρχουν και κάποιες ΟΑΣΕΙΣ 
ευτυχώς. Μία από αυτές είναι και το Κέντρο Ημέρας. Εδώ και τρία χρόνια 
που είχα την τύχη να πληροφορηθώ γι’ αυτό το Κέντρο και να το επισκεφθώ, 
παρακολουθώ μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα από τρεις ώρες κάθε 
φορά. Νιώθω πολύ πιο ασφαλής τώρα σε ό,τι έχει σχέση με τη μνήμη 
μου, διότι απλά έχει ενδυναμώσει πολύ. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η 
συναναστροφή με τους συμμαθητές μου, της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, 
μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσω άλλους ανθρώπους με διαφορετικές 
σκέψεις και ιδέες. Θα ήταν πολύ δυσάρεστο έως και καταστροφικό για την 
υγεία μας αν για κάποιους λόγους, π.χ. οικονομικούς, κλείσει το Κέντρο. 

Β. Α.

To Κέντρο Ημέρας διαθέτει κοινωνικότητα, απασχόληση δημιουργική, 
προφορική και γραπτή, και συγχρόνως μας προσφέρει και κινητικότητα 
(γυμναστική). Μέσα από αυτές τις ασχολίες δυναμώνει η μνήμη, η 
παρατηρητικότητα, η γνώση. Μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε μια 
βελτίωση και σταθερότητα του εγκεφάλου μαζί με το νέο και εκπαιδευ-
μένο προσωπικό. 

Ι. Κ.

Το Κέντρο Ημέρας το ξεκίνησα σαν μια απασχόληση. Στην πορεία, όμως, 
άλλαξα γνώμη, διότι νόμιζα ότι δεν έχω πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα 
υπήρχε χωρίς να το καταλαβαίνω. Στην ομάδα με την οποία δέθηκα και με 
τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι κάνουν άθλο και λειτούργημα, άρχισα 
να αλλάζω τρόπο σκέψης, να θυμάμαι με την τεχνική που μας μαθαίνουν 
να γίνομαι κοινωνικό άτομο, να συμμετέχω, να μπορώ να λέω τη γνώμη 
μου. Πραγματικά, έχει αλλάξει η ζωή μου επειδή η μοναξιά που βιώνω είναι 
δύσκολη. Η ομάδα και όλο το προσωπικό του Κέντρου με έχουν  κάνει να 
βλέπω τη ζωή μου με άλλα μάτια και να έχω αισιοδοξία.

Α. Τ.

Στο Κέντρο Ημέρας ήρθα πριν από ένα χρόνο, όταν θέλησα να βοηθήσω 
τον εαυτό μου. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης της μνήμης, προσοχής, 
παρατηρητικότητας, με τη διαρκή επιτήρηση των επαγγελματιών υγείας, 
μας προσφέρει μεγάλη βοήθεια και ενθάρρυνση να προσπαθήσουμε 
ακόμη πιο πολύ. Επίσης, έχει βοηθήσει πολύ την κοινωνικότητά μας, καθώς 
έχουμε δημιουργήσει φιλίες και κάνουμε παρέα και εκτός του Κέντρου.

Β. Β.

Πώς περνάω στο Κέντρο Ημέρας
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7Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 11636 • e mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ!

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνεται, ενώ 
υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι πάσχουν από άνοια. Το 20% των 
ανθρώπων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ηλικιωμένων είναι 
μετανάστες, χωρίς να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, αλλά και χωρίς 
να έχουν τη δυνατότητα για κατάρτιση, λόγω γλωσσικών εμποδίων, 
έλλειψης χρόνου και χρημάτων. 
Για να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες, το πρόγραμμα SET CARE: 
«Μάθηση εξ αποστάσεως στο πλαίσιο της κατ’ οίκον φροντίδας» 
μεταφέρει στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
από την Ιταλία, το οποίο παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχετική με τη 
φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων. Το εκπαιδευτικό υλικό μεταφράστηκε 
και προσαρμόστηκε στα ελληνικά και στα βουλγαρικά. Το πρόγραμμα έχει 
χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υλοποίησή του στην 
Ελλάδα έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στο σπίτι ηλικιωμένων 
ανθρώπων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, DVD και αναλυτικών σημει-
ώσεων. 
Όπως όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως, έτσι και αυτό δίνει τη δυνατότητα 
να εκπαιδευτεί ο φροντιστής «όπου και όποτε» το επιθυμεί. Κάθε ενότητα 
του προγράμματος παρέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα και 
συνοδεύεται από βίντεο, ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης κ.ά.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν 
βεβαίωση πιστοποίησης των γνώσεών τους. Τη βεβαίωση χορηγεί η Εται-
ρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών και οι προϋπο-
θέσεις για την απόκτησή της είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση του 
προγράμματος και η επιτυχημένη επίδοση στα τεστ αξιολόγησης. 
 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

•  Σε Βούλγαρους που μένουν στην Ελλάδα και εργάζονται 
(ή αναζητούν εργασία) ως φροντιστές.

•  Σε Βούλγαρους που μένουν στη Βουλγαρία και εργάζονται 
(ή αναζητούν εργασία) ως φροντιστές. 

•  Σε άτομα που απασχολούνται στον τομέα της παροχής κατ’ 
οίκον υπηρεσιών και επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές 
τους, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και να 
αποκτήσουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.  

•  Σε οικογενειακούς φροντιστές που επιθυμούν να ενημερωθούν 
για την άνοια και τις άλλες νόσους της τρίτης ηλικίας, ώστε να 
παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας.  

Βασικές διδακτικές ενότητες

1) Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
2) Κατανοώντας το ρόλο του φροντιστή
3)  Η σχέση και η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο άνθρωπο και την 

οικογένειά του
4) Νόσοι της τρίτης ηλικίας
5) Υποστηρίζοντας ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ
6)  Φροντίζοντας και βοηθώντας ηλικιωμένους και ανθρώπους με 

άνοια
7)  Το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύστημα στην Ελλάδα και 

τη Βουλγαρία
8) Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα
9) Περιγραφή της δουλειάς του φροντιστή
10)   Γνώση της βασικής χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου

• Τρόπος εγγραφής
Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SET 
CARE, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει 
στην ιστοσελίδα www.setcare.eu και στα γραφεία της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, στη διεύθυνση Μάρκου 
Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33 στο Παγκράτι.
Συμπληρώνοντας την αίτηση, θα αποκτήσετε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο 
διδακτικό υλικό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο είτε μέσω μίας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, είτε μέσω DVD.

Μπορείτε να δείτε demo ενότητα στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος www.setcare.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία 

της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

Τηλ.: 210 7013271
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Χωρίς αμφιβολία, η ανάγκη χορήγησης της κατάλληλης φαρμακευτικής 
αγωγής στον ασθενή που πάσχει από άνοια είναι δεδομένη. Ωστόσο, 
πρόσφατες έρευνες τονίζουν το σημαντικό επικουρικό ρόλο που παίζουν 
οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, σε μια προσπάθεια ολιστικής διαχεί-
ρισης του ασθενούς. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε 
τόσο στα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης που πραγματοποιού-
νται από επαγγελματίες υγείας, όσο και σε απλές καθημερινές δραστηριό-
τητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια μελών της 
οικογένειας του ασθενούς. 
H συμμετοχή σε απλές, κινητοποιητικού τύπου δραστηριότητες επιδρά 
θετικά όχι μόνο στις νοητικές λειτουργίες, αλλά και στην καθημερινή 
λειτουργικότητα του ατόμου που πάσχει από άνοια. Με την εμπλοκή του 
ασθενούς σε ποικίλες καθημερινές ενέργειες, αυξάνεται η αυτοεκτίμησή 
του, ενώ παράλληλα μειώνονται τα συναισθήματα μοναξιάς και απο-
μόνωσης. Ενισχύεται η επικοινωνία και η εκφραστική ικανότητα τόσο με 
λεκτικά, όσο και με μη λεκτικά μέσα και διατηρούνται ή αναπτύσσονται οι 
κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, η συμμετοχή σε δραστηριότητες μειώνει 
την εμφάνιση συμπεριφορικών διαταραχών, όπως η ανησυχία, η άσκοπη 
περιπλάνηση, η απάθεια, αλλά και οι διαταραχές ύπνου. 

Στην επιλογή και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων κύριο ρόλο έχει ο 
φροντιστής. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες βασικές αρχές που είναι 
χρήσιμες στο σχεδιασμό ενός προγράμματος δραστηριοτήτων:
•  Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε τον ασθενή σε απλές οικογενειακές/

οικιακές δραστηριότητες, ακόμα και αν η παρουσία του δεν είναι 
αναγκαία. 

•  Εκμεταλλευτείτε τις δεξιότητες του ασθενούς που παραμένουν ανέπα-
φες ή έχουν επηρεαστεί λιγότερο και επικεντρωθείτε σε αυτές. 

•  Αντλήστε πληροφορίες από τo παρελθόν σχετικά με ενδιαφέροντα που 
μπορεί να είχε ο ασθενής και δημιουργήστε ανάλογες δραστηριότητες. 
Αν τα ενδιαφέροντα του παρελθόντος δεν ανταποκρίνονται στην 
παρούσα κατάσταση, μην επιμείνετε, απλώς αντικαταστήστε τα με νέα.

•  Επιχειρήστε μέσω ανάλογων δράσεων να κινητοποιήσετε όλες τις 
αισθήσεις. Ακούστε μουσική, δώστε του να μυρίσει αρωματικά φυτά ή 
να αναγνωρίσει οικείες γεύσεις.

•  Παίξτε απλά επιτραπέζια παιχνίδια.
• Συζητήστε για απλά θέματα επικαιρότητας.
• Η συμμετοχή σας πρέπει να είναι βοηθητική και διακριτική. 
•  Προσέξτε τον τρόπο που καθοδηγείτε, μιλώντας καθαρά, ήρεμα και 

δίνοντας απλές και ξεκάθαρες εντολές. Τέλος, θυμηθείτε ότι σκοπός 
είναι η κινητοποίηση και όχι πάντα το καλό αποτέλεσμα. 

•  Ενθαρρύνετε τον ασθενή εστιάζοντας στη συμμετοχή του και όχι σε 
τυχόν αστοχίες.

•  Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων παρατηρώντας τις ώρες 
που ο ασθενής είναι ξεκούραστος και πιο δεκτικός.

Στάθης Τρυφωνόπολος

Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικού Τομέα ΜΦΗ Άκτιος

Δημιουργική απασχόληση για ανθρώπους με άνοια στο σπίτι

Σύντομα η Εταιρεία θα εκδώσει έντυπο όπου θα περιγρά-
φονται αναλυτικά προτάσεις και τεχνικές για μη φαρμακευτι-
κές παρεμβάσεις, τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν οι 
φροντιστές στο σπίτι. 
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Το Vodafone World of Difference είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας 
πρόγραμμα που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται από τη Vodafone σε 22 χώρες, 
έχοντας δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 2.100 επιτυχόντες 
να εργαστούν στον οργανισμό της επιλογής τους. Στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων υλοποίησής του έχει δώσει την ευκαιρία 
σε 9 νικητές να εργαστούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 
περιοχές όλης της Ελλάδας, όπως Αθήνα, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Πάρο, 
Πάτρα και Πρέσπες. 
Για το 2013, το πρόγραμμα Vodafone World of Difference ανέδειξε τις 5 
νέες νικήτριες που θα εργαστούν σε έναν κοινωφελή μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό της επιλογής τους για έναν ολόκληρο χρόνο, ενώ η Vodafone 
θα καλύψει το μισθό τους. 

Οι φετινές νικήτριες του προγράμματος είναι:

 
•  Η Παρασκευή Βασιλειάδου θα αναλάβει τη θέση της Υπεύθυνης 

Οργάνωσης Προγράμματος Υποστήριξης Ατόμων Τρίτης Ηλικίας στην 
ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε τέσσερεις τομείς: ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική ενδυνάμωση, 
επίλυση πρακτικών ζητημάτων της καθημερινότητας, εξοικονόμηση 
χρημάτων.

•  Η Μήλη Γιαλαβούζη θα αναλάβει τη θέση της Ειδικής Παιδαγωγού 
στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, με σκοπό την εκπαίδευση 
και εξάσκηση των ατόμων με Σύνδρομο Down σε δεξιότητες γραφής 
και ανάγνωσης, κοινωνικές και επικοινωνιακές, καθώς και δεξιότητες 
αυτοεξυπηρέτησής τους. 

•  Η Ζωή Λυμπεροπούλου θα αναλάβει τη θέση της Υπεύθυνης 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, 
Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για παιδιά και την αύξηση της επισκεψιμότητας του 
Μουσείου.

•  Η Σταυρούλα Ρόπη θα αναλάβει τη θέση της Ψυχολόγου 
στην Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Εταιρείας 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), 
με σκοπό την αύξηση κατά 25% στις κλήσεις που απαντά ο 
οργανισμός και τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων ψυχικής 
υγείας σε παιδιά και εφήβους, με αποτέλεσμα την άμεση πρόσβα-
ση σε θεραπεία. 

•  Η Ευγενία Τουρίκη θα εργαστεί ως Ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας 
για ανοϊκούς ασθενείς στην Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών, με σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
ασθενών μέσα από σταθερό καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων  
καθώς και την ενημέρωση συγγενών και φροντιστών ασθενών γι  
θέματα σχετικά με την άνοια, τα συμπτώματα και την εξέλιξη της νόσ  
Alzheimer, την κληρονομικότητα, τα πρακτικά θέματα για την καθημερι  
φροντίδα ασθενών με νόσο Alzheimer κ.ά. 

Φέτος, κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, κατατέθηκαν συνολικά 242 
ολοκληρωμένες προτάσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων 
κοινωφελών έργων, από τις οποίες το 21% προήλθε από άτομα που είχαν 
μόνιμη απασχόληση, ενώ συνολικά έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί 948 
προτάσεις. Όλες οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν ξεχωριστά με βασικά κριτήρια 
τις ικανότητες, τη γνώση και τα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης το όραμα 
και το πάθος των υποψηφίων. Επιπρόσθετα, κάθε αίτηση αξιολογήθηκε 
σύμφωνα με την ανθρωπιστική και κοινωφελή της αξία, το εφικτό της 
υλοποίησης, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητά της.
Το έργο της ανάδειξης των τελικών νικητών ανέλαβε πενταμελής 
επιτροπή, η οποία κλήθηκε να ξεχωρίσει, μέσα από προσωπικές 
συνεντεύξεις, τους επιτυχόντες. Μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν οι: 
Δημήτρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού Δικτύου για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλίας Μοσχονάς, πρώην 
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone, Αγγελική Παπαντωνίου, 
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone, και Έλσα Σταθοπούλου, 
Υπεύθυνη Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone.

Συγχαρητήρια!

OI  ΦΕΤΙΝOI ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
VODAFONE WORLD OF DIFFERENCE

Συγχαρητήρια!

του 

υ

, 
α 

ου 
νή 

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone.
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Η πρώτη επιδημιολογική μελέτη για τη νόσο Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα

Με τη γήρανση του πληθυσμού, η συχνότητα της νόσου Αλτσχάιμερ 
(με διαφορά της συχνότερης μορφής άνοιας) αυξάνεται ραγδαία. Στην 
Ελλάδα, η συχνότητα της νόσου Αλτσχάιμερ είναι άγνωστη, λόγω απου-
σίας σχετικών μελετών. Ανάγοντας στον ελληνικό πληθυσμό δεδομένα 
άλλων χωρών, σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν 150.000-
200.000 ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ, με πρόβλεψη για αριθμό άνω των 
500.000 το 2050. Εκτός από την κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση 
της ασθένειας, το ετήσιο οικονομικό κόστος φροντίδας για τους ασθενείς 
αυτούς υπερβαίνει τα 40.000 $ στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα 
αναπτυγμένα κράτη, στη χώρα μας υπάρχει σχεδόν πλήρης απουσία 

όχι μόνο δεδομένων, αλλά και κάθε είδους σχεδιασμού σχετικά με τη 
σύγχρονη αυτή επιδημία. 

Για το λόγο αυτό, έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη 
με σκοπό να συγκεντρώσουμε δεδομένα και να καταγράψουμε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα τη συχνότητα της νόσου Αλτσχάιμερ, των 
λοιπών ανοιών, της ήπιας νοητικής διαταραχής και άλλων σχετιζόμενων 
νευρολογικών ασθενειών (αγγειακά εγκεφαλικά, τρόμος, νόσος 

Πάρκινσον κ.λπ.). Ταυτόχρονα, 
πρόσφατες μελέτες δείχνουν 
ότι η παραδοσιακή μεσογειακή 
διατροφή συνδέεται με σημαντικά 
χαμηλότερο κίνδυνο για νόσο 
Αλτσχάιμερ. Ωστόσο αυτό δεν 
έχει ποτέ διερευνηθεί στον 
ελληνικό πληθυσμό. Στη μελέτη 
αυτή στοχεύουμε επιπλέον να 
μελετήσουμε την επίδραση των 

διατροφικών συνηθειών, αλλά 
και άλλων πιθανών προστατευτι-

κών παραγόντων / παραγόντων κινδύνου για  τη νόσο Αλτσχάιμερ και 
άλλες συνοδές νευρολογικές παθήσεις.

Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζεται εξονυχιστικά από νευρολόγους, 
νευροψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας ένα τυχαίο δείγμα 
κατοίκων της περιοχής του Αμαρουσίου, 65 ετών και άνω. Η μελέτη αυτή 
διεξάγεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών (Αρ. Πρωτ. 24 / 18-2-2013 - Διαδίκτυο 
Διαύγεια – ΑΔΑ:  ΒΕΥ846Ψ8Ν2-32Π). Η μελέτη αυτή δεν θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί χωρίς την έμπρακτη συνδρομή του Δήμου Αμαρουσίου, 
τον οποίο και ευχαριστούμε.  

Συνολικά, φιλοδοξούμε ότι η μελέτη αυτή θα δώσει στο ελληνικό κράτος 
τα δεδομένα για τον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό σχεδιασμό σχετικά 
με την επιδημία του 21ου αιώνα, που είναι η νόσος Αλτσχάιμερ και οι 
συναφείς διαταραχές.

       ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
•  Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer 

και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
• Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας
• Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης, Νοσοκομείο Υγεία

Νίκος Σκαρμέας
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
– Αιγινήτειο Νοσοκομείο

              



              


