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ΔΩΡΕΑΝ

200.000 άνθρωποι με νόσο
Αλτσχάιμερ ζουν ανάμεσά μας

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Η αναγκαιότητα 

του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
 για την Άνοια 

και τη νόσο Αλτσχάιμερ
ΠΡΟΛΗΨΗ + ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εκδήλωση Στήριξης & Ενημέρωσης,
Γνώσης & Δημιουργίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2014

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Κεντρική Σκηνή
Λ. Συγγρού 107-109, 

Αθήνα
Έναρξη: 19.00

Είσοδος Δωρεάν

Απολογισμός  Δράσεων  
γ ια  τα  Κέντρα  Ημέρας  2013-2014

22 -26 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Δωρεάν τεστ μνήμης

 για άτομα άνω των 60 ετών

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 
στο τηλέφωνο 9011 40 41 51

(χρέωση από σταθερό € 1,48/1΄, από κινητό € 1,57/1΄, 
περιλαμβάνει ΦΠΑ)



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

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ και πάλι μαζί σας για να σας ανακοινώσω πολύ σημαντι-
κά νέα. 
Η προσπάθειά μας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη 
νόσο Αλτσχάιμερ χρονολογείται από το 2009, όταν για πρώτη φορά οργανωμένα και 
υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταρα-
χών είχαμε ξεκινήσει τη συλλογή ηλεκτρονικών και χειρόγραφων υπογραφών, ως μέσο 
πίεσης προς την Πολιτεία.
Είχαμε συλλέξει 20.000 υπογραφές όχι μόνο από άτομα που είχαν κάποιο ασθενή στο 
κοντινό τους περιβάλλον αλλά και υπογραφές απλών πολιτών, μεταξύ των οποίων και 
επωνύμων. Τις υπογραφές αυτές τις είχαμε κοινοποιήσει με σχετικά υπομνήματα στις 
Αρχές, Υπουργούς, Δημάρχους, Περιφερειάρχες κ.ά. 
Κάτω από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνι-
ων αγώνων των Εταιρειών Alzheimer στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκρό-
τησε το Νοέμβριο του 2013 Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και 
τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Έτσι, σήμερα είμαι σε θέση, ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, να σας ανακοινώσω την ολοκλήρωσή του.
Η πρώτη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη εκδήλωση που οργανώ-
νουμε για την Παγκόσμια Ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ 2014, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με την παρουσία 
ασθενών, φροντιστών, διακεκριμένων επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων και αρχών. Η παρουσία όλων μας 
είναι απαραίτητη!
Αναμφίβολα, οι προσπάθειές μας δεν σταματούν εδώ. Η υλοποίηση και η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δρά-
σης είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο ως ένδειξη αλληλεγγύης στα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και στις οικογέ-
νειές τους αλλά και για να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα τον εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται 
για τη νόσο και σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας αλλά και σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο. 
Ελπίζω ότι με τη στήριξη όλων και πάλι θα τα καταφέρουμε!
Καλό καλοκαίρι.

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.

XOΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ XOΡΗΓΟΣ

ΦΙΛΟΙ EIΣ ΜΝΗΜΗ

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος     

                   Χ. Σουγλίδης, Κ. Καλογερόπουλος, Α. Βέργου,  
Α. Βίδου, Σ. Χριστόπουλος, Σ. Λεκέας, Ο. Τραυλού,  
Μ. Δρόσου, Α. Μητσόπουλος, Α. Ανάσογλου, Χ. Καραγκούνης, 
Μ. Χονδρομήτρου, Σ. Μαρινάκης, Δ. Ασλάνογλου, Δ. Γαβριήλ,  
Μ. Χατζηγιάννη, Α. Κυράτσους

Ηλίας Χριστόπουλος, Βασιλική Γουργουρίνη εις μνήμη Χρύσας Μαρίνου
Γιαννοπούλου Ζαννίνα εις μνήμη Νικόλαου Γιαννόπουλου
Τσατσώνης Ιωάννης εις μνήμη Ελένης Μαντζάκου
Κωνσταντίνα Ζάγκλη εις μνήμη Χαράλαμπου Ζάγκλη
Μαρία Κοτταρίδη, Ιωάννης Φιλιππαίος, Φωτεινή Κοτταρίδη, Λεωνίδα Χρυσαείδη, Κυριακή Μαυρομμάτη,  
Λ. Τσαγκαράκης, Κ. Τσαγκαράκης, Μ. Τσαγκαράκης και Ευτυχία Κοτταρίδη εις μνήμη Ηλία Κοτταρίδη
Νικόλαος Σχίζας εις μνήμη Χρυσούλας Σχίζα
Δημητρέλου Φιλίτσα εις μνήμη Ειρήνης Μπόθου-Σφακιωτάκη
Βασιλογιάννης Νάσος, Δημακάκου Βιβή, Δημητρίου-Τριανταφύλλου Χαρά, Διαμαντής Δημήτρης, 
Καράγιωργα Έλενα, Καρανίκα Λένα, Καραπατάκης Γιώργος, Μασούρα Ειρήνη, Οικονόμου Μαργαρίτα, 
Παΐζης Λεωνίδας, Παπανδρέου Γεωργία, Ράλλη Αλεξάνδρα, Ρητσώνη Έφη, Τζάλα Χριστίνα, Τσαμπουράκης 
Δημήτρης, Χαλικιοπούλου Καίτη, Χαλιώρη Δέσποινα εις μνήμη Βασιλικής Τσερετζούλια
Μαργαρίτα Σάντεϊρ εις μνήμη Κωνσταντίνας Σάντεϊρ
Αθανάσιος Κυράτσους εις μνήμη Ε. Ιωαννίδη
Σοφία Εμφιετζόγλου εις μνήμη Ρίκας Βασιλείου.

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

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank
Τράπεζα Πειραιώς: 

180/480090-72
341.00.232.0000.184
674.81146.21486

* 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

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 Εκτύπωση

Eλάτε μαζί μας!

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Οίκου Ναύτου
Ελληνική Εταιρεία Άνοιας

Τιράζ
3.000 τεύχη



3Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα, Τ.Κ. 11636 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@otenet.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Άνοιας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την οργάνωση του 3ου Συνεδρίου “Master Classes in Dementia 2014”, 

το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2014 στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου Divani Caravel, στην Αθήνα.

Στο Συνέδριο αυτό φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ και 

των άλλων μορφών Άνοιας με τη μορφή εργαστηρίων που θα πραγματοποιήσουν καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες.

Στόχος μας είναι να καλύψουμε θέματα που απασχολούν τους ειδικούς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας στο πεδίο των ανοϊκών συν-

δρόμων διεθνώς, αλλά και να αναδείξουμε την ελληνική εμπειρία και πραγματικότητα.

Με φιλικούς συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Γιάννης Παπατριανταφύλλου Παρασκευή Σακκά 

Θεματολογία Επιστημονικού Προγράμματος

  1. Διαγνωστικά κριτήρια – διαφορική διάγνωση ανοϊκών συνδρόμων

  2. Βήματα διαγνωστικής προσέγγισης ανοϊκών συνδρόμων

  3. Νευρο-ψυχολογικό προφίλ ανοϊκών συνδρόμων και ερμηνεία των νευρο-ψυχολογικών δοκιμασιών στην άνοια

  4. Νευροψυχιατρικά συμπτώματα – χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων στην άνοια

  5. Ολιστική αντιμετώπιση ανοϊκού ασθενούς – μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

  6. Συννοσηρότητα

  7. Συνέργεια διαφορετικών ειδικοτήτων (λογοθεραπευτών, ψυχολόγων, φυσικοθεραπευτών κλπ.) στη διαχείριση του ανοϊκού ασθενούς

  8. Άνοιες πρώιμης έναρξης και ταχείας εξέλιξης

  9. Μετωποκροταφική εκφύλιση και μετωπιαία σύνδρομα

10. Νευρο-απεικόνιση στις ανοϊκές συνδρομές.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.3rdcongress-anoiahellas.gr

Ανταλλάξτε απόψεις με εξαιρετικούς ομιλητές όπως οι Joel Kramer,  
Bruce Miller και Andrew C. Papanikolaou γύρω από την πρόληψη,  

διάγνωση και θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών Άνοιας.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVAGE

Το πρόγραμμα Innovage θα αναπτύξει και θα εφαρμό-
σει τέσσερις καινοτομίες που προωθούν τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων: 

Ειδικότερα, οι εφαρμογές αφορούν: 
1. στην παροχή στέγασης για ηλικιωμένους ανάλογα με τις ανάγκες τους
2. στην υποστήριξη φροντιστών ανθρώπων τρίτης ηλικίας
3. στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην τρίτη ηλικία
4. στη μακροχρόνια φροντίδα και τη φυσική δραστηριότητα.

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών, μέλος του δικτύου οργανισμών 
Innovage wp3 συμμετέχει στην ανάπτυξη της ελληνικής έκδοσης της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας για τους οικογενειακούς φροντιστές, η οποία θα είναι δια-
θέσιμη σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Ιταλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Έρευνα της Τρίτης Ηλικίας 
(INRCA- www.inrca.it) και η ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική εταιρεία για φρο-
ντιστές EUROCARERS (www.eurocarers.org) είναι οι βασικοί εταίροι-
συντονιστές για τη δημιουργία της πλατφόρμας αλλά και τη δημιουργία του 
δικτύου οργανισμών για φροντιστές σε καθεμιά από τις 27 χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκτυο είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση πληρο-
φοριών που αφορούν στους φροντιστές σε εθνικό επίπεδο και τη διάδοση 
της πλατφόρμας σε οικογενειακούς φροντιστές, επαγγελματίες υγείας αλλά 
και εργοδότες ανθρώπων που φροντίζουν και εργάζονται σε καθεμιά από 
τις χώρες που συμμετέχουν. Επιπλέον, για ορισμένες χώρες θα υπάρχουν 
διαθέσιμες πληροφορίες για τους εργοδότες/επιχειρήσεις που απασχολούν 
οικογενειακούς φροντιστές και για επαγγελματίες υγείας σε θέματα σχετικά 
με τη φροντίδα.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας είναι: 
•  Πληροφορίες για τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες φροντίδας για 

ηλικιωμένους και ανθρώπους με Άνοια σε κάθε χώρα
•  Νομικά και οικονομικά θέματα για κάθε χώρα που σχετίζονται με τα δικαι-

ώματα των φροντιστών
•  Πληροφορίες για τις πιο κοινές παθήσεις τις τρίτης ηλικίας
•  Πληροφορίες και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση της ψυχο-

λογικής επιβάρυνσης που υφίστανται οι φροντιστές 
•  Προτάσεις για τη διευκόλυνση και γενικότερα τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας των φροντιστών, οι οποίοι παράλληλα εργάζονται. 

Διαδραστικές υπηρεσίες
Οι φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους φροντι-
στές και επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα στην πλατφόρμα θα είναι ενεργές 
οι παρακάτω υπηρεσίες: 

•  Δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης
•  Φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα
•  Τηλεδιάσκεψη/άμεση συζήτηση (chat) με άλλους φροντιστές και επαγγελ-

ματίες υγείας του φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα από κάθε χώρα
•  Επικοινωνία μέσω email.

Στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για φροντιστές είναι: 

•  Η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών για οικογενειακούς φροντιστές μέσω 
διαδικτύου

•  Η δημιουργία υπηρεσιών σε χώρες που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει δια-
δικτυακές υπηρεσίες για φροντιστές

•  Η προώθηση ενός ενεργού δικτύου των φορέων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμες από το 
Φεβρουάριο 2015.

Υπέυθυνη του προγράμματος είναι η ψυχολόγος Αρετή Ευθυμίου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για 
την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβα-
σης για την Άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες 
νησιωτικές περιοχές

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο 
υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρημα-
τοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στοχεύ-
ει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας 
και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μη-κυβερνητικών οργανώσεων 
στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, θα δοθεί έμφαση στη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιω-
μάτων των μειονοτήτων, στην ενδυνάμωση των δομών των ΜΚΟ, καθώς και 
στην ανάδειξη της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνη-
σης. 

Μέσω του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» (www.weareallcitizens.gr), 
η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών σε συνεργα-
σία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) 
και την Εταιρεία CMT Προοπτική ΕΠΕ πρόκειται να υλοποιήσει δράση για την 
ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την Άνοια σε αστικές και απο-
μακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. 

Οι υπηρεσίες και οι δομές για την Άνοια στην Ελλάδα αποτελούν πρωτοβου-
λία μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των Εταιρειών Alzheimer, και τις συναντά-
με κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτή τη 
στιγμή, στην Ελλάδα υπάρχουν 23 Ιατρεία Μνήμης, 16 Κέντρα Ημέρας και 3 
προγράμματα Φροντίδας στο Σπίτι για ανθρώπους με Άνοια, ενώ καταγράφο-
νται 200.000 άνθρωποι που νοσούν. Οι ανάγκες είναι συνεχώς αυξανόμενες 
και η προσφορά υπηρεσιών δυσανάλογα μικρή και πολλές φορές μη σταθερή.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη 17 συμβουλευτικών σταθμών για 
την Άνοια, οι οποίοι θα δημιουργηθούν σε χώρους και δομές που ηλικιωμένοι 
επισκέπτονται σε καθημερινή βάση, στην Αθήνα και στις Κυκλάδες. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξαποστάσεως εκπαίδευ-
σης θα ενισχύσει την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας τόσο στις περιοχές 
λειτουργίας των συμβουλευτικών σταθμών όσο και συνολικά προς κάθε ενδι-
αφερόμενο επαγγελματία υγείας, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληρο-
φορίες και εκπαιδευτικό υλικό για την Άνοια αλλά και με άλλες διαδραστικές 
υπηρεσίες.

Οι συμβουλευτικοί σταθμοί για την άνοια θα προσφέρουν στον πληθυσμό: 

•  προγράμματα πρόληψης: 
•  αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών/screening, 
•  ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε υγιείς ηλικιωμένους
•  ενημερωτικές ομιλίες στην κοινότητα

•  προγράμματα παρέμβασης για την Άνοια: 
•  λειτουργία Ιατρείων Μνήμης, 
•  μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για ασθενείς με Άνοια 
•  μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τους φροντιστές τους. 

Η έναρξη λειτουργίας των συμβουλευτικών σταθμών προγραμματίζεται για το 

Δεκέμβριο 2014. 
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Η οδήγηση είναι μία σημαντική δραστη-

ριότητα της καθημερινής ζωής που συν-

δέεται με την αυτονομία και την καλή 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων του σύγ-

χρονου δυτικού κόσμου. Η διακοπή της 

έχει συνδεθεί με αρνητικές επιπτώσεις 

για την υγεία και την ψυχοκοινωνική ευ-

εξία των ατόμων. Από την άλλη μεριά 

απασχολεί ως ζήτημα δημόσιας ασφάλειας ευρύτερα την κοινωνία. 

Ο κινητικός έλεγχος, η οπτική οξύτητα, η προσοχή, η αντίληψη, η τα-

χύτητα αντίδρασης και άλλοι παράγοντες αλληλεπιδρούν και συνθέτουν 

το πολύπλοκο έργο της οδήγησης. Κατά συνέπεια, διάφορες νευρολο-

γικές παθήσεις που συναντώνται με αυξημένη συχνότητα σε άτομα προ-

χωρημένης ηλικίας, όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson και 

τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα 

οδήγησης. Όμως, έχει παρατηρηθεί πως τα ηλικιωμένα άτομα, γενικό-

τερα, συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες οδηγικής επάρκειας. Επιπλέον, 

συναφές ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κλινική οντότητα της ήπιας νοη-

τικής έκπτωσης, η οποία έχει περιγραφεί ως ένα στάδιο μετάβασης από 

τη φυσιολογική γήρανση στην άνοια. Άτομα τα οποία διάγουν το παρόν 

στάδιο φαίνεται πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες οδηγικής φύσεως. 

Ειδικότερα, έχει αναφερθεί πως οι ασθενείς με ήπια νόσο Αlzheimer 

επιδεικνύουν οδηγική συμπεριφορά ανάλογη με αυτή των οδηγών της 

ηλικιακής ομάδας 16 έως 21 ετών ή ανάλογη με τα άτομα που οδηγούν 

υπό την επήρεια αλκοόλ. Επίσης, φέρουν διπλάσιο κίνδυνο εμπλοκής 

σε ατύχημα, σε σχέση με υγιείς συνομηλίκους τους. Ο κίνδυνος αυτός 

φαίνεται να αυξάνει αρκετά με την πρόοδο της νόσου και κυρίως μετά το 

πέρας τριών ετών από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Ως προς την οδηγική τους ικανότητα, έχει παρατηρηθεί πως οι ασθε-

νείς με νόσο Alzheimer πολύ συχνά ακολουθούν λάθος διαδρομή, μπερ-

δεύουν τις στροφές και εκτιμούν λανθασμένα τους σηματοδότες. Όσον 

αφορά στους ασθενείς με νόσο Parkinson και σε εκείνους οι οποίοι 

έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν με-

γαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα σε σχέση με 

το γενικό πληθυσμό. Παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν την 

οδηγική ικανότητα είναι η πρόοδος της νόσου, η ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο, το γενικό νοητικό επίπεδο, αλλά και επιμέρους νοητικές διατα-

ραχές μνήμης, οπτικοχωρικής αντίληψης, εκτελεστικών λειτουργιών.

Στις μέρες μας η οδηγική ικανότητα των παραπάνω πληθυσμών ενδια-

φέρει και διερευνάται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά είναι αξιοση-

μείωτο ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς οδηγίες που να βοηθούν στον κα-

θορισμό του ποια από τα άτομα που πάσχουν από τα παραπάνω νοσήματα 

δεν πρέπει να οδηγούν ή χρειάζεται να οδηγούν υπό περιορισμούς. 

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά τρεις επιστημονικοί φορείς*  συνεργάζο-

νται για την πραγματοποίηση διεπιστημονικής μελέτης με στόχο τη διερεύ-

νηση της οδηγικής συμπεριφοράς και ικανότητας (α) ατόμων με νευρο-

λογικές παθήσεις, όπως είναι η νόσος Alzheimer και η νόσος Parkinson, 

(β) ατόμων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ήπιας νοητικής έκπτωσης 

και (γ) ηλικιωμένων ατόμων χωρίς νευρολογικά προβλήματα. 

Η εν λόγω μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας 

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Επιδόσεις οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις σε μη αναμενό-

μενα συμβάντα - Driver Brain» και «ΘΑΛΗΣ - Διερεύνηση αιτίων και επι-

πτώσεων απόσπασης της προσοχής του οδηγού με χρήση προσομοιωτή 

οδήγησης - DISTRACT» του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκ-

παίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποι-

είται στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» ιατρικός, νευρολογικός, νευροψυχολογικός 

και οφθαλμολογικός έλεγχος, ενώ ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινω-

νιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποιεί 

πείραμα οδήγησης σε 

ειδικό προσομοιωτή. 

Καθώς αυξάνει ο 

αριθμός των ηλικιωμέ-

νων οδηγών και των 

οδηγών με άνοια σε 

παγκόσμιο επίπεδο, τα 

αποτελέσματα από την 

παρούσα μελέτη θα συ-

νεισφέρουν σημαντικά 

στον καλύτερο καθορι-

σμό της ικανότητας οδή-

γησης και κατ΄ επέκταση 

στο καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής αυτού του κλινικού πληθυσμού, 

των οικογενειών και των φροντιστών τους. 

* Το Ιατρείο Νευρολογίας της Συμπεριφοράς και Νευροψυχολογίας της Β΄ Νευρολογικής Κλι-

νικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

(Επ. Καθηγητής Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου), το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

(ΕΚΠΑ) (Επ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Οικονόμου) και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής 

Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αν. Καθηγητής Γεώργιος Γιαννής).

Γήρας, νοητική έκπτωση, άνοια & Οδηγική Ικανότητα
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Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

H αναγκαιότητα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια 
Η Άνοια με κύρια μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ αποτελεί μια τεράστια πρόκληση 
για την κοινωνία, σήμερα αλλά πολύ περισσότερο στο μέλλον. Με βάση υπο-
λογισμούς της Alzheimer’s Disease International, υπάρχουν στις μέρες μας 
44 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με Άνοια παγκοσμίως, αριθμός που θα 
ανέλθει σε 65,7 εκ. μέχρι το 2030 και σε 115,4 εκ. μέχρι το 2050. 

Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 ασθενείς με Άνοια και ο αριθ-
μός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Το κόστος 
της Άνοιας παγκοσμίως το 2010 ήταν 604 δισεκατομμύρια $ και στην Ευ-
ρώπη το 2006 ξεπέρασε τα 170 δισ €. Το κόστος αυτό αποτελεί περίπου το 
1% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. Εάν η Άνοια ήταν χώρα, θα ήταν η 18η μεγαλύ-
τερη οικονομία στον κόσμο. 

Η εικόνα των αριθμών και των δαπανών είναι αποθαρρυντική αλλά και 

οι επιπτώσεις της Άνοιας στους ασθενείς και στις οικογένειές τους είναι 
τραγική. Η Άνοια οδηγεί σε προοδευτική μείωση της δραστηριότητας σε 
πολλούς τομείς των ανθρώπινων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων 
της μνήμης, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και λόγου, της κρίσης, του προ-
γραμματισμού, της πρωτοβουλίας, καθώς και των καθημερινών λειτουρ-
γιών αυτοεξυπηρέτησης. Παράλληλα με τη μείωση των νοητικών και λει-
τουργικών ικανοτήτων, οι άνθρωποι με Άνοια αναπτύσσουν ψυχολογικά 
και συμπεριφορικά συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, ψύχωση, επιθετικότητα 
καθώς και τάσεις φυγής και περιπλάνησης, που περιπλέκουν το θέμα της 
φροντίδας και τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της ασθένειας. Οι φροντιστές των ασθενών με Άνοια είναι συχνά αρκετά 
ηλικιωμένοι και αδύναμοι οι ίδιοι, με κατάθλιψη και άλλες σωματικές ασθέ-
νειες, καθώς και με κακή ποιότητα ζωής. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η Άνοια 
είναι μια νόσος με διάρκεια 5-12 χρόνια μετά τη διάγνωση, τότε μπορεί να 
κατανοήσει πόση δυσκολία υπάρχει στην οικογένεια. 

Στην πρόσφατη σύνοδο των G8 στο Λονδίνο (Δεκέμβριος 2013), συ-
νυπογράφηκε η δέσμευση για συνέχιση και διεύρυνση των προσπαθειών 
καταπολέμησης της Άνοιας και καταγράφηκαν παροτρύνσεις για όλες τις 
χώρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. 

Χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την Ελλάδα, ανάγοντας στα 
κόστη άλλων αναπτυγμένων χωρών, το ετήσιο κόστος της Άνοιας στην Ελ-
λάδα πιθανώς να πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια €. Συγκρίνοντας με το 
μέγεθος του ελλείμματος του προϋπολογισμού που η χώρα προσπαθεί να 
μειώσει τα τελευταία χρόνια, μπορεί κανείς να καταλάβει το μέγεθος του 
οικονομικού προβλήματος. Από μελέτη των Κυριόπουλου και συν. 2006 
φαίνεται ότι η εξέλιξη της νόσου και η μετάβαση προς τα βαρύτερα στάδια 
αυξάνει σημαντικά το κόστος και επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Επομέ-
νως κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση της νόσου στα αρχικά της στάδια 

και η κατά το δυνατό επιβράδυνση της 
εξέλιξής της και χρειάζεται μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά 
και των επαγγελματιών υγείας στην κα-
τεύθυνση της έγκαιρης διάγνωσης της 
Άνοιας. Κάτω από τον ολοένα αυξανό-
μενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο 
της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακρο-
χρόνιων αγώνων των Οργανώσεων 
Alzheimer στη χώρα μας, το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συ-
γκρότησε το Νοέμβριο του 2013 «Ομάδα 
Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Άνοια - Νόσο 
Alzheimer» (ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.108620).

Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων του χώρου 
της Άνοιας θα βοηθήσει στην εκπόνηση 
ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσμα-
τικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Άνοια στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει τα 
θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
Άνοιας στη χώρα μας, να αυξηθούν και 
να συντονιστούν οι κατακερματισμένες 
έως σήμερα υπηρεσίες και δομές Υγεί-
ας και κοινωνικής μέριμνας.

Επιπλέον εξασφαλίζει: 
•  Ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
•  Εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας για την έγκαιρη 

διάγνωση αλλά και τη συνολική αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου 
•  Συντονισμό του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για άμεση 

πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ασθε-
νών και των φροντιστών τους μετά τη διάγνωση

•  Την ύπαρξη δομών και υπηρεσιών χωροταξικά κατανεμημένων σε όλη 
την Ελλάδα

•  Σαφές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθε-
νών και των οικογενειών τους

•  Τέλος, η εκπόνηση και η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη 
Νόσο Alzheimer είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο στο πλαίσιο της αλ-
ληλεγγύης και της υποστήριξης που δικαιούνται τα άτομα με Άνοια και 
οι οικογένειές τους, αλλά και για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, τον 
εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη νόσο.

200.000 άνθρωποι με νόσο Αλτσχάιμερ ζουν ανάμεσά μας
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Παρατηρητήριο για την Άνοια 
Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ προτείνεται η ίδρυση του 
Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο νέος αυτός θεσμός θα ανταποκρίνεται στη μείζονα επιλογή της Πολιτείας να χαράξει μια μακροχρόνια εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της Άνοιας, 
κατά τα διεθνή πρότυπα, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις ειδικά για τη χώρα μας.

Το Παρατηρητήριο αναλαμβάνει, εκτός από την εκπόνηση αυτού του σχεδιασμού και τη διαρκή επικαιροποίησή του, τη σταθερή παρακολούθηση της 
υλοποίησής του από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες Υγείας, αποτελώντας έτσι το θεσμικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας στο συγκεκριμένο τομέα.

Αρχή της δράσης του Παρατηρητηρίου είναι η ανάδειξη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους. Στις 
κύριες αυτές αρμοδιότητες, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί:

α)  στην επικοινωνία με τις ενώσεις ασθενών και τους εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής πληροφόρηση για την 
κατάσταση της Άνοιας στη χώρα μας και

β)  στην πρωτοβουλία εθνικής ερευνητικής πολιτικής που πρέπει να αναπτύξει το Παρατηρητήριο, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, 
Παιδείας και Οικονομικών παρακολουθώντας τη διεθνή τάση που αναπτύσσεται στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ για την ανάσχεση της ραγδαίας ανάπτυξης 
της νόσου.

Η διεπιστημονική συγκρότηση του Παρατηρητηρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών και του Υπουργείου, εγγυάται την ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση του αντικειμένου, ενώ προβλέπεται ρητά η υποστήριξη του έργου του από δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιώτες.

Από την Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, την οποία συγκρότησε το 
Υπουργείο Υγείας στις 7/11/2013, αποτελείται από τους εξής: 

Παρασκευή Σακκά, MD, PHD, Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, Διευθύ-
ντρια Ιατρείου Μνήμης - Νοσοκομείο Υγεία, ως πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας

Αντώνης Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, John’s Hopkins Medical School, Division of Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry, ως μέλος

Νίκος Σκαρμέας, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ως μέλος

Γιάννης Κυριόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ως μέλος

Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Παναγιώτης Βιδάλης, Νομικός
Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής, ως μέλος

Δημήτρης Τάκης, Δημοσιογράφος, φροντιστής ανοϊκού ασθενούς, ως μέλος

Φωτεινή Κουλούρη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος

Παναγιώτα Μακροδημήτρη, Υπάλληλος στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως γραμματέας
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Η Άνοια (α στερητικό + νους, απώλεια του νου) με πιο συχνή μορφή τη νόσο 
Αλτσχάιμερ πλήττει κατά κύριο λόγο άτομα άνω των 65 ετών. 
Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις ασθενών μικρότερης 
ηλικίας. Οι μελέτες δείχνουν ότι περίπου 6-10% των ατό-
μων που διαγιγνώσκονται με Άνοια είναι ηλικίας 40 έως 
65 ετών. Ο όρος Άνοια Πρώιμης Έναρξης αναφέρε-
ται ακριβώς στους ασθενείς αυτούς, των οποίων τα 
συμπτώματα ξεκινούν σε μικρότερη ηλικία.

Η Άνοια Πρώιμης Έναρξης έχει ιδιαίτερες και 
σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις 
τόσο για τον ασθενή όσο και για τους φροντιστές 
του. Κατά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, οι 
νέοι ασθενείς βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, εργά-
ζονται, έχουν οικογένεια, ανήλικα παιδιά και σημαντικές 
οικονομικές υποχρεώσεις. Τα γνωστικά και λειτουργικά προ-
βλήματα που επιφέρει η Άνοια τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν 
τις προηγούμενες υποχρεώσεις τους και ασχολίες (π.χ. σταματούν να ερ-
γάζονται, δυσκολεύονται ή είναι ανίκανοι να αναλάβουν τη φροντίδα της 
οικογένειάς τους και απομακρύνονται από φίλους και συγγενείς). Κατά 
συνέπεια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι ασθενείς είναι πο-

λύπλοκα και πιο δύσκολα από αυτά που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερης 
ηλικίας ανοϊκοί ασθενείς. 

Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα που επιφέρει η νόσος και να ανα-

λάβουν την καθημερινή φροντίδα του ασθενούς. Επι-
πλέον χρειάζονται ενημέρωση και εκπαίδευση για 
την εξέλιξη της νόσου και τα συμπτώματα που τη 
συνοδεύουν. 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Δια-
ταραχών Αθηνών ξεκινά μία νέα υπηρεσία με στόχο 

την υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από Άνοια 
Πρώιμης Έναρξης και των φροντιστών τους. Η υπηρε-

σία αυτή περιλαμβάνει: 

• αξιολόγηση των ασθενών με ειδικές ψυχομετρικές δοκιμασίες
• ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης των ασθενών 
• ομάδες ψυχοεκπαίδευσης των φροντιστών τους.

Υπεύθυνη της νέας υπηρεσίας είναι η ψυχολόγος Εύα Ντανάση. 

Υποστήριξη ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης και των οικογενειών τους

ΝΕΑ
 

ΥΠΗ
ΡΕΣ

ΙΑ
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Παγκράτι
Το πρώτο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας μας ολοκλήρωσε τον 7ο χρόνο 
λειτουργίας του, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους 
με Άνοια και στις οικογένειές τους. Καθημερινά 9.00 π.μ.-20.00 μ.μ. οι 
άνθρωποι με Άνοια και Ήπια Νοητική Διαταραχή συμμετέχουν σε δομημέ-
να προγράμματα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, που στόχο έχουν την 
κινητοποίηση, τη νοητική ενδυνάμωση και τη διατήρησή των δεξιοτήτων 
τους. Προγράμματα γυμναστικής, ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών και 
προσανατολισμού στο χρόνο και στο χώρο περιλαμβάνονται στο ημερήσιο 
πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας.  

Ακόμη εξατομικευμένες παρεμβάσεις νοητικής ενδυνάμωσης και λο-
γοθεραπείας διαμορφώνονται με βάση τις δυνατότητες και τους περιορι-
σμούς των ασθενών και παρέχονται από τους επαγγελματίες υγείας του 
Κέντρου Ημέρας. Στην απογευματινή λειτουργία πραγματοποιήθηκαν ει-
δικές συνεδρίες Θεραπείας μέσω Τέχνης, οι οποίες συντονίζονταν από 
εκπαιδευμένους θεραπευτές. 

Από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Ιούνιο του 2014, 209 άνθρωποι 
έλαβαν τις παραπάνω υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 59 παρακολούθησαν σε 
τακτική βάση τα προγράμματα της απογευματινής λειτουργίας του Κέντρου. 

Στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν 19.779 επισκέψεις στην πρωινή λει-
τουργία του Κέντρου Ημέρας και 6.627 επισκέψεις στην απογευματινή 
λειτουργία. Παράλληλα οι συγγενείς των ανθρώπων με Άνοια έλαβαν συμ-
βουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό την καλύτερη διαχείριση 
των πρακτικών θεμάτων της φροντίδας αλλά και της δικής τους επιβάρυν-
σης. 

Τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εκδηλώσεις στο Κέ-
ντρο Ημέρας. Κατά την εβδομάδα 15-20 Σεπτεμβρίου 393 άνθρωποι εξε-
τάστηκαν δωρεάν στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
νόσου Αλτσχάιμερ. Στις 19 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
Ανοιχτή Ημέρα Γνωριμίας με την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη νόσο αλλά και 
τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μας και τα Κέντρα Ημέρας. Ακόμη οι 
άνθρωποι με Ήπια Νοητική Διαταραχή και οι οικογένειές τους ενημερώθη-
καν για τη φύση και την εξέλιξη των δυσκολιών τους, καθώς και την αποτε-
λεσματικότητα των προγραμμάτων που παρακολουθούν, σε ενημερωτική 
ομιλία που διοργανώθηκε για αυτό το σκοπό. 

Εορταστικές εκδηλώσεις, bazaars, αλλά και προγραμματισμένες εκ-
δρομές συμπλήρωσαν τις δράσεις του Κέντρου Ημέρας. Φέτος η καθιε-
ρωμένη μονοήμερη εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου στη Λίμνη 
Ηραίου. Δύο μήνες νωρίτερα πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή 
στο Μουσείο Αφής με τη συμμετοχή των ανθρώπων με Ήπια Νοητική Δια-
ταραχή. 

Μια επιπλέον δράση της απογευματινής λειτουργίας του Κέντρου Ημέ-
ρας είναι το Alzheimer café, το οποίο μέσα σε ένα κλίμα χαράς και στήρι-
ξης, «συστεγάζει» ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας, σε μια 
αλληλεπίδραση που περιλαμβάνει καφέ, συζητήσεις, νέα, μουσική, χορό, 
ειδική θεματολογία ανάλογα με την επικαιρότητα, προβολές ταινιών, νοη-
τικά παιχνίδια κ.ά. 

Εκτός από τα θεραπευτικά προγράμματα στο Κέντρο Ημέρας λειτουρ-
γεί καθημερινά Ιατρείο Μνήμης. Από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον 
Ιούνιο του 2014 εξετάστηκαν με πλήρη κλινικό και νευροψυχολογικό έλεγ-
χο 1.394 άνθρωποι. Επίσης λειτουργεί Ιατρείο Ψυχιατρικής Υποστήριξης 
και Συμβουλευτικής Φροντιστών, με σκοπό την ανακούφιση και τη στήριξη 
των ανθρώπων που φροντίζουν ασθενείς με Άνοια. Συνολικά έχουν πραγ-
ματοποιηθεί την προαναφερθείσα περίοδο 313 συνεδρίες. 

Αγγελική Βλαχογιάννη, Μαρία Παπαγιάννη
Ψυχολόγοι

Μαρούσι
Το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου 
Αμαρουσίου και της Εταιρείας μας. Είναι μια μονάδα ημι-ημερήσιας παρα-
μονής, απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας ατόμων που πάσχουν 
από ανοϊκή συνδρομή. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας 
πραγματοποιούνται επίσης ομάδες πρόληψης φυσιολογικών ηλικιωμένων 
και ατόμων που παρουσιάζουν Ήπια Νοητική Διαταραχή. 

Σκοπός του Κέντρου 
Ημέρας είναι η εφαρμογή 
ομαδικών και ατομικών θε-
ραπευτικών προγραμμάτων 
για τα άτομα που βρίσκονται 
στα αρχικά έως και μεσαία 
ή πιο προχωρημένα στάδια 
της νόσου και εμφανίζουν 
διαταραχές συμπεριφοράς 
και έχουν λειτουργική έκ-
πτωση.

Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί καθημερινά 20-30 άτομα. Όλες οι υπη-
ρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν.

Από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Ιούλιο του 2014 πραγματοποι-
ήθηκαν στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου 820 επισκέψεις, που αφορούσαν 
ιατρική εκτίμηση, νευροψυχολογικό έλεγχο, παρακολούθηση της πορείας 
των χρηστών και παροχή συμβουλευτικής σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 
Κατά την ίδια περίοδο τις ομάδες μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων παρα-
κολούθησαν 593 χρήστες και πραγματοποίησαν συνολικά 4.072 επισκέ-
ψεις. 

Το θεραπευτικό εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις ομά-
δες διαφορετικών επιπέδων: 

•  ομάδες ατόμων που πάσχουν από ήπιου προς μετρίου βαθμού ανοϊκή 
συνδρομή (10 ωριαίες συνεδρίες)

•  ομάδες ατόμων που πάσχουν από σοβαρού βαθμού ανοϊκή συνδρο-
μή (8 ωριαίες συνεδρίες)

•  ομάδες πρόληψης για φυσιολογικούς ηλικιωμένους και για άτομα που 
παρουσιάζουν Ήπια Νοητική Διαταραχή (4 ωριαίες συνεδρίες).

Και οι τρεις ομάδες πραγματοποιούνταν δύο φο-
ρές την εβδομάδα η κάθε μία.

Τέλος, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου 
Ημέρας πραγματοποιείται επιδημιολογική μελέτη 
για τη νόσο Αλτσχάιμερ σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Συνολικά, 262 άτομα συμμε-
τείχαν σε ιατρική, διατροφολογική και νευροψυχο-
λογική αξιολόγηση. 

Οι χρήστες των ομάδων παρακολούθησαν 
θεραπευτικά προγράμματα όπως: επικαιρότητα 
με στόχο τον προσανατολισμό στο χώρο και στο 
χρόνο, θεραπεία δι΄ αναμνήσεων, νοητικά παιχνί-
δια και ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης που στοχεύουν στην αξιοποίηση 
των γνωστικών λειτουργιών με σκοπό τη σταθεροποίηση της γνωστικής 
έκπτωσης. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ομάδες χορωδίας, γυμναστικής, 
και εργαστηριών για δημιουργική απασχόληση και κινητοποίηση. 

Μέσα σε αυτόν το χρόνο πραγματοποιήθηκε πλήθος άλλων δραστη-
ριοτήτων όπως εκδρομές αναψυχής ή εκπαιδευτικές (Αττικό Ζωολογικό 
Πάρκο, Μουσείο Αφής), γιορτές και bazaars, ενημερωτικές ομιλίες κ.ά. 

Ελένη Μαργιώτη 
Κλινική Νευροψυχολόγος

Κέντρα Ημέρας για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ. Απολογισμός δράσης 2013-2014
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Αμπελόκηποι
Το Κέντρο Ημέρας Αμπελοκήπων λειτούργησε φέτος για 5η συνεχή χρονιά με εναρκτήρια εκδήλωση την εβδομάδα μνήμης στο πλαίσιο της Παγκόσμι-
ας Ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ 2013, όπου αξιολογήθηκαν 298 άτομα.

Από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και τον Ιούνιο του 2014 προσήλθαν στο Ιατρείο Μνήμης του Κέντρου Ημέρας Αμπελοκήπων 110 άτομα προς 
αξιολόγηση. Τα θεραπευτικά προγράμματα παρακολούθησαν 114 άτομα, εκ των οποίων οι 61 ήταν νέοι χρήστες. Το θεραπευτικό εβδομαδιαίο μας 
πρόγραμμα περιλάμβανε: 

•  ομάδες ασθενών που πάσχουν από Άνοια τρεις φορές την εβδομάδα (12 ωριαίες συνεδρίες) 
•  ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης ατόμων με ήπια διαταραχή μνήμης (18 ωριαίες συνεδρίες) 
•  Οι ομάδες που παρακολούθησαν οι ασθενείς μας είχαν στόχο τον προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, με νοητικά παιχνίδια, χορωδία, 

γυμναστική, καθώς και προβολή ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ. Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης στοχεύουν στην αξιοποίηση των 
γνωστικών λειτουργιών με σκοπό τη σταθεροποίηση ή ακόμα και τη μείωση της γνωστικής έκπτωσης. 

Στο Κέντρο μας πραγματοποιήθηκαν επίσης ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής καθώς και υποστήριξη συγγενών που φροντίζουν ασθενή με 
Άνοια, τηλεφωνικές συμβουλευτικές, υποστήριξη και ενημέρωση συγγενών όταν προσέρχονται για την αξιολόγηση των ασθενών τους στο Ιατρείο 
Μνήμης.

Με επιτυχία μάλιστα διοργανώθηκαν 3 κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων για οικογενειακούς αλλά και έμμισθους φροντιστές ασθενών με νόσο Αλ-
τσχάιμερ. Συμμετείχαν συνολικά περίπου 75 άτομα και οι θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν ήταν: 

• Φροντίδα και ανοϊκή πραγματικότητα 
• Συμπεριφορά σε άτομα με Άνοια
• Δραστηριότητες στο σπίτι σε άτομα με Άνοια
• Έμμισθοι και οικογενειακοί φροντιστές, ρόλοι και σχέσεις 
• Νομικά θέματα, Κοινωνικές παροχές στη νόσο Αλτσχάιμερ 
•  Το φορτίο των φροντιστών και πώς αντιμετωπίζεται και η άποψη του φροντιστή.

Παράλληλα με την εκπαίδευση φροντιστών, ξεκίνησαν οι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά και συζύγους φροντιστές. 
Μέσα σε αυτό το χρόνο έγιναν και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, όπως εκδρομές, γιορτές που οργανώθηκαν από τα μέλη μας, ενημερωτικά σε-

μινάρια κ.ά. 

Ασπασία Νίκα
Ψυχολόγος

«Φροντίδα στο Σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς»
Το πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς» απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν, λόγω 
της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.

Στόχοι του προγράμματος είναι η διευκόλυνση παραμονής των ανοϊκών ασθενών στο οικογενειακό περιβάλλον, η αποφυγή της ιδρυματικής φρο-
ντίδας, η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών. 

Ομάδα από επαγγελματίες υγείας επισκέπτεται περιοδικά τις οικογένειες των ασθενών προσφέροντας εντελώς δωρεάν: 

• Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (θεραπεία δι’ αναμνήσεων, δημιουργική απασχόληση) 
• Οργανωμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
• Εκπαίδευση και συμβουλευτική φροντιστών. 

Για το 2013 ο αριθμός των ατόμων που έχουν εξυπηρετηθεί από το πρόγραμμα ανέρχεται στους 215, εκ των οποίων οι 110 
είναι ανοϊκοί ασθενείς και οι 105 φροντιστές. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 791 συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης 
και 575 συνεδρίες συμβουλευτικής. 

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 527 επισκέψεις (384 συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης και 143 συνεδρί-
ες συμβουλευτικής σε σύνολο 114 χρηστών). 

Παναγιώτα Ζώη
Ψυχολόγος
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Αφηγηματική Ιατρική (Narrative Based 
Medicine) 
Η Αφηγηματική Ιατρική (Narrative Based Medicine) 
φιλοδοξεί να δράσει ως συμπληρωματική προ-

σέγγιση στην κλινική 
πράξη (τη διαδεδομένη 
πρακτική των τελευταίων 
χρόνων), εστιάζοντας στις 

αφηγήσεις (ιστορίες των ασθενών) ως έναν τρό-
πο να κατανοήσουμε τους ανθρώπους και τις 
ανάγκες τους, αλλά και να ανακαλύψουμε νέες 
στρατηγικές παρεμβάσεων.

To «Story Telling on Record» είναι ένα Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, Δράση 
Εταιρικές Σχέσεις 2013 που σκοπό έχει να προ-
σφέρει στους γιατρούς ένα συμπληρωματικό 
θεωρητικό πλαίσιο για να το εφαρμόσουν στην 
καθημερινή πρακτική τους και στην επαφή τους 
με τον ασθενή. Το θεωρητικό πλαίσιο και η Αφη-
γηματική Ιατρική θα ενσωματωθούν στο μέλλον 
στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 χώρες 
(Ιταλία –υπεύθυνη προγράμματος–, Βουλγαρία, 
Τσεχία, Ισπανία, Τουρκία και Ελλάδα). Το πρό-
γραμμα αποτελείται από δύο φάσεις: 

1η Φάση του προγράμματος, Οκτώβριος 
2013 - Μάρτιος 2014: οι εταίροι επικεντρώθη-
καν στη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη με-
θοδολογία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
ιατρικών φακέλων βασισμένων στην Αφηγηματι-
κή Ιατρική. Ο ολοκληρωμένος ιατρικός φάκελος 
έχει σκοπό να χρησιμοποιείται από κοινού από 
τους επαγγελματίες υγείας για την καταγρα-
φή πληροφοριών σχετικά με την ασθένεια του 
ασθενούς. 

2η Φάση του προγράμματος:Το έργο περι-
λαμβάνει το σχεδιασμό έρευνας δράσης για 
την εκπαίδευση εκπαιδευτών, προκειμένου οι 
εκπαιδευτές να αποκτήσουν γνώση και δεξιότη-
τες που είναι απαραίτητες για να σχεδιάζουν, να 
εξετάζουν και να εκπαιδεύουν ανθρώπους στη 
χρήση των ολοκληρωμένων ιατρικών φακέλων. 
Η Ελληνική Εταιρεία Άνοιας θα δημιουργήσει τις 
κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines).

Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν με επι-
τυχία τρεις προγραμματισμένες συναντήσεις 
των εταίρων στην Τουρκία, την Ελλάδα και την 
Ιταλία. Οι υπόλοιπες δύο συναντήσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν στον Plovdiv (Οκτώβριος 2014, 
Βουλγαρία) και η τελική συνάντηση στη Ρώμη 
(Μάιος 2015, Ιταλία). Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική 

έρευνα σχετικά με τη μεθοδολογία για τη δημι-
ουργία ολοκληρωμένων ιατρικών φακέλων βασι-
σμένων στην Αφηγηματική Ιατρική. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμμα-
τος: http: //www.storeproject.eu




